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W związku z wystąpieniem Pana Rzecznika z dnia 22 stycznia 2018 r. dotyczącym
zwiększenia okresu opieki nad chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które ukończyło
14 lat, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Zasady ustalania prawa do zasiłków, ich wysokości oraz zasady wypłaty zasiłków dla
wszystkich osób podlegających ubezpieczeniu chorobowemu określa ustawa z dnia
25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby
i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 32 cytowanej ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu
zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki
nad:
1) dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do
których dziecko uczęszcza, a także w przypadku choroby niani, z którą rodzice mają
zawartą umowę uaktywniającą, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, lub dziennego opiekuna sprawujących opiekę
nad dzieckiem,
porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących
się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi lub rodzicowi
sprawowanie opieki,

c) pobytu małżonka ubezpieczonego lub rodzica dziecka, stale opiekujących się
dzieckiem, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego
wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia
zdrowotne;
chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat;
innym chorym członkiem rodziny.
Za członków rodziny uważa się małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma,
macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli
pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania
opieki.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy
z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, nie dłużej jednak niż przez okres:
60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi,
14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami rodziny.
Zasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami
rodziny za okres nie dłuższy niż 60 dni w roku kalendarzowym. Przepisy powyższe stosuje się
niezależnie od liczby osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego oraz bez względu na liczbę
dzieci i innych członków rodziny wymagających opieki. Należy jednak zwrócić uwagę, że
możliwe jest dłuższe sprawowanie opieki, nie związane z nabyciem prawa do zasiłku
opiekuńczego, traktowane jednak jako okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Niemniej jednak pragnę zauważyć, że wejście w życie Programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem", ustanowionego na podstawie uchwały nr 160 Rady Ministrów
z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem" (M.P. poz. 1250), przyjętej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r.
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), którego celem jest
wspieranie osób niepełnosprawnych i ich rodzin, zaskutkowało przygotowaniem szeregu zmian
przepisów, w tym w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa w kontekście zasiłku opiekuńczego.
Projektowane regulacje wprowadzają zmiany, które w założeniu mają ułatwić rodzicom
dziecka legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
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w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

łączenie opieki nad nim

z wykonywaniem aktywności zawodowej.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada wydłużenie
zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad chorym dzieckiem legitymującym
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji do ukończenia przez dziecko 18 lat.
W dniu 19 stycznia 2018 r. przedmiotowy projekt wpłynął do Sejmu (druk nr 2215),
a w dniu 25 stycznia 2018 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.
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