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W związku z kierowanymi do Rzecznika Praw Obywatelskich sKargami 
chciałbym uprzejmie zasygnalizować Pani Minister problem zróżnicowania wysokości 
zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) kwoty kryteriów dochodowych oraz 
poszczególnych świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Ostatnia 
weryfikacja nastąpiła z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego, tj. z dniem 
I listopada 2009 r. 

Zakres tej weryfikacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
II sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej 
się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości 
świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1058). W nowym okresie zasiłkowym 
podwyższono od 1 listopada 2009 r. kwotę zasiłku rodzinnego oraz kwotę świadczenia 
pielęgnacyjnego, na dotychczasowym poziomie pozostawiając wysokość dodatków do 
zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłku 
pielęgnacyjnego. 

Należy zatem z przykrością stwierdzić, że ponownie nie podniesiono wysokości 
zasiłku pielęgnacyjnego. Ostatnia waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego była 
przeprowadzona we wrześniu 2006 r. i od tej daty zasiłek pielęgnacyjny przysługuje 
w wysokości 153,00 zł miesięcznie. 

Jak wynika z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych zasiłek 
pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej 
w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, a także osobie, która ukończyła 75 lat. 
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Tak więc wśród osób uprawnionych do tego świadczenia są osoby, które z racji 
wieku (ukończenie 75 lat) mają prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. W tym miejscu 
chciałbym przypomnieć, że fakt ukończenia 75 lat życia, obok całkowitej niezdolności 
do pracy, daje prawo do dodatku pielęgnacyjnego dla osób pobierających świadczenia 
emerytalno-rentowe na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 153, poz. 1227) i jego wysokość, w odróżnieniu od zasiłku pielęgnacyjnego, 
podwyższa się przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, 
w którym przeprowadzana jest waloryzacja. Po ostatniej waloryzacji z marca 2009 r. 
wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 173,10 zł. 

W moim odczuciu brak jest uzasadnienia, aby następowało takie zróżnicowanie 
kwot obu świadczeń. Jest to szczególnie widoczne w sytuacji wypłacania ich osobom 
z tytułu ukończenia 75 lat, ponieważ zarówno dodatek, jak i zasiłek, pełnią w tym 
wypadku taką samą rolę pokrycia przynajmniej w części zwiększonych kosztów opieki 
i pielęgnacji osób nie będących w stanie samodzielnie zaspokoić własnych potrzeb. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 
poz. 147 ze zm.) uprzejmie proszę Panią Minister o przedstawienie stanowiska 
w sprawie możliwości rozwiązania przedstawionego problemu. 


