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AktualnoÊci
Prawo do dodatku do Êwiadczenia piel´gnacyjnego
na nowych zasadach – zgodne z Konstytucjà
Szanowni Paƒstwo,
8 lipca Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏
orzeczenie, ˝e art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw w zakresie, w jakim uzale˝nia∏ przyznanie dodatku do Êwiadczenia piel´gnacyjnego od spe∏nienia warunku okreÊlonego
w art. 17 ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, jest
zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 71
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dok∏adne omówienie wyroku zosta∏o zamieszczone w numerze.
Zach´cam Paƒstwa do lektury artyku∏ na
temat roli pomocy spo∏ecznej w procedurze
odebrania dziecka. W ostatni czasie temat
ten jest doÊç obszernie komentowany w mediach, bardzo cz´sto pomoc spo∏eczna jest
w nim przedstawiana w z∏ym Êwietle.
W zwiàzku z tym na ∏amach czasopisma prezentuje najwa˝niejsze aspekty tej procedury.
Ponadto polecam Paƒstwa uwadze materia∏
na temat nowych przepisów dotyczàcych
czasu pracy osób niepe∏nosprawnych. W artykule zosta∏y zamieszczone informacje o tym,
do kogo nale˝y obowiàzek informowania
o zmianie d∏ugoÊci czasu pracy.
Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego wydania miesi´cznika. Ponadto prosz´
pami´taç o mo˝liwoÊci zadawania pytaƒ
oraz nadsy∏ania propozycji tematów do
kolejnych numerów serwisu.
Z powa˝aniem

Redaktor odpowiedzialny
zakrzewska@dashofer.pl

W dniu 8 lipca 2014 r. Trybuna∏
Konstytucyjny wyda∏ wyrok w sprawie oznaczonej sygn. akt P 33/13,
w którym orzek∏, ˝e art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r.
o zmianie ustawy o Êwiadczeniach
rodzinnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1548
ze zm.) w zakresie, w jakim uzale˝nia∏ przyznanie dodatku do Êwiadczenia piel´gnacyjnego od spe∏nienia warunku okreÊlonego w art. 17
ust. 1b ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1456
z póên. zm.), jest zgodny z art. 2,
art. 32 ust. 1 oraz art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Trybuna∏ Konstytucyjny rozpozna∏
pytanie prawne Wojewódzkiego

Sàdu Administracyjnego w Poznaniu dotyczàce zasady przyznawania
dodatku do Êwiadczenia piel´gnacyjnego. Zakwestionowana regulacja
przyznawa∏a osobom spe∏niajàcym
nowe warunki uzyskania Êwiadczenia piel´gnacyjnego okreÊlone
w art. 17 ustawy o Êwiadczeniach
rodzinnych, które prawo to naby∏y
na mocy przepisów dotychczasowych, oraz osobom, którym przyznano prawo do Êwiadczenia piel´gnacyjnego po raz pierwszy na
podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o Êwiadczeniach
rodzinnych, za ka˝dy miesiàc
w okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy zmieniajàcej (tj. od 1 stycznia 2013 r.) do 30 czerwca 2013 r.
dodatek do Êwiadczenia piel´gnacyjnego w wysokoÊci 100 z∏.
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Pytajàcy sàd za niekonstytucyjne
uwa˝a∏ przyznanie tego dodatku
wy∏àcznie osobom spe∏niajàcym
nowe warunki uzyskania Êwiadczenia piel´gnacyjnego, a nieprzyznanie go tym którzy, utracili
prawo do Êwiadczenia piel´gnacyjnego po 30 czerwca 2013 r. wskutek niespe∏nienia nowych przes∏anek. W tej grupie znalaz∏a si´
osoba, w sprawie której zosta∏o
sformu∏owane pytanie prawne. Straci∏a bowiem ona prawo do Êwiadczenia piel´gnacyjnego w zwiàzku
z tym, ˝e nie spe∏ni∏a przes∏anki
z art. 17 ust. 1b ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, tj. niepe∏nosprawnoÊç jej m´˝a, którym si´ opiekowa∏a,
powsta∏a póêniej ni˝ po ukoƒczeniu
przez niego 18. bàdê – w razie kontynuowania nauki – 25. roku ˝ycia.
UWAGA! Jak wyjaÊni∏ Trybuna∏ Konstytucyjny, dodatek do
Êwiadczenia piel´gnacyjnego, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmieniajàcej, by∏ nowà formà
pomocy adresowanà do opiekunów
osób niepe∏nosprawnych, spe∏niajàcych zmienione warunki przyznawania Êwiadczenia piel´gnacyjnego.
Celem jego przyj´cia by∏o utrzymanie dodatkowego wsparcia w kwocie
100 z∏ miesi´cznie dla matek, ojców
lub opiekunów dzieci niepe∏nosprawnych otrzymujàcych je w ramach
realizowanego do koƒca 2012r.
programu rzàdowego, w ograniczonym zakresie czasowym – na okres
6 miesi´cy – do chwili wejÊcia
w ˝ycie przepisu ustawy zmieniajàcej podwy˝szajàcego Êwiadczenie
piel´gnacyjne z 520 z∏ do 620 z∏.
W tym Êwietle Trybuna∏ zwróci∏
uwag´, ˝e pytajàcy sàd niezasadnie
uto˝sami∏ cel i funkcje Êwiadczenia
piel´gnacyjnego z celem i funkcjà
dodatku do tego Êwiadczenia.
Odnoszàc si´ do zarzutu naruszenia
zasady równoÊci wyra˝onej w art. 32
ust. 1 Konstytucji Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e pytajàcy sàd niew∏aÊciwie
ustali∏ cech´ istotnà, na podstawie
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której wyró˝ni∏ grup´ podmiotów
podobnych, które, w jego ocenie,
powinny byç traktowane równo,
jeÊli chodzi o dost´p do dodatku do
Êwiadczenia rodzinnego. Cechà tà
nie jest bowiem okolicznoÊç sprawowania opieki nad niepe∏nosprawnym ma∏˝onkiem, lecz – majàc na
uwadze cel ustanowienia dodatku –
jest nià spe∏nianie nowych przes∏anek uzyskania Êwiadczenia piel´gnacyjnego. Zgodnie z orzecznictwem
Trybuna∏u, zasada równoÊci dopuszcza, aby nak∏adaç ró˝ne obowiàzki
lub przyznawaç ró˝ne prawa podmiotom, które posiadajà tà samà
cech´ istotnà, oraz podmiotom, które
jej nie posiadajà. Podmioty wskazane przez pytajàcy sàd nie nale˝à
do tej samej kategorii, a wi´c nie
mo˝na uznaç, ˝e odmienne uregulowanie ich sytuacji jest sprzeczne
z zasadà równoÊci.
Bezzasadny w ocenie Trybuna∏u
okaza∏ si´ tak˝e zarzut naruszenia
art. 71 ust. 1 Konstytucji. Z przepisu
tego wynika obowiàzek paƒstwa do
prowadzenia takiej polityki spo∏ecznej i gospodarczej, która uwzgl´dnia dobro rodziny oraz prawo
rodzin znajdujàcych si´ w trudnej
sytuacji materialnej i spo∏ecznej do
szczególnej pomocy ze strony
w∏adz publicznych, tzn. wsparcia
wykraczajàcego poza zakres zwyk∏ego uwzgl´dniania potrzeb rodziny.
Prawo to, zgodnie z art. 81 Konstytucji, mo˝e byç dochodzone w granicach wymienionych w ustawie, co
znaczy, ˝e okreÊlenie form i zakresu
pomocy nale˝y do ustawodawcy,
który cieszy si´ daleko idàcà swobodà regulacyjnà w tym zakresie,
ograniczonà jedynie przepisami
konstytucyjnymi oraz obowiàzkiem
poszanowania chronionych przez
te przepisy wartoÊci. Rodziny, których cz∏onkowie zostali dotkni´ci
niepe∏nosprawnoÊcià, wymagajà
szczególnego wsparcia ze strony
paƒstwa. Zakwestionowana regulacja jest wyrazem tej pomocy. Mia∏a
bowiem na celu zapewniç dotychczasowà wysokoÊç wsparcia, jakà

rodzice i opiekunowie niepe∏nosprawnych dzieci otrzymywali od
paƒstwa, do chwili wejÊcia w ˝ycie
przepisu zwi´kszajàcego kwot´
Êwiadczenia piel´gnacyjnego.
WA˚NE! Kràg adresatów dodatku do Êwiadczenia piel´gnacyjnego jest zaÊ konsekwencjà decyzji
ustawodawcy o ograniczeniu przyznawania Êwiadczenia piel´gnacyjnego do sytuacji, gdy niepe∏nosprawnoÊç osoby wymagajàcej
opieki powsta∏a nie póêniej ni˝ do
ukoƒczenia 18. bàdê – w razie kontynowania nauki – 25. roku ˝ycia.
Ustawodawca uzna∏ bowiem, ˝e
osoby takie sà z regu∏y niesamodzielne i nie zdo∏a∏y wypracowaç
w∏asnych êróde∏ dochodu, takich
jak emerytura czy renta. Trybuna∏
zwróci∏ ponadto uwag´, ˝e dla
pozosta∏ych opiekunów osób niepe∏nosprawnych wprowadzone zosta∏y
Êwiadczenia – specjalny zasi∏ek
opiekuƒczy, którego przyznanie
warunkowane jest spe∏nieniem
kryterium dochodowego. Ustanowienie tego Êwiadczenia jest tak˝e
wyrazem wype∏niania przez paƒstwo obowiàzków wynikajàcych
z art. 71 ust. 1 Konstytucji.
Zarzuty naruszenia wynikajàcych
z art. 2 Konstytucji zasad: sprawiedliwoÊci spo∏ecznej, ochrony praw
nabytych oraz poprawnej legislacji
tak˝e w ocenie Trybuna∏u nie zas∏ugiwa∏ na uwzgl´dnienie. Jak stwierdzi∏ Trybuna∏, nie narusza zasady
sprawiedliwoÊci spo∏ecznej nieprzyznanie dodatku do Êwiadczenia
piel´gnacyjnego tym osobom, które
nigdy nie by∏y uprawnione do rzàdowego wsparcia, ani nie sà uprawnione do Êwiadczenia piel´gnacyjnego na podstawie nowych przepisów.
Osoby te w okresie przejÊciowym,
na jaki zosta∏ przyznany dodatek,
to jest od 1 stycznia do 30 czerwca
2013 r. nadal otrzymywa∏y Êwiadczenie piel´gnacyjne w dotychczasowej wysokoÊci 520 z∏. Nie mo˝e
byç zatem mowy, w ocenie Trybu-
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