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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Pragnê zwróciæ uwagê na problem pomocy finansowej udzielanej ze œrodków publicznych dla dzieci

niepe³nosprawnych, w tym w szczególnoœci na brak zsynchronizowania wyp³at z systemów ubezpieczeñ
spo³ecznych (dodatek pielêgnacyjny) oraz œwiadczeñ socjalnych (zasi³ek pielêgnacyjny). Tolerowanie ta-
kiego stanu rzeczy prowadzi do – jak rozumiem, niezamierzonego – zró¿nicowania skali pomocy udziela-
nej osobom niepe³nosprawnym. Osoby, które otrzymuj¹ dodatek pielêgnacyjny, pobieraj¹ bowiem
kwotê 183 z³, zaœ osoby, którym MOPS wyp³aca zasi³ek pielêgnacyjny, otrzymuj¹ jedynie 153 z³. Rozu-
miej¹c, i¿ planowane zrównanie obu œwiadczeñ od 1 marca bie¿¹cego roku zosta³o wstrzymane z powo-
du kryzysu finansowego, nale¿y jednak zwróciæ uwagê na szczególn¹ sytuacjê osób, do których
adresowane s¹ wskazywane œwiadczenia.

Jeœli chodzi o dzieci niepe³nosprawne, to nie mo¿na w inny sposób uzupe³niæ ich dochodów. Opieku-
j¹cy siê tymi dzieæmi rodzice z regu³y znajduj¹ siê w ciê¿kiej sytuacji finansowej, gdy¿ nawet jeœli za³o¿y
siê, i¿ jeden z nich pracuje, to drugi musi zrezygnowaæ z pracy, poœwiêcaj¹c siê ca³odobowej opiece nad
swoim dzieckiem. Utrzymanie dziecka niepe³nosprawnego wymaga wiêkszych œrodków finansowych
ni¿ innych dzieci, a to z powodu dodatkowych kosztów zwi¹zanych z lekami i leczeniem, rehabilitacj¹,
zakupem specjalistycznego sprzêtu, obuwia czy œrodków s³u¿¹cych do utrzymania higieny.

Pañstwo, pomagaj¹c obywatelom w wychowaniu niepe³nosprawnych dzieci, zwolnione jest z konie-
cznoœci tworzenia w wiêkszej liczby specjalistycznych oœrodków, których koszt utrzymania by³by wiêk-
szy ni¿ wysokoœæ udzielanych œwiadczeñ. Sprawa wyrównania i zwiêkszenia wskazywanych œwiadczeñ
nie ma wiêc tylko charakteru moralnego, ale stanowi pewne minimum pomocy pañstwa dla obywateli,
którzy przecie¿ nie z powodu w³asnych dzia³añ lub zaniechañ pozostaj¹ w trudnej sytuacji. Zatem pomi-
mo ciê¿kiej sytuacji finansowej, która w sposób oczywisty wymusza poszukiwanie oszczêdnoœci, pañ-
stwo nie powinno tolerowaæ utrzymywania niesprawiedliwego i nieuzasadnionego funkcjonalnie
zró¿nicowania poziomu dofinansowania dla osób niepe³nosprawnych, które pozostaj¹ w analogicznej
sytuacji.

Maj¹c na uwadze wymienione okolicznoœci, proszê o wskazanie terminu wyrównania przedmioto-
wych œwiadczeñ oraz podjêcie dzia³añ mog¹cych poprawiæ sytuacjê finansow¹ osób niepe³nospra-
wnych, w tym w szczególnoœci dzieci pozostaj¹cych pod opiek¹ rodziców.

Z wyrazami szacunku
Rafa³ Muchacki




