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WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 15 listopada 2010 r.

sygn. akt P 32/09

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Ewa Łętowska — przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Zbigniew Cieślak,

Maria Gintowt-Jankowicz,

Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokurato-
ra Generalnego, na rozprawie w dniu 15 listopada 
2010 r., pytania prawnego Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, czy art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.), w brzmieniu obo-
wiązującym przed zmianą wynikającą z ustawy z dnia 
17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1456), w zakre-
sie, w jakim stanowi, że w przypadku wniosku o po-
nowne przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego po utracie 
ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stop-
niu niepełnosprawności osobie niepełnosprawnej 
w wieku powyżej 16 lat, której niepełnosprawność 
powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, legity-
mującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności uzyskanym w wyniku rozpozna-
nia przez sąd powszechny jej odwołania od orzecze-
nia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o nie-
pełnosprawności i stanowiącym kontynuację po-
przedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzin-
nych ustala się nie wcześniej niż od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym osoba ta złożyła wniosek o konty-
nuację świadczenia rodzinnego, jest zgodny z art. 2 
w związku z art. 69 Konstytucji,

orzeka:

Art. 24 ust. 3a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, 
poz. 992 i Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, 
Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 
i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, 
poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, 
z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706 oraz 
z 2010 r. Nr 50, poz. 301), w brzmieniu obowiązującym 
od 14 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2009 r., przed 
zmianą wynikającą z ustawy z dnia 17 października 
2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. Nr 223, poz. 1456), w zakresie, w jakim stano-
wi, że w przypadku wniosku o ponowne przyznanie 
zasiłku pielęgnacyjnego po utracie ważności orzecze-
nia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnospraw-
ności osobie w wieku powyżej 16 lat, której niepełno-
sprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku 
życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności uzyskanym w wyniku 
rozpoznania przez sąd powszechny jej odwołania od 
orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzeka-
nia o niepełnosprawności i stanowiącym kontynuację 
poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzin-
nych ustala się nie wcześniej niż od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba 
ta złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzin-
nego, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ewa Łętowska

Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz Marek Mazurkiewicz
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