
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla
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w dniu 27 stycznia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do Pani Minister z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim.
Do mojego biura senatorskiego w Mielcu zg³osi³a siê pani Beata P., zamieszka³a w K. Jest ona osob¹

niepe³nosprawn¹ o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, pobieraj¹c¹ rentê z KRUS.
Pani Beata P. zosta³a dotkniêta powodzi¹ w ubieg³ym roku, w zwi¹zku z tym zwróci³a siê do PFRON

Oddzia³ Podkarpacki z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej na czêœciowe pokrycie strat powsta-
³ych na skutek powodzi. Nale¿y dodaæ, i¿ PFRON realizowa³ takie dofinansowanie w ramach programu
„PowódŸ 2010”.

W piœmie z dnia 11 paŸdziernika 2010 r. PFRON Oddzia³ Podkarpacki negatywnie rozpozna³ wniosek
pani P., decyzjê uzasadniaj¹c tym, i¿ nie zosta³o przez ni¹ przedstawione odpowiednie zaœwiadczenie
o stopniu niepe³nosprawnoœci. W odpowiedzi wnioskodawczyni podnios³a, i¿ maj¹c na wzglêdzie wyrok
s¹du powszechnego, który stwierdzi³ jej niepe³nosprawnoœæ, oraz fakt pobierania renty z KRUS, jest ona
osob¹ niepe³nosprawn¹; ponadto przed³o¿y³a zaœwiadczenie z Powiatowego Zespo³u do spraw Niepe³no-
sprawnoœci. W odpowiedzi z dnia 2 listopada 2010 r. PFRON podtrzyma³ swe wczeœniejsze stanowisko.

Maj¹c to wszystko na wzglêdzie, proszê Pani¹ Minister o objêcie nadzorem postêpowania PFRON.
W tej sprawie nale¿y podkreœliæ, i¿ jeœli chodzi o stanowisko PFRON w wymienionych pismach, nie by³o
¿adnej mo¿liwoœci jego zaskar¿enia, zainteresowany podmiot nie zosta³ te¿ poinformowany o mo¿liwoœci
zaskar¿enia przyjêtego stanowiska. Ponadto na uwagê zas³uguje fakt, i¿ pani Beata P. jest osob¹ nie-
pe³nosprawn¹ – co zosta³o stwierdzone przez kompetentne do tego organy, w tym s¹d powszechny –
i by³a ni¹ w momencie wyst¹pienia powodzi, a na skutek, w moim przekonaniu, dyskryminuj¹cego
dzia³ania PFRON zosta³a pozbawiona œrodków, które w jej sytuacji ¿yciowej s¹ bardzo potrzebne.

W zwi¹zku z tym proszê o nadzór ministerstwa nad przedmiotow¹ spraw¹.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




