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W odpowiedzi na pismo z dnia 12 czerwca 2017 r., znak: ZSS.422.17.2017.JW, 

w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzin zastępczych niezawodowych, uprzejmie 

informuję: 

Katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oparty jest na katalogu 

osób zobowiązanych do alimentacji wobec osoby niepełnosprawnej. Tym samym, 

o świadczenie pielęgnacyjne mogą  ubiegać  się  osoby, na których zgodnie z przepisami 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w szczególności art. 128 Krio), ciąży obowiązek 

alimentacyjny względem osoby niepełnosprawnej wymagającej opieki. Są  to w szczególności 

krewni w linii prostej oraz rodzeństwo osoby niepełnosprawnej. 

Powyższy katalog osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, 

oparty na katalogu osób zobowiązanych do alimentacji, jest wynikiem realizacji wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2008 r. (sygn. akt P 27/07) oraz z dnia 22 lipca 

2008 r. (sygn. akt P 41/07), w których to wyrokach, Trybunał  Konstytucyjny stwierdził, 
że o świadczenie pielęgnacyjne, poza rodzicem lub opiekunem faktycznym 

niepełnosprawnego dziecka (opiekun faktyczny to osoba opiekująca się  dzieckiem, która 

wystąpiła do sądu z wnioskiem o jego przysposobienie), mają  prawo ubiegać  się  także inni 

członkowie rodziny, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 

ciąży obowiązek alimentacyjny. 

Rodzina zastępcza spokrewniona, którą, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 

9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 



697); tworzą  małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których 

umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, będący wstępnymi lub 

rodzeństwem dziecka, należy do kręgu osób zobowiązanych do alimentacji na podstawie 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i z tego względu mieści się  w ww. opisanym katalogu 

osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Natomiast rodzina zastępcza 

niezawodowa, którą, zgodnie z art. 41 ust. 3 ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, tworzą  małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, 

u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej, niebędący 

wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, nie mieści się  w kręgu osób, na których ciąży 

obowiązek alimentacyjny i dlatego nie ma prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej prowadzone są  obecnie analizy możliwych do wprowadzenia zmian w systemie 

wsparcia osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. 

W toku prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

prac, analizowane są  wszystkie postulaty i propozycje rozwiązań  w tym również  
zgłaszane przez środowiska skupiające osoby niepełnosprawne oraz opiekunów osób 

niepełnosprawnych w zakresie należącym do Ministerstwa. 

Postulaty środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są  przedmiotem, 

przede wszystkim, prac międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań  
w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin, który został  
powołany przez Panią  Premier Beatę  Szydło zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

nr 89 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 

W skład zespołu, obok przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, weszli również  m.in. przedstawiciele resortów zdrowia, edukacji i finansów. 

Do zadań  Zespołu należy opracowanie: 

analizy aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin ze szczególnym 

uwzględnieniem dostępu do edukacji, kultury, zatrudnienia oraz świadczeń  zdrowotnych; 

kompleksowych rozwiązań  w zakresie poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych 

i członków ich rodzin z uwzględnieniem postanowień  Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1169); 
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3) propozycji rozwiązań  legislacyjnych i systemowych mających na celu poprawę  sytuacji 

osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin. 

Niemniej wskazanie zakresu ewentualnych zmian i rozwiązań  systemowych 

nie jest możliwe na tym etapie ww. prac Zespołu. Propozycja wskazana w piśmie Pana 

Rzecznika, odnosząca się  do rodzin zastępczych niezawodowych w kontekście prawa 

do świadczenia pielęgnacyjnego, jest interesująca, jednak wymaga dokładnej analizy 

merytorycznej i oceny skutków finansowych. 


