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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie 
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu 
ustawy 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. 

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy 
upoważniamy senatora Zbigniewa Cichonia. 

W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem. 
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USTAWA 

z dnia 

o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) po art. 100 dodaje się art. 100a w 

brzmieniu: 

"Art. 100a. 1. Prawa do świadczeń albo do świadczeń w wyższym wymiarze nie nabywa 

osoba, która wywołała przestępstwem umyślnym okoliczności 

uzasadniające powstanie tego prawa. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która w czasie odbywania 

kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary aresztu za 

wykroczenie oraz w czasie tymczasowego aresztowania dokonała 

samouszkodzenia.". 

 

 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

 

Jest rzeczą niemoralną, aby prawo do świadczeń otrzymywała osoba, która wywołała 

przestępstwem umyślnym okoliczności, które doprowadziły do powstania tego prawa. 

Szczególnie drastyczne jest to w przypadku gdy ktoś umyślnie spowodował śmierć 

osoby bliskiej i wedle obowiązującej ustawy jest uprawniony do otrzymywania renty 

rodzinnej. 

Istniejąca luka w prawie w obecnej ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) powstała 

w wyniku zaniechania przeniesienia dyspozycji art. 77 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z późn. zm.), 

który brzmiał identycznie jak proponowany artykuł 100a. 

Proponowana zmiana zmierza zatem do przywrócenia regulacji odpowiadającej 

elementarnym wymogom moralności i sprawiedliwości, zgodnie z którymi popełnienie 

umyślnego przestępstwa przeciwko osobie bliskiej czy też samouszkodzenia nie powinno 

przynosić korzyści sprawcy takiego czynu. 

Proponowana zmiana nie wymaga aktów wykonawczych i nie jest też objęta prawem 

Unii Europejskiej.  

Zmiana ta nie spowoduje także żadnych wydatków z budżetu państwa, a wręcz 

przeciwnie oszczędności albowiem świadczeń nie otrzymają osoby, które popełniły umyślne 

przestępstwa lub dokonały samouszkodzenia. 
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