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Uprzejmie informuję Pana Ministra, iż w ostatnim czasie kierowane są do 
Rzecznika Praw Obywatelskich skargi związane z nierównym traktowaniem osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie uprawnienia do pomocy 
finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

Zgodnie z treścią § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania 
niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746) 
wydanego na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), prawo do pomocy finansowej 
w wysokości 100 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu 
dziecka mającym ustalone za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. prawo do 
świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Przyjęte przez 
Radę Ministrów rozwiązanie w zakresie uprawnienia do dodatkowej pomocy finansowej 
jedynie dla wybranej grupy osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zostało 
przez pozostałe osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, a nieobjęte pomocą 
wynikającą z rządowego programu odebrane z dużym rozgoryczeniem. Zainteresowani 
w listach kierowanych do Rzecznika podkreślają iż czują się dyskryminowani, gdyż 
znajdują się w takiej samej sytuacji prawnej jak osoby, które pomoc finansową mogą 
otrzymać. Często padają również zarzuty naruszenia konstytucyjnej zasady równości. 
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Obecna sytuacja jest dla grupy osób wykluczonych z prawa do dodatkowej 
pomocy finansowej niezrozumiała także z tego powodu, że na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 
rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
(Dz. U. Nr 212, poz. 1262) pomoc finansowa przysługiwała wszystkim osobom 
uprawnionym w listopadzie i grudniu 2011 r. do świadczenia pielęgnacyjnego. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 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 Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w sprawie. 


