
 

 

REZOLUCJA Nr 4/XII/19 

Rady Miasta Krakowa 

Podjęta w dniu 27 marca 2019 r. 

 

do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie zapewnienia efektywnego wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami.  

Rada Miasta Krakowa, zebrana na sesji w dniu 27 marca 2019 r., zwraca się z apelem do Prezesa 

Rady Ministrów oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zapewnienia 
efektywnego wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Wyrokiem z dnia 21 października 2014 r. (sygn. K 38/13) Trybunał Konstytucyjny uznał za 
niekonstytucyjne przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, które różnicują sytuację opiekunów 
osób z niepełnosprawnościami. Niestety do dzisiejszego dnia wyrok nie został wykonany, a przepisy 
nadal stanowią, że jeśli dziecko miało mniej niż 18 lat (albo jeśli się uczyło i nie miało jeszcze 25 lat) — 
to opiekunowi należy się 1583 zł świadczenia pielęgnacyjnego, natomiast jeśli jednak 
niepełnosprawność powstała po 18. (25.) roku życia — to opiekun może liczyć na 620 zł specjalnego 
zasiłku opiekuńczego i to tylko pod warunkiem, że dochody w rodzinie są niskie. 

W ostatnim czasie Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę o przyznaniu nowego świadczenia, 
dodatku —500 złotych dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, chcąc poprawić ich 
sytuację finansową. Co istotne, miasto Kraków przejęło w tym zakresie obowiązki, które spoczywają 
na władzach ogólnopolskich. Warto jednak zauważyć, że rozwiązanie wprowadzone przez Radę 
Miasta nie rozwiązuje problemu w sposób kompleksowy, gdyż nie dotyczy wszystkich opiekunów, co 
powoduje poczucie niesprawiedliwości w tym środowisku. 

Należy podkreślić, że opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami codziennie wykonują 
tytaniczną pracę, rezygnując jednocześnie niejednokrotnie z życia zawodowego i wolnego czasu, 
który całkowicie poświęcają drugiej osobie. Dlatego też, zasługują na szczególny szacunek i pomoc ze 
strony państwa. 

Mając na uwadze powyższe, wzywamy Prezesa Rady Ministrów i Minister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu: 

- zrównanie sytuacji opiekunów osób, które stały się niepełnosprawne przed ukończeniem 18. roku 
życia (lub były w trakcie nauki do 25. roku życia) z opiekunami osób, które nabyły 
niepełnosprawność już jako osoby dorosłe po zakończonej edukacji; 

- przygotowanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniach rodzinnych, 
w szczególności art. 17 i dostosowanie jej treści do wytycznych zawartych w wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 roku (sygn. K 38/13). 

Wiceprzewodniczący Rady 
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