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Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego zg³osi³a siê pani A. Z., która poprosi³a mnie o pomoc w sprawie wy-

jaœnienia problemu dotycz¹cego przyznania, w drodze wyj¹tku, œwiadczenia specjalnego dla jej nie-
pe³nosprawnego syna F.

Pani A. Z. od d³u¿szego czasu stara siê o przyznanie przez prezesa Rady Ministrów œwiadczenia spec-
jalnego w postaci renty ze wzglêdu na szczególnie uzasadniony przypadek, jakim jest niew¹tpliwie rzad-
kie schorzenie, zespó³ Sturge’a-Webera, dotykaj¹ce jej syna od momentu urodzenia. Jak podkreœla, jest
to jedyny taki przypadek w ca³ej Europie, co znacznie utrudnia proces leczenia i rehabilitacji. Niestety,
argumenty rodziny pañstwa Z. nie s¹ uwzglêdniane i w efekcie uzyskuj¹ odmown¹ decyzjê prezesa Ra-
dy Ministrów.

Pani A. Z. z³o¿y³a skargê na wspomnian¹ decyzjê prezesa Rady Ministrów do Wojewódzkiego S¹du
Administracyjnego w Warszawie, który j¹ oddali³. Po wniesieniu kasacji Naczelny S¹d Administracyjny
wyrokiem z dnia 30 wrzeœnia 2008 r. (sygn. akt I OSK 355/08) uchyli³ zaskar¿ony wyrok oraz decyzjê
prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. Nastêpnie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, pre-
zes Rady Ministrów 17 marca 2009 r. postanowi³ utrzymaæ swoj¹ wczeœniejsz¹ decyzjê z 2 lipca 2007 r.
w mocy. Zgodnie z przepisami pani Z. z³o¿y³a po raz kolejny skargê na decyzjê z 17 marca 2009 r. do Wo-
jewódzkiego S¹du Administracyjnego w Warszawie i oczekuje na wyznaczenie terminu rozprawy.

Faktem jest, ¿e w miêdzyczasie pañstwo Z. uzyskali wsparcie z PFRON w postaci dofinansowania za-
kupu specjalistycznego pojazdu do transportu syna oraz sfinansowanie przez Ministerstwo Zdrowia za-
biegu operacyjnego. Ponadto do tej pory uzyskiwali od w³adz samorz¹dowych przys³uguj¹ce
podstawowe wsparcie finansowe, które jednak wygaœnie z dniem 1 listopada 2009 r. Jak twierdz¹ pañ-
stwo Z., pomimo powo³ania przez minister zdrowia Zespo³u ds. Chorób Rzadkich, nie odczuli poprawy
w dostêpie do informacji, diagnostyki, terapii i opieki dla chorych na choroby rzadkie.

Niestety, rodzaj choroby F. spowodowa³ rezygnacjê z pracy jego matki, czego skutkiem sta³o siê zna-
czne uszczuplenie rodzinnego bud¿etu. Z uwagi na koszty leczenia i rehabilitacji oraz szczególn¹ sytua-
cjê, w jakiej znalaz³ siê syn, trudne warunki materialne rodziny mog¹ ulec pogorszeniu. Znacz¹c¹
pomoc¹, o któr¹ stara siê matka F., by³aby specjalna renta przyznana w drodze wyj¹tku jako œwiadcze-
nie specjalne przez prezesa Rady Ministrów.

Maj¹c na uwadze powy¿sze okolicznoœci, a w szczególnoœci dobro i zdrowie F., proszê pana prezesa
Rady Ministrów o ponowne przeanalizowanie sprawy pod k¹tem udzielenia wsparcia w postaci renty
specjalnej oraz wskazania innych korzystnych rozwi¹zañ poprawiaj¹cych sytuacjê pañstwa Z.

Andrzej Szewiñski




