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Informacja prasowa                Łódź, 9 października 2017 r. 

Zmień prawo. Pozwól opiekunom dorabiać –  
start nowej odsłony ogólnopolskiej kampanii obywatelskiej 

 
9 października 2017 r. Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) rozpoczyna nową odsłonę 

działań w ramach ogólnopolskiej kampanii obywatelskiej „Dom to Praca”. Celem kampanii 

jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów poprzez umożliwienie 

opiekunom łączenia pobierania świadczeń z dorabianiem. INSPRO będzie zbierać podpisy 

pod petycją skierowaną do Minister Elżbiety Rafalskiej. Zbiórkę podpisów będą promować 

spoty: telewizyjny i radiowy pt. „Pozwól opiekunom dorabiać”, publikacje 

w ogólnopolskich mediach, na stronie domtopraca.pl i w mediach społecznościowych.  

INSPRO prowadzi kampanię „Dom to Praca” od 2006 r. Od wiosny 2017 r., współpracując ze  

stowarzyszeniem Kobiety.lodz.pl, swoje działania skupia na opiekunach osób zależnych – 

niepełnosprawnych czy starszych. Są to osoby, które rezygnują z pracy, a opiekując się 

niepełnosprawnym członkiem rodziny otrzymują świadczenia w wysokości 520 zł lub 1406 zł. 

Prawo zabrania tym osobom pracować – nie mogą dorobić ani złotówki, nawet na podstawie 

umów cywilno-prawnych. Planujemy zbiórkę 20 tys. podpisów pod petycją „Zmień prawo. 

Pozwól opiekunom dorabiać”. W petycji piszemy o tym, że należy wprowadzić rozwiązania 

prawne, które pozwolą łączyć pobieranie świadczeń z dorabianiem. Od maja pracowaliśmy – 

wraz z ekspertami kampanii oraz uczestnikami szkolenia dla lokalnych liderów – nad 

rekomendacjami zmian w prawie. Obecnie te rekomendacje będziemy konsultować ze 

środowiskami opiekunów osób niepełnosprawnych oraz z organizacjami działającymi na ich 

rzecz. Rekomendacje wraz z zebranymi podpisami przekażemy Minister Elżbiecie Rafalskiej – 

mówi Rafał Górski, prezes INSPRO.  

By otrzymać świadczenie opiekun musi w pełni zrezygnować z aktywności zawodowej. Są  

tacy opiekunowie, którzy mogliby i chcieliby dorobić od czasu do czasu do świadczeń, gdyby 

prawo im tego nie zabraniało – tak potrzebę wprowadzenia zmian ocenia dr Rafał 

Bakalarczyk, ekspert kampanii „Dom to Praca”, badacz polityki wobec osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów. Przykładem są sytuacje, gdy opiekun mógłbym napisać 

czy zredagować artykuł. Jest wiele możliwości pracy zdalnej – tak możliwe efekty zmian 

w prawie prezentuje dr Bakalarczyk.  

Aby zapoznać Polaków z tym problemem, INSPRO przygotowało spoty: telewizyjny i radiowy, 

przedstawiające historię Tomka – ojca niepełnosprawnej córki, któremu prawo zabrania 
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dorabiać. O poparcie naszych działań poprzez pokazanie wizerunku w spocie poprosiliśmy 

Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę. Wnioskujemy również o emisję spotów w mediach 

publicznych. Oba spoty będą dostępne także w mediach społecznościowych i na Youtube  – 

o planach promocji kampanii mówi Rafał Górski.  

Oprócz Tomka swoją historią podzieliła się też Alicja z Gryfina. Mój syn ma 18 lat. Jest osobą 

głuchoniewidomą ze sprzężeniami. Codziennie korzysta z rehabilitacji: z zajęć ze słuchu, głosu 

i mowy, orientacji przestrzennej, warsztatów terapeutycznych. Pracuje tylko mój mąż, ja 

zajmuję się edukacją i rehabilitacją syna. Świadczenie niestety nie wystarcza na pokrycie 

kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu baterii do procesorów mowy, leków czy pomocy 

rehabilitacyjnych lub na opłacenie wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne – opisuje swoją 

sytuację pani Alicja. Każda kwota będąca dodatkowym wsparcie jest dla nas ważna – tak 

uzasadnia, dlaczego chciałaby móc dorobić do świadczeń. Poza tym ważny jest aspekt 

wyjścia do ludzi, poczucia się w inny sposób pełnowartościowym członkiem społeczeństwa – 

dodaje pani Alicja.  

INSPRO uważa, że konieczne jest umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych 

połączenia pobierania świadczeń z dorabianiem. System wsparcia opiekunów osób 

niepełnosprawnych odbiera jednej grupie społecznej realne prawo do pracy zawodowej. 

Możliwość uzyskania choćby jednorazowo lub sporadycznie dochodu z pracy mogłaby 

ograniczyć ryzyko wykluczenia części opiekunów – tak aktualny stan prawny i jego skutki 

ocenia dr Rafał Bakalarczyk. Konieczna jest dyskusja nad zmianami prawa w taki sposób, by 

możliwe było pobieranie świadczeń bez konieczności całkowitej rezygnacji z pracy. Istnieje 

wiele możliwych wariantów zmian prawa. Niektóre z nich zawarte są w propozycjach INSPRO 

– podsumowuje dr Bakalarczyk.  

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją pozarządową niezależną od partii 

politycznych. Od 2004 roku słucha głosu obywateli i zamienia go w czyn. Prowadzi 

ogólnopolskie kampanie: Obywatele decydują, Tiry na tory, Wolne od GMO? Chcę wiedzieć! 

 

Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl  działa na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Wspiera 

rozwiązania mające na celu wyrównanie szans kobiet w życiu społecznym i zawodowym. 

Swoje cele realizuje poprzez kampanie informacyjne o profilu prospołecznym i działalność 

edukacyjną. 
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