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Petycja 

Art. 16. - [Zasiłek pielęgnacyjny] - Świadczenia rodzinne.  

1.  

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z 

konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. 

2.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

1)  

niepełnosprawnemu dziecku; 

2)  

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o 

znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3)  

osobie, która ukończyła 75 lat. 

3.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku 

życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia. 

4.  

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł 19  miesięcznie. 

5.  

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej 

całodobowe utrzymanie. 

5a.  

Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom 

rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją 

tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

6.  



Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. 

 

 

7.  

Osobie, której przyznano dodatek pielęgnacyjny za okres, za który wypłacono zasiłek 

pielęgnacyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inny organ emerytalny lub rentowy, 

który przyznał dodatek pielęgnacyjny, wypłaca emeryturę lub rentę pomniejszoną o kwotę 

odpowiadającą wysokości wypłaconego za ten okres zasiłku pielęgnacyjnego i przekazuje tę 

kwotę na rachunek bankowy organu właściwego. 

8.  

Przekazanie kwoty odpowiadającej wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, o którym mowa w 

ust. 7, uznaje się za zwrot świadczeń nienależnie pobranych. 

19 Kwota podana zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. 

w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących 

podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości 

świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U.2018.1497). 

 

PROPONOWANA ZMIANA : 

Art.16 ust. 2 „ dodać następujące brzmienie „ przysługuję każdej osobie, która uzyskała 

umiarkowany stopień o niepełnosprawności, bez względu na wiek. 

Art. 16 ust.2 par.2 wykreślić - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, 

jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

 

Art.16 ust.2 par. 3  „ nowe brzmienie „ osoba, która ukończyła 60 lat. 

 

 

Osoby dorosłe, które mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności są 

pozbawione zasiłku pielęgnacyjnego. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przez 

ponad 18 lat nic z tym nie robi. 

Choroba wieku nie wybiera, jest to niesprawiedliwość społeczna oraz nierówne traktowanie. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiu_vnE8e76AhWcDRAIHQo3CHAQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frodzina&usg=AOvVaw3v2troOQMGd4S-dJFsjTG5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiu_vnE8e76AhWcDRAIHQo3CHAQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fweb%2Frodzina&usg=AOvVaw3v2troOQMGd4S-dJFsjTG5


Oświadczam, że wyrażam zgodę na ujawnienie na stronie internetowej danych osobowych podmiotu 

wnoszącego petycję / podmiotu trzeciego w interesie, którego wnoszona jest petycja. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach / Dz.U. z 2014r., poz.1195 
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