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W dniu 5 grudnia 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika
Praw Obywatelskich dotyczący utraty uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem
30 czerwca 2013 r. części osób pobierających to świadczenie na podstawie ostatecznych
i bezterminowych decyzji administracyjnych (sygn. akt K27/13). Trybunał Konstytucyjny
orzekł, że:
„Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) je s t niezgodny z art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. ”
Wyrok ten został ogłoszony w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16
grudnia 2013 r. pod poz. 1557 i z tym dniem orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego weszło
w życie.
Jak wskazał w uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny „przywrócenie stanu
zgodnego z Konstytucją wymaga interwencji ustawodawcy, który powinien wprowadzić
stosowne korekty np. do ustawy o świadczeniach rodzinnych, w celu wyeliminowania
niekonstytucyjności mającej źródło w art. 11 ust 1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw. Wraz z upływem czasu ta nie konstytucyjność będzie
powodowała narastanie negatywnych następstw dla osób pozbawionych świadczeń
pielęgnacyjnych, co powinno skłaniać podmioty dysponujące prawem inicjatywy
ustawodawczej do podjęcia prac legislacyjnych bez zbędnej zwłoki.”
Podzielając w całości stanowisko Trybunału Konstytucyjnego co do konieczności
pilnego podjęcia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych,
pragnę zwrócić uwagę na szczególnie trudną sytuację osób, które nadal pielęgnują osoby
niepełnosprawne, utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego a nie są w stanie ze
względu na wcześniejsza rezygnację i trudną sytuację na rynku pracy, uzyskać ponownie

zatrudnienia. Szczególnie trudna sytuacja opiekunów i osób niepełnosprawnych jest nadal
przedmiotem licznych skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich. Opiekunowie i ich
podopieczni, pomimo wyroku Trybunału Konstytucyjnego, nadal pozostają bez
odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.
Dlatego też, działając na podstawie 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r.
0 Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), zwracam się do
Pana Ministra z uprzejmą prośbą o przekazanie informacje o stanie prac legislacyjnych
zmierzających do wykonania powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego
wprzewidywanym terminie wejścia w życie tej regulacji.

