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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Zwracamy się do Pana w sprawie, która dotyczy fundamentów państwa. Państwa, którego rolą jest bronić 

zagrożonych i wspierać słabszych. Państwa, które odwołuje się do fundamentów chrześcijańskiego humani-

zmu, zasad solidarności i uczciwości w relacjach między władzą i obywatelami. 

Uważamy, że te wartości powinny być bliskie także Panu Premierowi. Dlatego dziwi nas, że kierowany 

przez Pana rząd stać było na akceptację rozwiązań zawartych w ustawie z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy 

o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ta ustawa odebrała niezbędne wsparcie ze środ-

ków publicznych osobom, które nie spełniają surowych kryteriów odnoszących się do statusu pracowniczego 

i wysokości dochodów na osobę w rodzinie. Skutkiem tego rozstrzygnięcia jest pozbawienie wsparcia ze 

środków publicznych wielu osób, które zmagają się ze znaczną niepełnosprawnością najbliższych. Pozosta-

wia się te rodziny, tak ciężko doświadczone przez los, bez wsparcia. Pozbawia się je wsparcia wcześniej 

przyznanego bezterminowo. Wiele jest w Rzeczypospolitej takich grup obywateli, których prawa nabyte są 

troskliwie zachowywane nawet wówczas, gdy nie odpowiada to poczuciu sprawiedliwości. Niepełnosprawni 

i ich opiekunowie nie zasłużyli jednak, zdaniem Pańskiego rządu, na poszanowanie ich praw nabytych. Może 

minister finansów podpowie Panu Premierowi wytłumaczenie, że trudna sytuacja budżetu państwa wymaga 

wyrzeczeń także ze strony tych osób. Podpowiedź taka oznaczać będzie jednak rezygnację z fundamentów 

cywilizacji, bowiem w istocie pozbawiliście tych ludzi podstaw egzystencji. 

Panie Premierze, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, poważnie traktując zobowiązanie zawarte 

w nazwie naszej partii, złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy usuwającej wskazane wady ustawy. 

Jednocześnie, mając świadomość realnych możliwości działań opozycji, wystąpiliśmy do Trybunału Konsty-

tucyjnego z wnioskiem o sprawdzenie zgodności tej ustawy z zasadami demokratycznego państwa prawa 

i zasady równości wobec prawa. 

Liczymy jednak też na to, że Pan Premier się zreflektuje i wpłynie na zmianę stanowiska swojego gabine-

tu. Liczymy na to, iż uzmysłowi Pan sobie, że ustawa z 7 grudnia 2012 r. oznacza cywilizacyjny regres, że 

jest wstydem dla europejskiego państwa, by najsłabszych pozostawiać na pastwę losu, i że wykorzysta Pan 

wszelkie możliwości, by zmienić ten stan rzeczy. 

Informujemy Pana, że ten wniosek był popierany także przez senatorów, którzy są w Komisji Rodziny 

i Polityki Społecznej. W wystąpieniu rzecznik praw obywatelskich został wytknięty ogromny błąd Pańskiego 

rządu, tak że wystąpiła ona do Trybunału, aby zmienić tę ustawę. 
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