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W odpowiedzi na Pana pytanie dotyczące wydawania decyzji w sprawie świadczeń 
pielęgnacyjnych dla opiekunów osób dorosłych informuję, że wydając decyzję administracyjną 
w powyższej sprawie Ośrodek opiera się na przepisach ustawy 
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2220 ze zm.).

Pomimo upływu czterech lat od ogłoszenia orzeczenia Trybunału nie zostały skutecznie 
podjęte działania legislacyjne eliminujące stan niekonstytucyjności zakwestionowanej przez 
Trybunał Konstytucyjny normy prawnej.
Zgodnie bowiem z treścią art. 6 Kodeksu Postępowania Administracyjnego organy 
administracji posiadają uprawnienie do działania jedynie na mocy obowiązujących przepisów.

Ponadto zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
w odniesieniu do skutków ww. rozstrzygnięcia dotyczącego art. 17 ust. Ib ustawy o 
świadczeniach rodzinnych, Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku wskazał że:
- orzekł o częściowej niekonstytucyjności wprowadzenia do ustawy o świadczeniach 

rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki 
uzależniającej uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego,

- wyrok nie oznacza usunięcia tego kryterium z ustawy,
- nie stanowi również podstawy do uchylenia decyzji, które już przyznały prawo 

do świadczenia pielęgnacyjnego,
- nie kreuje także nowego prawa do żądania świadczenia przez opiekunów dorosłych 

osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność ich podopiecznych powstała już po 
okresie dzieciństwa.

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazał także, że wykonanie ww. wyroku 
wymaga podjęcia niezbędnych oraz niezwłocznych działań ustawodawczych prowadzących do 
przywrócenia równego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. 
Ustawodawca ma w tej kwestii pewien margines swobody. Powinien wszakże uwzględnić 
zarówno możliwości finansowania świadczeń z budżetu państwa, jak również uszanować 
poprawnie nabyte prawa osób, które korzystają obecnie ze świadczeń w zaufaniu do państwa.

Bardzo istotne jest również, że Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazał, że 
istotnym kryterium przyznania świadczeń powinna być w każdym przypadku ocena faktycznej 
sytuacji finansowej ich potencjalnych beneficjentów.

Odnosząc się do drugiej części Pana pytania dotyczącego wysokości przyznawanych 
przez Ośrodek świadczeń informuję, że :

1. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2018r. wynosi 1477zł.miesięcznie, a od 
01.01.2019 r. będzie wynosiła 1583zł. miesięcznie (art. 17 ust.3d ustawy o 
świadczeniach rodzinnych);

2. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego od 01.11. 2018r. wynosi 620zł. 
miesięcznie (art.lóa ust.6 ustawy o świadczeniach rodzinnych);



3. Wysokość zasiłku dla opiekuna od 01.11.2018r. wynosi 620zł. miesięcznie (art.4 
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna).

Mając na uwadze powyższe, Ośrodek realizując zadania wynikające z ustawy 
świadczeniach rodzinnych postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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