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Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi w bulwersującej wielu Polaków kwestii orzecznictwa 

lekarzy ZUS i jego skutków dla wielu Polaków, a w konsekwencji też dla budżetu państwa. Chodzi o to, 

który z lekarzy wydaje decyzję nadrzędną w kwestii oceny zdolności do pracy, taką, która może być 

bezwzględnie stosowana wobec opinii innych lekarzy. 

W trakcie interwencji senackich zgłosił się do mnie pan W. S., człowiek od wielu lat zmagający się z 

wielorakością problemów zdrowotnych, rodzinnych, a od kilku lat z bezdusznością ZUS jako instytucji 

mającej na celu wspomaganie osób, których długoletnia praca, a czasem także zdarzenia życiowe 

doprowadzają do momentu, gdy wymagają pomocy państwa. Ten 55-letni mężczyzna, ojciec 4 dzieci w 

wieku od 16 do 24 lat, z wykształceniem zawodowym, jest obecnie bezrobotny bez prawa do świadczeń; po 

2 zawałach STEMI mięśnia sercowego, po epizodzie NZK w mechanizmie VF i kilkukrotnych PCI – Cx, 

RCA, D1 z dodatnim wynikiem EXT; po obustronnym zabiegu leczenia przepukliny pachwinowej K40.9; po 

operacyjnym leczeniu żylaków z przewlekłym owrzodzeniem podudzi; po TURT raka pęcherza moczowego, 

ze wskazaniem wykonywania regularnych dalszych badań histopatologicznych; ze stwierdzonym 

niedosłuchem UP i UL > 40 dB i trwałym uszkodzeniem słuchu; neurologicznie z zaawansowaną 

spondylozą TH i L-S, ostatnio zakwalifikowany do leczenia operacyjnego kręgosłupa odcinka szyjnego, 

któremu nie poddał się z obawy przed trwałym upośledzeniem ruchowym. Po drugim zawale miał przyznane 

świadczenie rentowe, które odebrano mu po połowie roku, po czym dwukrotnie starał się o rentę i 

dwukrotnie otrzymywał odmowę, także po złożeniu stosownego sprzeciwu i odwołania. 

Obecnie jest w sytuacji bez wyjścia ‒ bez zgody lekarza pierwszego kontaktu na podjęcie pracy, bez 

zgody lekarzy specjalistów na wykonywanie pracy i bez zgody lekarzy orzeczników, ale z orzeczeniem „nie 

jest niezdolny do pracy”. 

Patologia, z którą spotkał się pan W. S., nie jest tylko jego udziałem. Dotyka ona wielu innych ludzi 

zgłaszających się do mnie w trakcie interwencji senackich, ale jego przypadek jest sztandarowym 

przykładem dualizmu interpretacji przepisów i jawnego naruszenia zasad sprawiedliwości społecznej 

państwa prawa. 

W żadnym analizowanym akcie prawnym z zakresu ubezpieczeń społecznych nie znalazłem zapisów o 

odpowiedzialności lekarzy orzeczników za swe decyzje lub ich nadrzędności nad opiniami lekarza POZ czy 

lekarza medycyny pracy. W efekcie każdy z nich, wydając swe opinie w ramach obowiązującego prawa i 

będąc przeświadczony o ich słuszności, pozbawia pana S. i wielu podobnych mu ludzi prawa do pracy, do 

świadczeń, do życia w społeczeństwie, spychając ich na margines, w szarą strefę lub na garnuszek pomocy 

społecznej. 

Dwoje najstarszych dzieci pana S. w zeszłym roku musiało przerwać studia i udać się w celach 

zarobkowych do Wielkiej Brytanii, pozostała dwójka w obecnej sytuacji jest bez takich szans. Jedynym 

żywicielem rodziny pozostaje jego żona, pielęgniarka w lokalnym szpitalu powiatowym, także z własnymi 

problemami zdrowotnymi. 

Pomijając oględnie kwestię dostępności do świadczeń w ramach poradni specjalistycznych, kosztów i 

terminów niektórych zabiegów, możliwości finansowych dalszego leczenia, pytam, jaka jest możliwość 

aktywizacji zawodowej pana W.S. i innych jemu podobnych ludzi.  

Jakie są zastrzeżenia lekarzy orzeczników przy wydawaniu decyzji o zdolności do pracy (np. 

ograniczenie dźwigania ciężarów ze względu na schorzenie kręgosłupa, wykonywania pracy stojącej przy 

żylakach itd.)? Czyżby chory nagle stawał się zupełnie zdrowy?  

Czy przepisy art. 12 (szczególnie ust. 3) i art. 13 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są aktualnie stosowaną wykładnią prawa, czy też tylko martwym 

zapisem?  



 

Czy skutki finansowe wynikające z takich decyzji nie są w efekcie bardziej obciążające dla budżetu 

państwa, choćby z tytułu ryzyka kolejnego leczenia, np. psychologicznego, udzielania pomocy społecznej, 

degradacji zawodowej (brak jakiejkolwiek skutecznej aktywizacji tego typu osób w urzędach pracy), 

emigracji zarobkowej, a przede wszystkim nieodwracalnego spadku zaufania do instytucji państwa? 

Zdzisław Pupa 

 


