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Odpowiadając, na wystąpienie z dnia 7 grudnia 2015 r. znak: III.7064.149.2015.JA, 

w sprawie wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. 

sygn. akt K 38/13 oraz z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt SK 7/11, uprzejmie informuję:

Obecnie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzone 

są analizy dotyczące zmiany kształtu systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin 

oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, możliwych do wprowadzenia przez parlament 

nowej kadencji.

Również poruszona przez Pana Rzecznika kwestia dotycząca możliwości uzyskania 

świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłku dla bezrobotnych przez osoby, które pobierały 

świadczenia opiekuńcze, i które to prawo utraciły wskutek zdarzeń niezależnych 

od opiekunów osób niepełnosprawnych, jest obecnie przedmiotem prac analitycznych 

ministerstwa.

Pragnę zapewnić, że w toku prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej prac, zostaną wnikliwie przeanalizowane 

i rozpatrzone wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań zgłaszane przez 

środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób niepełnosprawnych 

w zakresie należącym do ministerstwa.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznei 
ul. Nowogrodzka 1/3/5,00-513 Warszawa 

e-mail: infn^iNmrpips.eoy pl. tel. 222-500-108



W tym celu 8 stycznia 2016 r. został powołany w Ministerstwie Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych dla Opiekunów Osób 

Niepełnosprawnych, którego zadaniem będzie przygotowanie odpowiednich zmian 

legislacyjnych dotyczących w szczególności realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13 oraz z dnia 18 listopada 2014 r. 

sygn. akt SK 7/11,

Wskazanie zakresu planowanych zmian i rozwiązań systemowych oraz określenie 

terminu ich wejścia w życie będzie jednak możliwe po zakończeniu powyższych prac.

Jednocześnie pragnę poinformować, że celem i kierunkiem działań Ministra Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, jest wypracowanie kompleksowych rozwiązań wspierających 

wszystkie polskie rodziny, w tym również rodziny, których członkami są osoby 

niepełnosprawne, w możliwie jak najszerszym spektrum jej funkcjonowania.

W pierwszej kolejności, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom demograficznym 

w postaci zbyt małej liczby urodzeń, wprowadzony będzie program „Rodzina 500+”, 

którego celem jest wsparcie finansowe rodzin wychowujących dzieci. Program ma być także 

zachętą dla rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu dzieci. Należy podkreślić, 

że rodziny, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne są w projekcie ustawy 

wprowadzającej świadczenie wychowawcze traktowane preferencyjnie -  kryterium 

dochodowe uprawniające do świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 1200 zł, jest więc 

ono o 50% wyższe niż w przypadku rodzin w których nie jest wychowywanie dziecko 

niepełnosprawne.
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