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Szanowna Pani,

w związku z pismami, przesłanymi za pośrednictwem Biura Rzecznika Praw Dziecka,

oznaczonymi , dotyczącymiwsparcia finansowego przyznawanego osobom

niepełnosprawnym, uprzejmie wyjaśniam, że oczekiwania w nich zawarte nie zostały

zakwalifikowane do petycji.

Nadmieniam także, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczenia o niepełnosprawności

wydawane sąprzez powiatowe/miejskie i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o

niepełnosprawności do celów pozarentowych. Nie mogą więc one mieć żadnego znaczenia

przy ubieganiu się o bliżej nieokreśloną rentę, o której Pani pisze.

Dodatkowo informuję, iż przewidziana w art. 2Ż b ustawy z dnia 28 listopad a 2003 r' o

świadczeniach rodzinnych (Dz. U' z2oŻo, poz.ILL z poźn' zm'), możliwość przyznania

dodatkowego świadczenia na rzecz rodziny jest kompetencją/uprawnieniem gminy, a nie

rządu, co Wprost wynika z treści ww. artykułu. Zgodnie z tym przepisem, gmina, biorąc pod

uwagę lokalne potrzeby swoich mieszkańców w zakresie świadczeń na rzecz rodziny, może

w drodze uchwały podjętej przez radę gminy, ustanowić świadczenia na rzecz rodziny.

Decyzja o tym, czY oraz w jakiej wysokości wprowadzić takie dodatkowe świadczenie, nalezy

do wyłącznej właściwości rady gminy, a świadczenie to finansowane jest ze środków

własnych gminy. Brak jest zatem możliwości wprowadzenia dodatkowego świadczenia czy

programu o ogólnokrajowym zasięgu w oparciu o wyżej przytoczony art. 22b ustawy.

Ponadto wskazuję, że do osób niepełnosprawnych adresowany jest zasiłek pielęgnacyjny w

wysokości 2I5,84 zł miesięcznie, który przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku, osobie

niepełnosprawnej w wieku powyżej ]-6. roku Życia,jeżeli legitymuje się orzeczeniem o

znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek
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pielęgnacyjny przystuguje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia

legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli

niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 2I' roku życia. Zasiłek pielęgnacyjny

przysługuje bez względu na osiągany dochód, przez okres legitymowania się odpowiednim

orzeczeniem o niepełnosprawności lub na stałe osobom w wieku powyżej75 r'życia' Zasiłek

pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego W ramach

świadczenia emerytal no-rentowego.

oprócz tego informuję, że nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem dodatkowego

świadczenia, które miałoby stanowić uzupełnienie zasiłku pielęgnacyjnego ani nad zmianą

wa ru n ków przysługiwan ia zasiłku pielęgn acyjnego.

Z poważaniem

Agnieszka Ginel

DyrelĆor Biura Pełnomocnika
Rządu do Spraw osób Niepełnosprawnych

/podpisano cyfrowo/

Do wiadomości:
- Biuro Rzecznika Praw Dziecka - PR2.052.13.2021.KMJ
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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 art. 14 ust' l i 2 rozporządzęnia Parlamentu Europejskiego i Rady (n) 2016/679
z dnia27 kwiętnia 2016 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych
csobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/wE
poniżej ptzekazuję następuj ącę informacje :

rożsłtvtośĆ
ADM!NISTMTORA

|Ad-inist.atorem danych osobowych jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej z
|siedzibą w Warszawie przy u|. Nowogrodzkiej I13l5,00-5 l3 Warszawa.

I

DANE KONTAKTOWE
ADM!NISTMTORA

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

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

|Z Inspektorem ochrony Danych moŻta się kontaktować we wszystkich sprawach

|dotyczących przetwarzania danych osobowych w szczególności w zakresię

|korzystania z praw związatych z ich przetwarzaniem poprzez adres mailowy:
|iodo@mrips.gov.pl lub pisemnie na adręs siedziby administratora.
I

CELE PRZETWARZANIA I

PODSTAWA PRAWNA
/ Pana dane będą przetwarzafle w celu rozpatrzenia przesłanej do MRiPS

i. Podstawą prawną przetwarzanta danych jest art. 6 ust. 1 lit. ę

ODBIORCY DANYCH |Pani/Pana dane osobowę mogą byc przekazywane podmiotomprzetwarzającym dane

|osobowe na zlecenie administratora, a takŻe innym podmiotom na podstawie

|obowiązujących przepisów (przykład: sądowi' Policji, instytucjom kontrolnym.
|podmiotom lub osobom ftzycznymwystępującym z wnioskiem o dostęp do informacji
lpublicznei).

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

|Pani/Pana dane będą ptzętwarzane w okręsie przewidzianym dla archiwizacji
|dokumentów wchodzących do narodowęgo zasobu archiwalnego.

I

PRAWA PoDM!oTóW
DANYCH

|Przysfuguje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żąd,ania ich

|sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub

f 
ogran iczen ia ich przetw arzania.

I

ZAUTOMATYZOWANE
PODEJMOWANTE DECYZJT,
W TYM PROFILOWANIE

ani/Pana dane nie podlegają Zautomatyzowan€mu podejmowaniu decyzji, w tym

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

|Przysfuguje Pani/Panu równieŻprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

|zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana

|zwykłego pobyfu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

|Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych (PUoDo)
lAdres: Stawki 2. 00-193 Warszawa

lT.l"fo"' 22 531 03 OO

TNFORMACJA O
DoWoLNoścl Lug
oBoWlĄzKU PoDANlA
DANYCH

|lodanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ichprzetwaruanie jest

f 
warunkiem rozpatrzenia korespondencji

I

I

I

lNFoRMACJE DoTYczĄcE
PoDMloTU, KTóRY
UDosTĘPNlŁ DANE

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