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Pani
Anna Kalata
Minister Pracy i
Polityki Społecznej
Warszawa

Szanowna Pani Minister,

Działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o
Rzeczniku Praw Obywatelskich ( Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ) zwracam się do
Pani Minister z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przywrócenia regulacji
prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-
rentowych albo do takich świadczeń w wyższym wymiarze osób, które wywołały
przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa.

Do 31 grudnia 1998 r., tj. do dnia obowiązywania przepisów ustawy z dnia 14
grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40,
poz. 267 ze zm.) funkcjonował przepis art. 77 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z którym
prawa do świadczeń albo świadczeń w wyższym wymiarze nie nabywała osoba, która
wywołała przestępstwem umyślnym okoliczności uzasadniające powstanie tego prawa.
Także rządowy projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych, przesłany 8 maja 1998 r. do Marszałka Sejmu RP, a będący, obok ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawowym aktem przeprowadzanej reformy
systemu emerytalnego, zawierał identyczną regulację. Niestety w trakcie prac
legislacyjnych w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących
ubezpieczeń społecznych zrezygnowano z tej regulacji i uchwalona 17 grudnia 1998 r.
ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 39, poz. 353 ze zm.) już takiego rozwiązania nie przewiduje.

Na tle jednej ze skarg skierowanych do Rzecznika należy stwierdzić, że brak
takiej regulacji w obowiązującym stanie prawnym doprowadził do legalizacji
przypadku, w którym osoba doprowadzająca swoim działaniem do pozbawienia życia
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małżonka, przy spełnieniu warunków określonych w art. 70 ustawy o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pobiera po jego śmierci rentę rodzinną.
W mojej ocenie konieczne jest zatem wprowadzenie do ustawy o emeryturach i rentach
odpowiedniej regulacji prawnej o treści zbliżonej do poprzednio obowiązującego art. 77
ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Obywatelskich

/- / Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich


