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DSR-IV. 8 1 1 .523 .202r . AS Warszawa, lipca 202I r

Pani

odpowiadając na elektroniczną korespondencję z dnia 2 czerwca 202l r', znak:

' przękazaną przez Biuro Rzęcznika Praw Dziecka (data wpływu 07 '06'202l r.)

w sprawie zmiarty wysokości zasiłku pielęgnacyjnęgo' uprzejmie informuję;
Zasiłek pielęgnacyjny adresowany do osób niepełnosprawnych jest świadczeniem

rodzinnym finansowanym Z budzetu państwa' którego zasady ptzyznavłania oraz zasady
weryfikacji jego wysokości reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz.U.22020 r., poz. I l1).

Na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwoty kryteriów
dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz kwoty świadczeń rodzinnych,
(a więc także kwota zasiłku pielęgnacyjnego)' z wyjątkiem świadczenia pielęgnacyjnego
waloryzowanego na odmiennych zasadach, podlegają weryfikacji co 3 lata,
z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Próg wsparcia
dochodowego rodzin bada i przedstawia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Procedurę
weryfikacji świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego' określa art. 19 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, który m.in. stanowi o udziale Rady Ministrów i Rady Dialogu
Społecznego w procesie ustalania ww. kwot kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń
rodzinnych. ostateczne rozstrzygnięcie o zakresie zmian ww. kwot w ramach danej

weryfikacji, dokonywane jestptzez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.
ostatnia weryfikacjamiał'a miejsce w 2018 r', w wyniku której zasiłek pielęgnacyjny

został podwyższonY, Po raz pierwszy od 72 lat, do wysokości 215,84 zł. tj. do wysokości
odpowiadającej kwocie dodatku pielęgnacyjnego' obowiązującej w momencie
przeprowad zanej w eryfi kacji.
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Najbliższa weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych, w tym kwoty zasiłku
pielęgnacyjnego zgodnie z ustawowo określonymi zasadami weryfikacji, ptzewidziana jest

na dzięft 1 listopada 202I r.

Decyzję o zakresie tegorocznej weryfikacji, tj. o ewentualnych nowych wysokościach

świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku pielęgnacyjnego' które obowiązywać będą

od 1 listopada202I r' podejmie Rada Ministrów w terminie do 15 sierpnia br.

Nie są prowadzone prace nad zmianą ww. regulacji dotyczących weryfikacji ww.

świadczeń.
Jednocześnie naleŻy zwrócić uwagę' że w obowiązującym od wielu lat stanie

prawnym' rada gminy, dostrzegając szczególne potrzeby swoich mieszkańców moze ustanowić

własne dodatkowe świadczenia np. dla osób niepełnosprawnych lub opiekunów osób

niepełnosprawnych i w ten sposób uzupełnić systemy powszechnę finansowane Z budzetu

państwa.

Podstawą prawną do powyższego, jest art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych,

zgodnie zktórym, rada gminy, biorąc pod uwagę lokalne potrzeby swoich mieszkańców

w zakresie świadczeń na rzęcz rodziny, moŻę w drodze uchwały, ustanowić dla osób

zamieszkaŁych na terenie jej działania świadczenia na rzecz rodziny inne niz określone

w powyŻszej ustawie. Decyzja otym, azy oraz wjakiej wysokościwprowadzić takie

dodatkowe świadczenia, np' dla osób otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, naleŻy do

wyłącznej właściwości rady gminy. Świadczenia takie finansowanę są Ze środków własnych
gminy.

Tomasz Wardach
Naczęlnik Wydziafu Świadczeń Rodzinnych

/-podpisano bezpiecznym podpisem e le klronicznym
weryfikowanym przy pomocy wdżnego

kw al ij kow ane go c e r tyfi katu/

Do wiadomości:
Biuro Rzecznika Praw Dzięcka
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w zakresie kierowanej do
MRiPs korespondencji (dane zebrane w sposób inny niż od osoby, której dotyczą)
Zgodnie z aft. 14 ust. l i 2 rozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20|6/679
z dnia2'I kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzętwarzaniem danych
rsobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46twB
po4ilej pąekazuję następujące infonrracje :

TożsAMoŚĆ
ADMINISTRATORA

|łdministratorem danych osobowych jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej z
|siedzibą w Warszawię przy uI. Nowogrodzkiej ll3l5,00-5l3 Warszawa.

I

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Ifl

administratorem danych moŻna się skontaktować poprzez adres mailowy:
fo@mrips.gov.pl, lub pisemnie na adręs siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

sprawach
zakresie

mailowy:

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

/ Pana dane będą przęt\ilarzanę w cęlu rozpatrzenia przesłanej do MRiPS
Podstawą prawną przetwatzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ę

ODBIORCY DANYCH dane osobowe mogą byĆ przekazywane podmiotom przetwarzającym
osobowe na zlecęnie administratora, a takŻe innym podmiotom na podstawie

przepisów (przykład: sądowi, Policji' instytucjom kontrolnym,
lub osobom ftzycznym występującym z wnioskiem o dostęp do

publicznej)

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

ant/Pata dane będą przęt\NarzarLę w okresie przewidzianym dla archiwizacji
wchodzących do narodowęgo zasobu archiwalnego

PRAWA PoDMIoTÓw
DAT{YCH

|Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo Żądania ich

|sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upĘwie wskazanych okręsów lub
f 
ograniczenia ich przeLw arzania.

I

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANIE D
W TYM PROFILOWANIE

danę nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

PRAWO WNIIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

INFORI\,IACJA O
DowolNoŚcl lun
oBowIĄzKU PoDANIA
DAIYYCH

|Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest

f 
warunkiem rozpatrzenia korespondencj i.

I

I

I

e dotyczące podmiotu, który udostępnił dane oraz ich
- wskazane zostałv w piśmie przewodnim.

NT'ORMACJE
DoTYcZĄcE PoDMIoTU'
KTÓRY UDoSTĘPNIŁ
DANE
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