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Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r.

Szanowny Pan
Adam Podgórski
Zastępca

Szefa Kancelarii Sejmu

~.1-~-:J
do wskazanego przy piśmie GMS-WP-173-126/14 z dnia 10 czerwca 2014 r.
projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, uprzejmie zawiadamiam, że Ośrodek Badań,
Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych nie zgłasza uwag do tego projektu.
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nawiązaniu

do pisma z dnia 10 czerwca 2014 r., nr GMS-WP-173-126/14,

dotyczącego rządowego

projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej i ustawy

W

o

świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanej ze

Prokuratorowi Generalnemu do

wyrażenia

środków

publicznych, przekazanego

opinii w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia

20 czerwca 1985 r. o proktrraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z
uprzejmie
działania

informuję

odnoszącym się

zm.),

do obszaru

prokuratury.

Trybunał

P 11/12,

o braku uwag do w/w projektu w zakresie

późn.

Konstytucyjny w orzeczeniu z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt

ogłoszonym

dnia l l lipca 2013 r. w Dz. U. z 2013 r. poz. 1804, orzekł,

że

późn.

ustawy z dnia 27 lipca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z
w zakresie, w jakim

uzależnia

przyznanie i

realizację

art. 2 pkt l
zm.)

prawa do renty socjalnej od wymogu

przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodny z art. 2, art. 32 ust. l art.
67 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Konstytucyjnego, projektowane
,,przebywającym"
usunięcie

z

usunięcie

ma zatem znaczenie

porządku

prawnego

Mając

na uwadze

orzeczenia Trybunału

z art. 2 pkt l ustawy o rencie socjalnej

porządkujące

przesłanki

przesłanki

stan prawny. Ponadto proponowane

przebywania na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej w odniesieniu do cudzoziemców o statusie

określonym

przepisów art. 2 pkt 2. 2a i 3 ustawy o rencie socjalnej,
Trybunału

treść

choć

w aktualnym brzmieniu

nie wynika wprost z wyroku

Konstytucyjnego w sprawie o sygn. P 11112, znajduje swoje pewne uzasadnienie

w jego motywach.
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