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Szanowny Panie Przewodniczący 

Uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że Rzecznik Praw Obywatelskich 
jest adresatem skarg, których przedmiotem są problemy z uzyskaniem zasiłku 
pogrzebowego. 

Art. 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) stanowi, że prawo 
do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w 
okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje. Regulacja ta 
nie powoduje problemów w sytuacjach typowych, kiedy wniosek o zasiłek pogrzebowy 
może być złożony w ustawowym terminie. Natomiast w sytuacjach nietypowych, np. 
zaginięcia członka rodziny, śmierci za granicą osoby pochodzenia polskiego o 
nieustalonych personaliach, brzmienie tego przepisu generuje występowanie istotnych 
problemów. Na potwierdzenie takich właśnie sytuacji uprzejmie przedstawiam, w 
załączeniu, sprawę dotyczącą zasiłku pogrzebowego po zmarłym we Włoszech 
Franciszku G . 

Przedstawiona sprawa potwierdza potrzebę wprowadzenia do ustawy przepisu, 
który będzie dawał uprawnienia do zasiłku pogrzebowego w przypadkach braku 
możliwości zgłoszenia wniosku o to świadczenie w terminie roku od daty zgonu z 
powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej. 

Rozwiązania tego problemu zostało zawarte w poselskiej inicjatywie nowelizacji 
ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( druk nr 1454). 
Z uwagi na konieczność jak najszybszego rozwiązania tego problemu, działając na 
podstawie art.16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
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Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz.147 ze zm.) zwracam się z uprzejmą 
prośbą do Pana przewodniczącego o możliwie szybkie podjęcie prac nad nowelizacją 
art. 81 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. 

Zał. 7 Z poważaniem 
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