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Szanowny Panie Marszałku!
Matki w rodzinie zastępczej wychowujące niespokrewnione z rodziną dziecko z
niepełnosprawnością od urodzenia, w tym również opiekujące się dzieckiem pełnoletnim,
pozbawione są zabezpieczenia społecznego w postaci zaliczenia okresu opieki nad takim
dzieckiem do okresu równoważnego jak zatrudnienie zaliczalnego do podstawy wymiaru
emerytury lub renty dla matki zastępczej.
W konkretnej sytuacji matka opiekuje się od 21 lat dzieckiem z niepełnosprawnością
intelektualną, z wadą wzroku: na jedno oko ślepota zupełna, na drugie - 7 dioptrii, z dysplazją
płucno-oskrzelową, astmą niealergiczną, zaburzeniami ADHD, z zaburzeniami
emocjonalnymi, agresją słowną.
Matka wychowująca takie dziecko w rodzinie zastępczej otrzymuje świadczenie pieniężne w
wysokości 1.200 zł miesięcznie z powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Dziecko pełnoletnie uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej i jeśli się usamodzielni,
otrzyma 1.200 zł lub później rentę socjalną w kwocie 850 zł miesięcznie. W takiej sytuacji
matka zastępcza nie mogła podjąć żadnej pracy zawodowej z uwagi na konieczność
całodziennej, a w wielu przypadkach całodobowej opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.
Okresy funkcjonowania matki w rodzinie zastępczej nie są zaliczane do okresów
równorzędnych jak okresy zatrudnienia do ustalenia podstawy wymiaru emerytury bądź renty.
Jeżeli sama matka tworzy rodzinę zastępczą, nie ma wsparcia ze strony ojca zastępczego, a
jeśli dziecko nie jest spokrewnione z rodziną zastępczą i uzyska pełnoletniość, samo
świadczenie w kwocie 1.200 zł nie starcza na utrzymanie dwojga osób.
Czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przewiduje nowelizację ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie
zaliczenia matkom zastępczym czy szerzej rodzinom zastępczym okresu opieki nad dziećmi
niespokrewnionymi, niepełnosprawnymi, przez okres funkcjonowania rodziny zastępczej do
okresu równoważnego, jak okres zatrudnienia, w celu zaliczenia okresu opieki w rodzinie
zastępczej do ustalenia podstawy wymiaru emerytury?
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