
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertrudy Uścińskiej, do ministra 

zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz do pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia An-

drzeja Jacyny 

Szanowni Państwo! 

Zwrócił się do mnie pan J. G. wraz z ojcem K. G. (…), prosząc o udzielenie pomocy prawnej. Z przeka-

zanych przez nich informacji wynika, że pan J. G. ma zdiagnozowaną przed ukończeniem 16 roku życia nie-

pełnosprawność z uwagi na stan zdrowia psychicznego. 24 stycznia 2018 r. został uznany za całkowicie nie-

zdolnego do pracy z datą 18 sierpnia 2017 r. do dnia 31 maja 2018 r. z uwagi na przewlekle zapalenie trzust-

ki, z tego względu nie może zarejestrować się jako osoba bezrobotna. ZUS w dniu 18 lutego 2018 r. wydał 

decyzję odmowną co do przyznania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. W związku z tym pan J. 

nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. 

Ojciec pana J. starał się o ustalenie wobec niego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych ze 

środków publicznych, jednak dochód rodziny, w skład której wchodzi ojciec, K. G., rencista, jego schorowa-

na żona oraz schorowany syn, przekracza ustalone kryterium dochodowe, tj. 514 zł. Pan K. G. zwracał się do 

wszystkich instytucji z prośbą o pomoc w objęciu syna ubezpieczeniem zdrowotnym, gdyż sytuacja rodziny 

jest niezwykle ciężka i nie stać go na opłatę ubezpieczenia. Niestety panu J. nie przysługuje również prawo 

do renty socjalnej ani żadne inne świadczenia. Obecnie pan J. G. co chwilę trafia do szpitala, gdzie udzielają 

mu niezbędnej pomocy z racji tego, iż jego stan zagraża życiu, jednak podstawowe leczenie, wizyty u lekarza 

oraz lekarzy specjalistów pozostają poza jego zasięgiem. Z informacji wynika, iż złożył on wniosek o przy-

znanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jego stan zdrowia wymaga stałej opieki i pewności co do udzie-

lenia niezbędnej czasami natychmiastowej pomocy. 

Mając na uwadze przedstawioną sytuację oraz wobec konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecz-

nego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę i ochronę zdrowia poprzez zapewnienie przez 

władze publiczne, niezależnie od sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej fi-

nansowanej ze środków publicznych, proszę o niezwłoczne i szczegółowe przeanalizowanie sytuacji pana J. 

G. i wskazanie sposobów objęcia go ubezpieczeniem zdrowotnym, tak aby zrealizowane zostały wyrażone w 

konstytucji prawa każdego obywatela. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


