
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

na 49. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 lutego 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych Zbigniewa Derdziuka

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Do mego biura senatorskiego w Mielcu zg³osi³ siê pan Wies³aw M. Przedstawi³ on stan faktyczny swej

sprawy rentowej oraz zachowanie siê w niej ZUS O/Rzeszów, które uwa¿am za wysoko niepokoj¹ce.
Mianowicie na dzieñ dzisiejszy S¹d Apelacyjny w Rzeszowie (sygnatura akt III AUa 1038/09) uchyli³

wyrok w sprawie œwiadczenia rentowego i przekaza³ tê sprawê do ponownego jej rozpatrzenia. Sprawa
dotyczy odwo³ania pana Wies³awa M. od decyzji Oddzia³u ZUS w Rzeszowie, nieprzyznaj¹cej ubezpie-
czonemu prawa do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy. W dniu 11
czerwca 2003 r. ubezpieczony Wies³aw M. mia³ wypadek przy pracy. Jego schorzenia, na które ca³y czas
cierpi, maj¹ bezpoœredni zwi¹zek z wypadkiem przy pracy, co ZUS uzna³ ju¿ wczeœniej w 2004 r. oraz
w 2007 r., przyznaj¹c mu rentê powypadkow¹ do czerwca 2009 r. W dniu 26 maja 2009 r. lekarz orzecz-
nik ZUS uzna³, ¿e ubezpieczony jest czêœciowo niezdolny do pracy, ale bez zwi¹zku z doznanym wczeœ-
niej wypadkiem przy pracy, i przyzna³ mu rentê do 31 maja 2012 r. Od tego orzeczenia ubezpieczony
wniós³ sprzeciw, a jego sugestie, aby rentê przyznaæ w zwi¹zku z wypadkiem przy pracy, przynios³y taki
skutek, ¿e rentê ca³kowicie mu zawieszono. Wszystko to siê wydarzy³o w okresie oko³o jednego mie-
si¹ca. Nale¿y ponadto zaznaczyæ, i¿ wszystkie orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci wydane przez
powiatowy zespó³ do spraw orzekania o niepe³nosprawnoœci uznaj¹ za jej pocz¹tek wypadek przy pracy
(orzeczenia z 2005 r., 2007 r. oraz 2009 r.). Aktualny stan zdrowia ubezpieczonego stale siê pogarsza
i nie pozwala mu na podjêcie ¿adnej pracy; czêsto wymaga on opieki i pomocy.

Maj¹c to na wzglêdzie, pragnê zapytaæ, czy dzia³anie oddzia³u ZUS, który w takim momencie zawie-
sza ubezpieczonemu œwiadczenie, w sytuacji gdy jest to jedyny jego dochód, a ubezpieczony nie mo¿e
podj¹æ pracy ze wzglêdu na stan zdrowia, nale¿y uznaæ za uzasadnione. Nie bez znaczenia jest równie¿
fakt, ¿e osoba ta broni swych praw przed s¹dem powszechnym, co wymaga dodatkowych œrodków. Pro-
szê o odpowiedŸ na to oœwiadczenie oraz o podanie informacji, czy s¹ jakieœ wytyczne dla oddzia³ów ZUS
dotycz¹ce tego, jak maj¹ postêpowaæ w podobnych sprawach.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




