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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 23 paêdziernika 2007 r.

sygn. akt P 28/07

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Miros∏aw Granat — przewodniczàcy,

Marian Grzybowski,

Wojciech Hermeliƒski,

Adam Jamróz,

Ewa ¸´towska — sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udzia∏em Prokuratora General-
nego, na rozprawie w dniu 23 paêdziernika 2007 r., py-
tania prawnego Wojewódzkiego Sàdu Administracyj-
nego w Gdaƒsku, czy art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 li-
stopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.) w zakresie, w jakim
stanowi, i˝ równie˝ w przypadku wniosku o przyzna-
nie zasi∏ku piel´gnacyjnego osobie niepe∏nosprawnej
w wieku powy˝ej 16 lat, legitymujàcej si´ orzeczeniem
o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci uzyskanym
w wyniku rozpoznania przez wojewódzki zespó∏ do
spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci jej odwo∏ania
od orzeczenia powiatowego zespo∏u do spraw orzeka-

nia o niepe∏nosprawnoÊci, prawo do Êwiadczeƒ ro-
dzinnych ustala si´ poczàwszy od miesiàca, w którym
wp∏ynà∏ wniosek, jest zgodny z art. 2 w zwiàzku
z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 i Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 427, Nr 105, poz. 720 i Nr 109, poz. 747) w zakre-
sie, w jakim stanowi, ˝e w wypadku wniosku o przy-
znanie zasi∏ku piel´gnacyjnego osobie niepe∏no-
sprawnej w wieku powy˝ej 16 lat, legitymujàcej si´

orzeczeniem o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci
uzyskanym w wyniku rozpoznania przez wojewódzki
zespó∏ do spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci jej
odwo∏ania od orzeczenia powiatowego zespo∏u do
spraw orzekania o niepe∏nosprawnoÊci, prawo do
Êwiadczeƒ rodzinnych ustala si´, poczàwszy od mie-
siàca, w którym wp∏ynà∏ wniosek, jest niezgodny
z art. 2 w zwiàzku z art. 69 Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Miros∏aw Granat

Marian Grzybowski Wojciech Hermeliƒski
Adam Jamróz Ewa ¸´towska
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