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Uprzejmie informuję, iż do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają liczne pisma 
o interwencję w sprawie nierównego traktowania osób niepełnosprawnych. Zainteresowani 
wyrażają swoje niezadowolenie i poczucie krzywdy wobec aktualnych rozwiązań prawnych 
dotyczących w szczególności: niewystarczającej wobec potrzeb osób z niepełnosprawnością 
wysokości świadczeń w postaci zasiłku pielęgnacyjnego oraz renty socjalnej, zróżnicowania 
wysokości dodatku pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego, a także braku regulacji 
umożliwiających pobieranie przez rencistę socjalnego dodatku pielęgnacyjnego- - 
kserokopię przykładowego listu przesyłam w załączeniu.

Grono osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów formułuje postulat podjęcia 
przez Rzecznika działali na rzecz zmiany regulacji normujących powyższe kwestie 
określonych w przepisie art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. 
o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.). W ocenie skarżących normy te winny 
odpowiadać gwarancjom konstytucyjnym określonym w art. 32, art. 67 ust. 1 oraz ait. 71 
ust. 1 Konstytucji RP. Brak jest uzasadnienia dla różnicowania pomocy kierowanej do 
niepełnosprawnych, a osoba, która przed wejściem na rynek pracy stała się niezdolna do 
pracy wskutek niesprawności organizmu, powinna otrzymać od państwa pomoc na
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poziomie przynajmniej takim jak osoba, której niepełnosprawność powstała po uzyskaniu
pełnoletności. Rozstrzygające znaczenie w tym zakresie ma fakt, że przesłanką nabycia 
prawa do renty socjalnej jest całkowita niezdolność do pracy z powodu naruszenia 
sprawności organizmu, czyli okoliczność, którą można uznać za funkcjonalny odpowiednik 
niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo uprawniający do renty z tego 
tytułu.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U, z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) 
uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska wobec postulatów osób 
niepełnosprawnych.
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