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Grzegorza Wojciechowskiego, Roberta Mamątowa,  
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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza oraz do 

prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! 

Zapoznaliśmy się z dramatyczną sytuacją mieszkanki Łodzi, pani Jolanty O., która na skutek licznych 

chorób, w tym zwłaszcza choroby nowotworowej, jest całkowicie niezdolna do pracy i pozbawiona środków 

do życia. ZUS odmówił jej przyznania renty, gdyż nie spełnia warunku wymaganego stażu pracy. Prezes 

ZUS odmówił jej przyznania renty specjalnej, a miejski ośrodek pomocy społecznej odmawia jej przyznania 

zasiłku z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego w rodzinie. 

Pani O. pozostaje na całkowitym utrzymaniu męża, który pracuje i opiekuje się nią w chorobie. Sprawa 

jest znana Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, była bowiem przedmiotem odpowiedzi z 10 kwietnia 

2014 r., sygn. DPS IX-053-262-1-AG14. W tej odpowiedzi sugerowano pani O., żeby wystąpiła o alimenty 

wobec męża. Życzliwi urzędnicy w rozmowach doradzali jej nawet, żeby rozwiodła się z mężem, wtedy jako 

osoba samotna dostałaby zasiłek, którego, pozostając w małżeństwie, otrzymać nie może. 

Prosimy, by Pan Minister zareagował na tę sytuację. Bardzo sztywne stosowanie kryterium dochodowego 

w rodzinie krzywdzi ludzi pozostających w małżeństwie, krzywdzi rodziny i prowadzi do swoistej polityki 

antyrodzinnej, sprzecznej z konstytucyjną ochroną małżeństwa i rodziny. 

Prosimy, by Pan Minister rozważył tę sytuację pod kątem odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej i zmiany 

przepisów. Prezesa ZUS prosimy zaś, by w tej szczególnej sytuacji podjął pozytywną decyzję w sprawie 

przyznania pani Jolancie O. renty na zasadzie wyjątku, w ramach posiadanych przez niego uprawnień. W 

celu ułatwienia dotarcia do akt pani O. podajemy jej nr PESEL. 
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