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Pani Jolanta Fedak 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 

Szanowna Pani Minister 

Uprzejmie informuję Panią Minister, iż w dniu 6 listopada 2007 r. Trybunał 
Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący zasad 
wypłacania świadczeń emerytalno-rentowych osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną (sygn. akt U 8/05) uznając, iż przepis paragrafu 43 ust. 2 i 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia 
emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.) w 
zakresie, w jakim odnosi się do wypłaty rent socjalnych pełnoletnim osobom 
niepełnosprawnym umysłowo, które nie mają przedstawiciela ustawowego, oraz w 
zakresie, w jakim odnosi się do opiekunów faktycznych tych osób i do organów 
administracji państwowej stopnia podstawowego, zobowiązanych przez organ rentowy do 
wystąpienia do sądu o ustanowienie opiekuna lub kuratora dla osoby uprawnionej do 
renty, jest niezgodny z art 30 i art. 31 w związku z art. 2 oraz art. 92 ust. 1 Konstytucji 
RP. W końcowej części uzasadnienia wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał kierunek 
znowelizowania niekonstytucyjnego przepisu stwierdzając, iż po uprzednim ustawowym 
określeniu zasad stanowiących wytyczne do wydania rozporządzenia skutkiem wyroku 
powinna być nowa, zgodna z zasadami konstytucyjnymi, regulacja prawna. 

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego muszą znaleźć odzwierciedlenie w 
prawodawstwie. Utrzymywanie niekonstytucyjnych unormowań prawnych stanowić 
może nie tylko źródło zakłóceń w obrocie prawnym, ale przede wszystkim poważne 
zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 
zm.) zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o nadesłanie informacji o 
projektowanych działaniach legislacyjnych zmierzających do wykonania wskazanego 
wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 

Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 


