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Szanowna Pani Premier, 

 

W związku z licznymi pismami kierowanymi do Rzecznika Praw Obywatelskich 

oraz kolejnym protestem zorganizowanym przez opiekunów osób                                             

z niepełnosprawnością w dniu 5 maja 2015 r. w Warszawie zwracam się z uprzejmą 

prośbą do Pani Premier o objęcie szczególnym nadzorem procesu legislacyjnego 

związanego z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 

2014 r. - sygn. akt K 38/13.  

Powołanym wyżej wyrokiem Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 17 ust. 1b 

ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650 oraz z 2014 r. 

poz. 559 i 567) w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób 

sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku 

określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest 

niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 października 2014 r. pod poz. 1443 i z tym dniem 

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło w życie. W uzasadnieniu Trybunał 

wskazał, iż wykonanie orzeczenia wymaga podjęcia bezzwłocznych działań 

ustawodawczych, które doprowadzą do przywrócenia stanu zgodnego z Konstytucją RP,                   

a więc równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. 

W dniu 7 stycznia 2015 r. Rzecznik zwrócił do Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej o przedstawienie informacji o podjętych działaniach ustawodawczych oraz 
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przewidywanym terminie wejścia w życie rozwiązań prawnych wykonujących wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego o syg. akt K 38/13. W odpowiedzi Minister wskazał, iż 

prace legislacyjne zostały podjęte, a ostatecznie projekt ustawy z dnia 13 marca 2015 r. 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 

zmierzający do wykonania wspomnianego wyroku Trybunału został opublikowany na 

stronach internetowych resortu polityki społecznej. 

W ocenie opiekunów osób niepełnosprawnych podjęcie przez projektodawców 

stosownych prac nastąpiło z opóźnieniem, a przedłużające się prace nad regulacją 

wykonującą wyrok Trybunału wywołują dodatkowe napięcia społeczne w środowisku 

osób sprawujących pieczę nad osobami niepełnosprawnymi. Dlatego , w moim 

przekonaniu konieczne jest przyspieszenie prac w tym zakresie.  

Nie bez znaczenia jest również okoliczność, iż po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego dochodzi do rozbieżności w orzecznictwie sądowo-administracyjnym 

w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę 

nad osobą, której niepełnosprawność powstała po uzyskaniu pełnoletności, a także 

odmiennego stosowania przepisów art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych przez 

organy gmin (np. Sopot i Gdynia), co wywołuje dodatkowe kontrowersje.  

 

Ze względu na powyższe uprzejmie proszę Panią Premier o podjęcie stosownych 

działań. 

 

 Z poważaniem, 

  Podpis na oryginale 


