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Białystok, 2013-09-04

Pan
Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Pracy i Polityki Społecznej
Zapytanie
w sprawie wydawania opinii przez orzeczników ZUS oraz terminów wydawania
decyzji o przyznaniu renty lub dodatku.
Wielokrotnie trafiają do mego biura interesanci z interwencjami dotyczącymi
funkcjonowania ZUS i KRUS. W ostatnich dniach otrzymałem m.in. informacje o sposobie
wydawania orzeczeń lekarskich o nadaniu statusu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
W czasie roku w stosunku do jednej osoby chorej na chorobę Alzhaimera wydano dwie różne
opinie. Pierwsza uznała daną osobę za niezdolną do samodzielnej egzystencji na czas określony.
Natomiast druga, już jako trwale niezdolną do samodzielnej egzystencji. Wydawałoby się, że ta
druga decyzja powinna być oczywista od początku
Jeszcze więcej wątpliwości budzi czas oczekiwania na wydanie decyzji przyznającej
dodatek pielęgnacyjny, który w tym przypadku trwał ponad dwa miesiące. Taka działalność
urzędników ZUS spowodowała poważne opóźnienie w wypłacie dodatku pielęgnacyjnego. A
przecież większość osób korzystających z takiego dodatku nie ma dobrej sytuacji finansowej.
Podobne sytuacje zdarzają się także w KRUS.
Wobec powyższego proszę o odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy nie przewiduje się wprowadzenia katalogu chorób, w przypadku których
orzeczenie lekarskie obowiązkowo przewidywałoby przyznanie dodatku, renty na
stałe, gdyż zgodnie z obecną wiedzą medyczną nie ma możliwości wyleczenia takiej
osoby?
2. Jaki jest okres oczekiwania na badania potwierdzające przyznanie zasiłku
opiekuńczego po złożeniu wniosku o jego przyznanie? Jakie czynniki mogą wpłynąć
na przyspieszenie lub opóźnienie wyznaczenia terminu takiego badania? Czy są
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przewidywane zmiany przepisów, które uniemożliwiłyby urzędom nadmierne
wydłużanie czasu postępowania wobec wnioskodawców?
Uprzejmie proszę o przesłanie odpowiedzi także w formie elektronicznej na adres:
Dariusz.Piontkowski@sejm.pl.
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