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-3U Klub Poselski
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Warszawa, 23 lipca 2013 r.

Szanowny Pan
Andrzei Rzepliriski
Prezes Trybunalu
KonsQrtucyinego
Warszawa

My, nihej podpisani poslowie Klubu Poselskiego SLD, zwracamy siq z
gor4ca pro6b4 o przy6pieszenie rozpatrzenia Wniosku Rzecznika Praw
Obywatelskich z dnia 24 czerwca 20L3 roku o stwierdzenie niezgodno6ci art.LL
ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r.o zmianie ustawy o Swiadczeniach
rodzinnych oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. z 20t2 r. poz.L149) z zasad4
zaufania do pafstwa i prawa orazzasad4 ochrony praw nabytych wynikajqrych z

art.Z Konst5rtucji RP.

Szanowny Panie Prezesie,

Do 30 czerwca 201,3 roku zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami prawa ,

kaLdy z opiekun6w os6b niepelnosprawnych, kt6ry podj4l siq opieki i spelnial
szereg wymog6w ustawowych, m6gl liczy(. na pomoc w formie Swiadczenia
pielqgnacyjnego w kwocie 520 zlotydt miesiqcznie oraz na optacenie skladek
emerytalno-zdrowotnych od tego Swiadczenia.

Zdecydowana wiqkszoti opiekun6w os6b niepelnosprawnych uzyskala
prawo do Swiadczenia pielqgnaclnego ,, na stale" , co bylo zgodne z ustawq o
Swiadczeniach rodzinnych przez zmienione zasady. Od lipca 20L3 r. ok. 250
tysiqcy opiekun6w nie dostaje ju2 Swiadczenia , nie ma te? prawa do
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ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego oraz nie mog4 siq teZ zareiestrowai
jako osoby bezrobotne, bo nie maj4 wlrmaganej gotowo6ci do pracy ze wzglqdu
na codzienn4 koniecznofit, opieki nad niepelnosprawnymi.

Tysi4ce zdesperowanych opiekun6w os6b niepelnosprawnych prosi o

pomoc wladze publiczne, w tym posl6w na Sejm RP o zmianq ich dramatycznej
sytuacji materialnej.

Wobec pov,tyLszego ze wzglqdu na bardzo waLny interes pokrzywdzonych
obywateli wnosimy o przy6pieszenie rozpatrzenia Wniosku Rzecznika Praw
Obywatelskich w powyZszej sprawie.



Lp. Nazwisko i imig Podpis

1. AICHLER Romuald
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2. ALEKSANDRZAK Leszek \lr$Yu)
3. BALT Marek Hrtr"SJE-,
4. geNfOWSKA Anna )UA
5. CZERNIAK Jacek 'K*kr
6. CZYKWIN Eugeniusz

^ilt- /7. GARBOWSKI Tomasz ffi'll,*-b-
8. tWfNSru Tadeusz ry-#
9. JONSKI Dariusz
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10. XAVNSKI Tomasz 6_* ,U
l',t. KEPINSKI Adam w
12. LYBACKA Krvstvna

JJ
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NAPIERALSKI Grzegotz ,'fu
1.6. OLEINICZAKCezaTy
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L7. OSTROWSKI Artur ?/",,
18. PRZ.{DKA Stanislawa



SEKUL A-SZ MAID Z II{SKA Malgoru ata

TOMASZEWSKI Tadeusz

WENDERLICH Jeruy

WONTOR Boguslaw

WZI{TEK Stanislaw

ZABOROWSKI Zbvszek

ZBRZYZNY Ryszard


