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Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!
Coraz czêœciej od osób ubiegaj¹cych siê o œwiadczenia rentowe wp³ywaj¹ skargi na dzia³alnoœæ Za-

k³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych w zakresie przed³u¿aj¹cego siê rozpoznawania wniosków o ich przy-
znanie. Wnioskodawcy, w tym du¿a liczba ca³kowicie niezdolnych do pracy, s¹ zmuszeni oczekiwaæ na
decyzje ZUS czasami nawet pó³ roku. Zwykle w czasie tzw. orzekania o przyznaniu lub odmowie przy-
znania renty osoby te pozostaj¹ bez œrodków do ¿ycia.

Bior¹c pod uwagê ustawowy termin trzydziestodniowy przewidziany dotychczas na wydanie decyzji, któ-
ry zaczyna swój bieg dopiero po wyjaœnieniu wszystkich okolicznoœci sprawy, w praktyce wyd³u¿a siê czas
wydania ostatecznego rozstrzygniêcia. Organ rentowy mo¿e powo³ywaæ siê na brak ca³oœci dokumentacji
sprawy czy potrzebê wykonania dodatkowego badania pacjenta, przy czym nie ponosi odpowiedzialnoœci za
swoj¹ opiesza³oœæ. W ostatnim czasie wzmocni³ siê równie¿ nadzór prezesa ZUS nad postêpowaniami
w sprawie œwiadczeñ rentowych, który zamiast przyspieszaæ dzia³anie urzêdników, opóŸnia je. Cierpi¹ g³ó-
wnie schorowani i pozostaj¹cy bez œrodków do ¿ycia wnioskodawcy oraz ich rodziny.

Istnieje co prawda œrodek odwo³awczy dyscyplinuj¹cy dzia³anie organu rentowego na drodze s¹do-
wej, ale pacjent wik³a siê w kolejne procedury, które zamiast przybli¿aæ go do ostatecznego rozstrzygniê-
cia zabieraj¹ kolejne cenne miesi¹ce. Przy takim zaanga¿owaniu pracowników ZUS i s¹dów
ubezpieczeniowych mo¿na na œwiadczenie rentowe oczekiwaæ w sumie nawet rok. To zdecydowanie za
d³ugo. Nie mówiê ju¿ o kosztach finansowych postêpowania przed s¹dem ponoszonych zarówno przez
organ, jak i przez wnioskodawcê.

Szanowna Pani Minister, czy planowana jest nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecz-
nych poprzez wprowadzenie terminu rozstrzygniêcia sprawy o przyznanie œwiadczenia, który zdyscypli-
nuje pracowników ZUS, a wnioskodawcom da gwarancjê efektywnego i szybkiego rozpoznania wniosku
rentowego bez zbêdnej zw³oki? Proszê o udzielenie odpowiedzi.

Z powa¿aniem
Marek Trzciñski




