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WYROK SYGN. AKT SK 2/17 

TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 26 czerwca 2019 r.  

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Mariusz Muszyński - przewodniczący, 

Justyn Piskorski - sprawozdawca, 

Piotr Pszczółkowski, 

Małgorzata Pyziak-Szafnicka, 

Jarosław Wyrembak, 

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i 

trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072, ze zm.), na 

posiedzeniu niejawnym w dniu 26 czerwca 2019 r., skargi konstytucyjnej Krystyny Cuber o 

zbadanie zgodności: art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, ze zm.) w zakresie, w jakim stanowi, 

że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone 

prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w 

związku z art. 2 i art. 32 Konstytucji, 

orzeka: 

I 

Art. 17. ust. 5. pkt 1 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 577, 730 i 752) w zakresie, w 

jakim stanowi, że świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca 

opiekę ma ustalone prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jest 

niezgodny z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

II 

Przepis wymieniony w części I, w zakresie tam wskazanym, traci moc obowiązującą po 

upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ponadto postanawia: 

 

na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie 

postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072 oraz z 2019 r. poz. 

125) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. 

Orzeczenie zapadło większością głosów. 


