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Szanowna Pani Minister 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają wnioski obywateli, poszukujących 
bezskutecznie sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu przyznanych im sądownie rent 
wyrównawczych wobec upadłości podmiotów zobowiązanych i braku majątku bądź 
następców prawnych tych zobowiązanych.

Sytuacja osób pozbawionych wypłaty należnych im rent wyrównawczych z tytułu 
utraty zdrowia w wykonywaniu pracy, powinna w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich 
pozostawać w szczególnym zainteresowaniu władz publicznych. Niezbędne są kompletne 
regulacje systemowe, zabezpieczające realizację rent wyrównawczych w każdym 
przypadku, w zasądzonej lub uzgodnionej między stronami wysokości, niezależnie od 
okoliczności zewnętrznych. Wydaje się w odczuciu społecznym głęboko niesprawiedliwe 
aprobowanie w praktyce iluzorycznych wyroków sądowych, a także ugód.

Nierzadko zdarza się bowiem, iż w postępowaniach upadłościowych 
przedsiębiorców nie dochodzi do zaspokojenia przedmiotowych wierzytelności, choć 
zgodnie z art. 249 ust. 2 w zw. z art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 
upadłościowe (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.  233 ze zm.) należności te podlegają zaspokojeniu 
w pierwszej kolejności.

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 13 stycznia 2017 r., 
znak: DL-V-072-1/16; UNP: 170116-00106, przekazanym do wiadomości również 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (tj. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1256) nie obejmuje rent wyrównawczych, natomiast Fundusz 
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Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych traktuje zbyt zawężająco okres za który 
gwarantuje się wypłaty należności, stąd zasadne pozostaje rozważenie rozszerzenia 
omawianej ustawy również na tego rodzaju roszczenia i wydłużenie okresu gwarancji 
wypłat.

W związku z tym, iż właściwym w sprawie jest Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, uprzejmie składam niniejsze wystąpienie na ręce Pani Minister 
i działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), uprzejmie proszę Panią Minister 
o przedstawienie stanowiska w tym zakresie.

Z poważaniem 
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