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Uprzejmie informuję, że z niepokojem odebrałem ostatnie informacje prasowe na
temat ograniczania wysokości kwoty zasiłku pogrzebowego, wypłacanego przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych z tytułu śmierci osób samotnych, będących pensjonariuszami
domów pomocy społecznej. W dniu 17 czerwca br. „Gazeta Wyborcza" opisała
przypadek dotyczący Pani Stefanii Dulke, która będąc osobą samotną zmarła w wieku
106 lat w słupskim Domu Pomocy Społecznej („Samotnych grzebać za grosze").

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) w razie
poniesienia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, pracodawcę, dom
pomocy społecznej, gminę, powiat, osobę prawną kościoła lub związku wyznaniowego,
zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu,
nie wyższej jednak niż kwota zasiłku pogrzebowego, tj. obecnie 5418,28 zł. Z brzmie-
nia tego przepisu wynika zatem ograniczenie wysokości zasiłku pogrzebowego do
udokumentowanych kosztów pogrzebu, które ponadto nie mogą przekraczać kwoty
zasiłku pogrzebowego w sytuacji, kiedy ten zasiłek wypłacany jest z tytułu śmierci
osoby samotnej. Tymczasem z powołanego wyżej artykułu „Gazety Wyborczej"
wynika, że na podstawie zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wypłata
tego zasiłku ma się odbywać według stawek obowiązujących w danej gminie i na
terenie właściwości miejscowej Oddziału ZUS w Słupsku wypłaca się ten zasiłek w
wysokości jedynie 850 zł. W opinii przedstawicieli domów pomocy społecznej, którzy
organizują pogrzeby podopiecznych nie mających rodziny, kwota ta jest
niewystarczająca na sprawienie godnej uroczystości.

Szanowny Panie



Obowiązujący stan prawny w zakresie wypłaty zasiłków pogrzebowych,
określony w art. 77-81 ustawy, nie stwarza podstaw prawnych do takiego limitowania
kwoty wypłaty zasiłku pogrzebowego w stosunku do ubezpieczonych i
świadczeniobiorców ZUS. W mojej ocenie takie pozaustawowe działania naruszają
zasady państwa prawnego.

Z tego względu, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku
Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001r. Nr 14, poz. 147), uprzejmie proszę Pana Ministra
o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie.

/-/


