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Pan
Jarosław Kaczyński

Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Zwracam się do Pana Premiera z uprzejmą prośbą o
zainteresowanie się sprawą wypłaty rent wyrównawczych w związku z
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową w przypadku likwidacji
lub upadłości zakładu pracy.

Pragnę Pana Premiera poinformować, iż problem ten Rzecznik
Praw Obywatelskich przedstawiał od 1999 r. kolejnym Prezesom Rady
Ministrów i ministrom resortu pracy. Sprawa ta nie znalazła jednak
dotychczas rozwiązania.

W wystąpieniach Rzecznik wyrażał pogląd, iż roszczenia z tytułu
należnych rent wyrównawczych w związku z wypadkiem przy pracy lub
chorobą zawodową z uwagi na likwidację lub upadłość zakładu pracy
zobowiązanego do wypłaty świadczenia nie mogą pozostać
niezaspokojone.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w pełni podzielając
pogląd prezentowany przez Rzecznika informuje, iż rozwiązanie tej
kwestii pozostaje poza wyłączną kompetencją jednego ministra.

Renta wyrównawcza z tytułu wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej jest wprawdzie roszczeniem ze stosunku pracy, jednakże
przyznawana i wypłacana jest na zasadach przewidzianych w
przepisach prawa cywilnego. Obowiązek wypłacania renty spoczywa na
pracodawcy zobowiązanym do tego ugodą lub wyrokiem sądowym.
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Obowiązujące przepisy nie przewidują odpowiedzialności Skarbu
Państwa za zobowiązania zakładów pracy po ustaniu ich bytu
prawnego.

Głównym problemem w tej sprawie jest brak rozwiązania w
obowiązującym prawie kwestii następstwa prawnego podmiotu
dotychczas zobligowanego do wypłaty świadczenia, w razie ustania
bytu prawnego zakładu pracy, który pierwotnie świadczył rentę
wyrównawczą /cywilną/.

Rozstrzygnięcia wymaga więc kwestia ustanowienia następstwa
prawnego zakładów pracy, na których ciążyły zobowiązania
cywilnoprawne.

Osoby poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej, mimo posiadanych wyroków sądowych zasądzających
renty wyrównawcze, na skutek braku odpowiedniej regulacji prawnej,
pozbawione są możliwości realizacji należnych im świadczeń.

Zwracam się zatem do Pana Premiera z uprzejma prośbą o
rozważenie możliwości uregulowania przedstawionego problemu.

Dla ułatwienia zapoznania się z przebiegiem sprawy załączam
fotokopie prowadzonej korespondencji.

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Obywatelskich
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