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Numer roboczy: 62

Zapytanie nr 62:

Na jakiej podstawie prawnej Niemiecki Ubezpieczyciel Emerytalny i Rentowy w ramach egzekucji

administracyjnej ustawy określającej warunki płacenia emerytur z tytułu zatrudnienia w getcie 

⟩niem. skrót: ZRBG⟩ w przynajmniej 18 tys. przypadków (por. odpowiedź rządu federalnego na 

moje pisemne zapytanie nr 2/300) zrezygnował z wydania formalnego aktu administracyjnego 

wobec osób, które były niegdyś zatrudnione w getcie, a zatem nigdy nie poinformował osób 

ocalałych z Zagłady, które to dotyczy, oraz w ilu konkretnych przypadkach i kiedy Niemiecki 

Ubezpieczyciel Emerytalny i Rentowy zwrócił się np. do mieszkających w Izraelu osób, które były 

niegdyś zatrudnione w getcie za pośrednictwem instytucji łącznikowej Bituach Leumi (Izraelskiego 

Narodowego Instytutu Ubezpieczeniowego) bądź za pośrednictwem Ambasady Niemiec w Tel 

Avivie, aby tym osobom, które były niegdyś zatrudnione w getcie, a które to dotyczy, doręczyć 

decyzje w drodze publicznego zawiadomienia, tak jak to obowiązuje w rozumieniu §§ 8 Dziesiątej 

Księgi Kodeksu Socjalnego ⟩niem. skrót: SGB X⟩ (proszę przedstawić listę według lat - od chwili 

wejścia w życie ustawy określającej warunki płacenia emerytur z tytułu zatrudnienia w getcie 

⟩niem. skrót: ZRBG⟩ w 2002 roku)? 

Odpowiedź: 

Niemiecki Ubezpieczyciel Emerytalny i Rentowy ⟩niem. skrót: DRV⟩ w trakcie kontroli spraw z 

tytułu ustawy określającej warunki płacenia emerytur z tytułu zatrudnienia w getcie ⟩niem. skrót:

ZRBG⟩ w odniesieniu do zgodności z orzecznictwem Federalnego Sądu Socjalnego ⟩niem. skrót:

BSG⟩ z czerwca 2009 roku poinformował wszystkie osoby, które były niegdyś zatrudnione w 

getcie odnośnie ich prawa do świadczeń. 

O ile w około 18 tys. tych przypadków będących przedmiotem kontroli nie wydano formalnych 

decyzji, to było to z reguły związane z tym, że ubezpieczyciele emerytalni i rentowi dowiedzieli się, 

że w międzyczasie nastąpił zgon osób, których to dotyczyło. W około 10 tys. przypadków nie 

zostało co prawda potwierdzone, że osoby, których to dotyczy, zmarły, jednakże pisma 

ubezpieczycieli emerytalnych i rentowych pozostały bez odpowiedzi. Pomimo intensywnych starań, 

również z włączeniem izraelskiego ubezpieczyciela emerytalnego i rentowego, nie można było 

nawiązać kontaktu z tymi osobami. Przyznanie emerytur z tytułu zatrudnienia w getcie ⟩niem.

skrót: ZRBG⟩ nie było zatem możliwe. Jako formalna decyzja wchodziłaby w grę jedynie decyzja 

odmowna z uwagi na brak współpracy. Jednakże Niemiecki Ubezpieczyciel Emerytalny i Rentowy 

⟩niem. skrót: DRV⟩, przede wszystkim aby nie pogarszać pozycji prawnej osób, które to dotyczy, 

odstąpił od od wydawania decyzji odmownych w tych przypadkach. Gdyż w tamtym okresie (do 

około 2011 roku) wobec emerytur z tytułu zatrudnienia w getcie ⟩niem. skrót: ZRBG⟩ 

obowiązywał jeszcze czteroletni okres przedawnienia, zgodnie z § 44 Dziesiątej Księgi Kodeksu 

Socjalnego ⟩niem. skrót: SGB X⟩, zgodnie z którym emerytury mogły być wypłacane jedynie za 

cztery lata kalendarzowe wstecz, licząc od daty złożenia wniosku. Poprzez decyzję odmowną 

postępowanie administracyjne byłoby zamknięte. Jeżeli osoba, której to dotyczy, zgłosiłaby się 

jednak później u Niemieckiego Ubezpieczyciela Emerytalnego i Rentowego ⟩niem. skrót: DRV⟩, 

to w odniesieniu do płatności emerytury wstecz trzeba by było określić tę datę jako punkt 



odniesienia. Do wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy określającej warunki płacenia emerytur z 

tytułu zatrudnienia w getcie ⟩niem. skrót: ZRBG⟩ byłoby to związane z odpowiednio krótszym 

okresem wyrównawczym. Jako że nie wydano decyzji odmownych, procedura administracyjna 

pozostała otwarta. Dlatego w pojedynczych przypadkach, w których osoby, których to dotyczyło, 

zgłosiły się jednak później, emerytury mogły być przyznane bez negatywnych skutków prawnych.  

Poza tym w zakresie ustawowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego nie ma obowiązku 

doręczenia decyzji w drodze publicznego zawiadomienia; w szczególności tego typu obowiązek 

nie wynika z §§ 8, 18 Dziesiątej Księgi Kodeksu Socjalnego ⟩niem. skrót: SGB X⟩. To czy dana 

decyzja zostanie doręczona w drodze publicznego zawiadomienia leży w gestii urzędu (§ 10 

ustawy określającej sposoby doręczeń decyzji administracyjnych).  


