
Notatka 

z posiedzenia Zespołu ds. niepełnosprawnych osób dorosłych  

w dniu 8 lipca 2014 roku 

 

 Posiedzenie Zespołu rozpoczęło się o godzinie 11 w Centrum Partnerstwa 

Społecznego „Dialog”. W spotkaniu wzięło udział 21 osób. 

 Na wstępie Pani Minister Elżbieta Seredyn, Podsekretarz Stanu, Przewodnicząca 

Zespołu powitała gości i oddała głos Panu Olgierdowi Podgórskiemu, Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Polityki Rodzinnej (MPiPS). 

 Wystąpienie dyrektora Podgórskiego dotyczyło realizacji ustawy o ustaleniu  

i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Dyrektor przedstawił dane dotyczące tempa wydawania 

decyzji i wypłaty zasiłków dla opiekunów. Wystąpienie to przerwane zostało pytaniami z Sali 

i wypowiedziami uczestników dotyczącymi ich indywidualnej sytuacji:  

Pytania te dotyczyły przede wszystkim takich zagadnień jak: 

1. Jakie świadczenia z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną przysługują 

współmałżonkowi?  

2. Jaka jest sytuacji opiekunów osób niepełnosprawnych i czy przysługuje im 

świadczenie z tytułu opieki, kiedy zatrudniona jest dodatkowo opiekunka lub osobę 

niepełnosprawną umieszczono w placówce ? 

Dyrektor udzielił wyjaśnień na przedstawione pytania. Wywiązała się burzliwa dyskusja. 

Uczestnicy spotkania uważali, że świadczenie pielęgnacyjne powinno przysługiwać również 

osobom opiekującym się współmałżonkami, a także w sytuacji umieszczenia osoby 

niepełnosprawnej w placówce, co jest niezgodne z obowiązującym prawem. 

 Dyrektor Podgórski odniósł się również do następujących, wcześniej zgłoszonych 

postulatów: 

1. Brak uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które uprawnione są do 

wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym. 

2. Uzawodowienie oraz możliwość podjęcia zatrudnienia dla osób uprawnionych do 

świadczeń opiekuńczych. 

  



 Przewodnicząca Zespołu, Pani Minister Elżbieta Seredyn podkreśliła, że bardzo 

istotne są nowe rozwiązania w zakresie orzecznictwa, jakie zostaną wypracowane w trakcie 

prac Zespołu ds. orzecznictwa. Zmiany w orzecznictwie pozwolą wyodrębnić grupę osób 

niepełnosprawnych, niesamodzielnych, którzy najbardziej potrzebujących pomocy. 

 Po zakończeniu wystąpienia Dyrektora Podgórskiego Przewodnicząca udzieliła głosu 

Pani Krystynie Wyrwickiej, Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej (MPiPS), 

która przedstawiła założenia do zmiany do ustawy o pomocy społecznej. 

 Przewodnicząca Zespołu, Minister Elżbieta Seredyn, zapowiedziała kolejne spotkanie 

Zespołu po wakacjach. Termin kolejnego spotkania będzie uzależniony od ustaleń Zespołu  

ds. orzecznictwa, ponieważ na tym etapie Zespół ds. niepełnosprawnych osób dorosłych 

omówił wszystkie zagadnienia leżące w jego kompetencjach.  

Posiedzenie Zespołu zakończyło się o godz. 13-tej.  


