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Szanowny Panie Przewodniczący,

W dniu 11 marca 2020 r. odbyło się 28. posiedzenie Komisji Ustawodawczej Senatu 
RP, na którym rozpatrywany był problem związany z wykonaniem wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, w sprawie świadczeń 
dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Komisja zdecydowała o podjęciu prac                            
w zakresie inicjatywy ustawodawczej w sprawie realizacji wskazanego wyroku.

Decyzję Komisji Rzecznik Praw Obywatelskich przyjmuje z wielkim zadowoleniem, 
tym bardziej, że postulat podjęcia przez Senat RP inicjatywy ustawodawczej zmierzającej 
do wykonania wskazanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego był przedmiotem 
skierowanego do Marszałka Senatu RP wystąpienia z dnia 23 grudniu 2019 r.1.

Dnia 23 października 2020 r. minie sześć lat od wejścia w życie wyroku, w którym 
Trybunał uznał, że zróżnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób 
sprawujących pieczę nad osobą z niepełnosprawnością ze względu na moment powstania 
niepełnosprawności osoby podlegającej opiece jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Pomimo 
zalecenia Trybunału, iż wykonanie wyroku wymaga podjęcia niezbędnych oraz 
niezwłocznych działań ustawodawczych, dotychczas nie zostały podjęte skuteczne działania 
w zakresie realizacji wyroku, co wywołuje liczne napięcia i niepokoje w środowisku osób                          
z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Stan ten potęguje okoliczność, iż 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej niezmiennie prezentuje stanowisko, że 
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wyrok Trybunału Konstytucyjnego wprawdzie stwierdza częściową niekonstytucyjność 
wprowadzenia do ustawy kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki 
uzasadniającej uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, to jednak powyższe stwierdzenie 
nie oznacza wykluczenia tego kryterium ze stosowania. Takie stanowisko wpływa na 
praktykę stosowania przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze  zm.) przez organy pomocy społecznej i powoduje 
konieczność sądowego dochodzenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. 
sprawie K 38/13 będzie miało zasadnicze znaczenie dla uporządkowania i stworzenia 
stabilnego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, ich opiekunów, a także ich 
rodzin. Z tego względu, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 
1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627), zwracam się do Pana 
Przewodniczącego z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o stanie zainicjowanych 
działań na rzecz wykonania wskazanego wyroku.

            

Z wyrazami poważania 

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 
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