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Od kilku lat Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się sprawą rodziców, którzy 
nie mogą otrzymać ani zasiłku pogrzebowego ani macierzyńskiego, ani też skorzystać 
ze skróconego okresu urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia martwego dziecka, 
którego płci nie da się ustalić. 

Ostatnie pismo, które skierowałem w tej sprawie do Pana Profesora Michała 
Seweryńskiego, Przewodniczącego senackiej Komisji Praw Człowieka Praworządności 
i Petycji (kopię wystąpienia uprzejmie załączam), spotkało się ze zrozumieniem ze strony 
Komisji – za co jestem wdzięczny – która w dniu 20 września 2016 r. podjęła uchwałę 
o dalszych pracach nad propozycją Komisji wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1270 ze zm.), które zakładają rozszerzenie kategorii osób uprawnionych do 
zasiłku pogrzebowego o osoby, o których mowa w art. 11 ust. 5a ustawy z dnia 31 stycznia 
1959 r. o cmentarzach  i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.), o ile 
pokryły koszt pogrzebu.

Jak wynika ze strony internetowej Senatu RP1 w dniu 11 stycznia 2017 r. Senat 
podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu RP projektu ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i wniósł do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednocześnie upoważniając senator Lidię Staroń do 
reprezentowania Senatu w pracach nad projektem.

Ze strony internetowej Sejmu RP wynika z kolei2, że senacki projekt ustawy 

1 https://www.senat.gov.pl/prace/senat/proces-legislacyjny-w-senacie/inicjatywy-ustawodawcze/inicjatywa,28.html
2 http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1250

Warszawa, 

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP
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o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk 
1250) został skierowany w dniu 27 stycznia 2017 r. do I czytania 
w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, do której również wpłynęło stanowisko rządu 
w tej sprawie w dniu 9 sierpnia 2017 r. Niestety, od tego czasu projekt nie był procedowany 
w Sejmie.

Doceniając ogromną wagę podjętej przez Senat RP inicjatywy zmierzającej do 
poprawy sytuacji rodziców, którzy na skutek utraty dziecka, którego płci nie da się 
ustalić, nie otrzymywali żadnego wsparcia ze strony organów państwa, działając na 
podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2179 ze zm.), uprzejmie proszę Pana Marszałka o rozważenie 
podjęcia działań, mogących pomóc w zakończeniu procesu legislacyjnego tego 
niezwykle ważnego społecznie projektu w czasie obecnej kadencji Sejmu i Senatu RP.

Będę niezwykle wdzięczny za poinformowanie mnie o decyzji Pana Marszałka.

Zał. 1 

Do wiadomości:

1. Pan Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu RP

2. Pan Prof. Michał Seweryński
Wicemarszałek Senatu RP
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