
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrips.gov.pl, tel. 222-500-108   

   

 

 

MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej  
 

 

DSR-IV.070.78.2022.AS 

 Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/   

 

 

 

 

 

 

Pan 

Stanisław Trociuk 

Zastępca  

Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 

odpowiadając na wystąpienie znak: III.0764.35.2018.JA, w sprawie wprowadzenia 

zmian w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ponownie uprzejmie 

informuję; 

Realizacja postulowanych zmian zgłaszanych przez środowiska osób 

niepełnosprawnych w warunkach przyznawania świadczeń dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych, pozostaje kwestią niezwykle istotną, niemniej jednak wymaga rozwiązań 

systemowych. 

Należy przy tym zauważyć, że głównym postulatem opiekunów osób 

niepełnosprawnych jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 

2014 r., sygn. akt K 38/13, w którym Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 17 

ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych uzależniający prawo do świadczenia 

pielęgnacyjnego od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. 

Od realizacji ww. wyroku zależy kształt systemowego wsparcia opiekunów 

niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową  

lub jej nie podjęli z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu 

członkowi rodziny. 

Istotne jest, że, realizacja systemowego wsparcia dla opiekunów niesamodzielnych 

osób niepełnosprawnych wymaga zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności,  

w oparciu o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób niepełnosprawnych – osób 
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faktycznie niesamodzielnych, których funkcjonowanie bezwzględnie wymaga pomocy 

opiekuna uprawnionego do odpowiednich świadczeń opiekuńczych.  

Z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter regulowanej materii dotyczącej 

praw osób niepełnosprawnych aktualnie trwają intensywne prace koncepcyjno-analityczne 

nad reformą systemu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, których 

celem jest opracowanie rozwiązań stanowiących podstawę utworzenia jednolitego systemu 

orzecznictwa dla wszystkich obywateli. 

Celem zmian w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności jest poprawa 

funkcjonalności dotychczas działających w tym obszarze systemów. Utworzenie nowego 

systemu orzecznictwa o niepełnosprawności według nowych zasad wymaga przeprowadzenia 

gruntownych zmian, konsolidujących dotychczas funkcjonujące systemy orzecznicze, co jest 

działaniem szczególnie skomplikowanym, gdyż dotyczy grupy obywateli potrzebujących ze 

strony państwa szczególnej ochrony. 

Opracowanie i podjęcie skutecznej polityki we wskazanym zakresie, która będzie 

sprzyjać osobom niepełnosprawnym poprzez opracowanie stabilnych rozwiązań wymaga, 

poddania tych rozwiązań konsultacjom społecznym gwarantującym, że przyjęte rozwiązania 

spotkają się z powszechną akceptacją, w szczególności podmiotów, których będą dotyczyć.  

Mając na uwadze powyższe, wprowadzenie ewentualnych zmian dotyczących 

zwiększenia wsparcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, czy też zmianę warunków 

przyznawania świadczeń opiekuńczych, będzie możliwe do zrealizowania, po wcześniejszym 

uregulowaniu kwestii podstawowej dla kształtu systemu świadczeń opiekuńczych, 

tj. realizacji ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o zreformowane 

orzecznictwo o niepełnosprawności – prace nad reformą orzecznictwa o niepełnosprawności 

prowadzi Pan Paweł Wdówik Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

  

Z poważaniem 

         z up.  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

     Barbara Socha 

      Podsekretarz Stanu 

   /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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