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Odpowiadając na pismo z dnia 27 listopada 2020 r., znak: III.7064.35.2018.JA,  

w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego oraz realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 21 października 2014 r., uprzejmie informuję. 

Tak jak zostało wskazane w piśmie z dnia 16 października 2020 r., znak:  

DSR-IV.070.32.2020.MF w odpowiedzi na pismo z dnia 22 września 2020 r.,  

znak: III.7064.35.2018.JA, ponownie uprzejmie informuję, że realizacja głównego postulatu 

zgłaszanego przez środowiska osób niepełnosprawnych, którym jest realizacja wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 jest kwestią 

niezwykle istotną. 

W ww. wyroku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował przepis art. 17 ust. 1b 

ustawy o świadczeniach rodzinnych uzależniający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego  

od daty powstania niepełnosprawności osoby wymagającej opieki. 

Wprowadzenie zmian w warunkach przyznawania świadczeń dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych, w szczególności w aspekcie realizacji wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego K 38/13, jak najbardziej wymaga rozwiązania. 
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Od realizacji ww. wyroku zależy kształt systemowego wsparcia opiekunów 

niesamodzielnych osób niepełnosprawnych, którzy zakończyli aktywność zawodową  

z powodu konieczności zapewnienia stałej opieki niepełnosprawnemu członkowi rodziny. 

Jednakże, aby postulat dotyczący realizacji ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

mógł zostać zrealizowany niezbędne są zmiany w systemie orzecznictwa  

o niepełnosprawności, w oparciu o który możliwe będzie wyodrębnienie spośród osób 

niepełnosprawnych - osób faktycznie niesamodzielnych, których funkcjonowanie 

bezwzględnie wymaga pomocy opiekuna uprawnionego do odpowiednich świadczeń 

opiekuńczych.  

W związku z powyższym, wprowadzenie zmian dotyczących zwiększenia wsparcia 

opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych będzie możliwe do zrealizowania  

po wcześniejszym uregulowaniu kwestii podstawowej dla kształtu systemu świadczeń 

opiekuńczych, tj. ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego w oparciu o zreformowane 

orzecznictwo o niepełnosprawności. 

Ponadto należy podkreślić, że świadomość, iż wprowadzenie nowego systemu 

orzecznictwa wymaga przeprowadzenia gruntownych zmian systemowych, konsolidujących 

dotychczas funkcjonujące systemy orzecznicze nie pozwala, aby zmiany były wprowadzone 

w sposób chaotyczny i nieprzemyślany, głównie z tego powodu, że dotyczyć będą grupy 

obywateli potrzebujących ze strony państwa szczególnej ochrony. Opracowanie i podjęcie 

skutecznej polityki we wskazanym zakresie, która będzie sprzyjać osobom niepełnosprawnym 

poprzez opracowanie stabilnych rozwiązań, wymaga ponadto konsultacji społecznych 

gwarantujących, że przyjęte rozwiązania spotkają się z powszechną akceptacją społeczną.  

Przeprowadzenie wskazanych konsultacji oraz prac legislacyjnych planowane jest na 

pierwsze półrocze 2021 roku, tym niemniej ich efekt końcowy uzależniony jest od akceptacji 

przez Prezesa Rady Ministrów. 

     Z poważaniem 

 

        z up.  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

      Barbara Socha  

  Podsekretarz Stanu 

   /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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