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Szanowny Panie,

z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich uprzejmie informuję, że pismem z 
dnia 3 lutego br. (data wpływu) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament 
Ubezpieczeń Społecznych przesłało stanowisko w przedstawionej przez Pana sprawie, które 
przedstawiam w załączeniu. 

Uprzejmie wyjaśniam, że Rzecznik działa w granicach kompetencji określonych 
przepisami ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 
r., poz. 627 ze zm.). Do kompetencji Rzecznika określonych tą ustawą należy ochrona 
wolności i praw człowieka i  obywatela zagwarantowanych w Konstytucji i innych 
przepisach prawa, jeżeli organ Państwa lub samorządu albo inna instytucja swoim 
działaniem lub zaniechaniem te prawa naruszają. Zadaniem Rzecznika jest przede 
wszystkim kontrola przestrzegania prawa wobec obywateli. Rzecznik podejmuje sprawy 
wówczas, gdy te prawa i wolności obywatelskie zostały naruszone. Pragnę uprzejmie 
wyjaśnić, iż nie jest to równoznaczne z każdym naruszeniem prawa bądź osobistym 
poczuciem pokrzywdzenia.

Ponadto należy mieć na uwadze, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie uczestniczy w  
kształtowaniu polityki społeczno- gospodarczej Państwa, a tym samym nie ma wpływu na 
rozwiązania systemowe będące wynikiem tej polityki, m.in. rozwiązania w dziedzinie 
zabezpieczenia społecznego. Rozwiązania, które leżą u podstaw przyznawania świadczeń 
emerytalnych są rozwiązaniami systemowi, na które Rzecznik nie ma wpływu.

Jednocześnie uprzejmie wyjaśniam, że Rzecznik nie bierze udziału w stanowieniu 
przepisów. Rzecznikowi bowiem nie przysługuje mu prawo inicjatywy ustawodawczej. 

Warszawa, 08-02-2022 r.
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Piotr Saugut
Przewodniczący NSZZ 
Listonoszy Poczty Polskiej
piotr.saugut@poczta-polska.pl
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Prawo takie posiada Prezydent, rząd i parlament. Rzecznik nie ma tytułu do żądania by 
władze te prowadziły określoną politykę społeczną bądź by przyjęły określone rozwiązania 
w jakiejś sprawie.

Rzecznik Praw Obywatelskich może tylko informować władze państwowe, że 
przyjęte przez nie określone rozwiązania są przedmiotem skarg obywateli do Rzecznika i   
sugerować rozważenie przez nie możliwości wprowadzenia zmian uwzględniających 
społeczne oczekiwania. Jednakże sugestie Rzecznika nie są wiążące dla wspomnianych 
organów.

Wobec powyższego aktualnie Rzecznik nie widzi możliwości podjęcia działań w 
przedmiotowej sprawie. Stanowisko takie nie jest wyrazem złej woli, czy też 
niedostrzeżenia lub lekceważenia wskazanego problemu, ale wynika z wyżej przywołanych 
przyczyn.

Zał. 1

 Z poważaniem

Joanna Jamroziak

Zastępca Dyrektora Zespołu
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