
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 19 marca 2009 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 lutego

2009 r. ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Społecznych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

- w art. 1, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dokumentem potwierdzającym okoliczności, o których mowa w ust. 2, jest

zaświadczenie Policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie

Poprawka do ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zapewnia jasność przepisu oraz adekwatność

jego brzmienia w stosunku do ratio legis nowelizacji. Rezygnacja z wyrazu fakt (w art. 81 w

ust. 3 ustawy nowelizowanej) jako nietrafnego ze względu na nakładanie się potocznego

rozumienia tego słowa oraz jego znaczenia w teorii prawa cywilnego (fakt prawny) lepiej

oddaje cel dokonywanej nowelizacji. Znalezienie zwłok lub zidentyfikowanie osoby zmarłej

oznacza coś więcej niż fakt w potocznym rozumieniu tego słowa. Rodzajem faktu prawnego

jest zdarzenie prawne, którym jest m. in. śmierć, a jednym z jej skutków prawnych jest

uregulowane w art. 81 ustawy nowelizowanej, prawo do zasiłku pogrzebowego. Dla

skorzystania z uprawnienia do tego zasiłku, pomimo upływu terminu określonego w art. 81 w

ust. 1, istotne jest nie tylko samo znalezienie zwłok lub zidentyfikowanie osoby, lecz także

związana z tym nierozerwalnie - data ich znalezienia i w związku z tym możliwość

wystawienia aktu zgonu oraz termin wystawienia tego aktu. Ponieważ celem nowelizacji jest

wprowadzenie wyjątku od zasady zawartej w art. 81 w ust. 1 ustawy nowelizowanej, Senat

uznał, że ze względu na treść, która ma być udokumentowana (w zaświadczeniu albo odpisie

aktu stanu cywilnego) warto w art. 81 doprecyzować ust. 3.


