
Warszawa, dnia 29 czerwca 2007 r.

Opinia

o ustawie o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druk nr 461)

I. Cel i przedmiot ustawy

Nowelizacja ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135,

poz.1268 z późn. zm.) wprowadza uprawnienie do zasiłku pogrzebowego, w razie śmierci

osoby pobierającej rentę socjalną, jeżeli nie przysługuje on z innego tytułu. Zasiłek ten

przysługuje osobom pokrywającym koszty pogrzebu i będzie wypłacany na zasadach

zawartych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak

wynika z uzasadnienia do projektu, celem proponowanych przepisów jest "zapewnienie

swoistego zabezpieczenia pogrzebowego na zasadach identycznych jak dla osób objętych

systemem ubezpieczenia społecznego". Zmiana ma charakter systemowy, gdyż zasiłek

pogrzebowy dla pokrywającego koszty pogrzebu zmarłej osoby, uprawnionej do renty

socjalnej, będzie przysługiwał na analogicznych zasadach jak innym grupom.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Projekt przyjętej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o

rencie socjalnej stanowił przedłożenie poselskie. Przepisy projektu dostosowano do

uregulowań ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z

1998 r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm.). Proponowane uregulowania nie budziły kontrowersji w

trakcie prac legislacyjnych.

III. Uwagi szczegółowe

Dla czystości legislacyjnej należało znowelizować także art. 13 ust. 1 (w którym jest

mowa jedynie o rencie socjalnej) oraz art. 15 pkt 1 (który odsyła do stosowania odpowiednio,
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wskazanych enumeratywnie przepisów, dodając przepisy art. 78-81 ustawy o emeryturach i

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

IV. Propozycje poprawek

1) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zakład jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie

niezbędnym do przyznawania i wypłacania renty socjalnej oraz zasiłku

pogrzebowego, zapewniając rzetelność tych danych.";";

2) w art. 1 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w

brzmieniu:

"3) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 12-14, art. 61, art. 78-81, art. 88-94, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art.

101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2,

art. 118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128,

art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, art. 133-135 oraz art. 137-144

ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala się według zasad

określonych dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;".".
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