
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 15. posiedzeniu Senatu 

w dniu 11 września 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry Hadzik 

Szanowna Pani Prezes! 

Zwrócił się do mnie ostatnio pan W. K., interweniujący w imieniu swego ojca N. K. Obaj panowie przed-

stawili mi następującą sprawę – cytuję korespondencję. 

 

„Szanowny Panie Senatorze! 

Piszę do Pana w imieniu mojego taty N. K., który stara się w KRUS o przyznanie tzw. 500+ dla seniora. 

Poniżej przesyłam pismo mojego taty opisujące jego sytuację. 

Wcześniej wysłałem już prośbę wraz z dokumentacją medyczną do Pani senator Lidii Staroń. Jeśli to moż-

liwe, proszę poprosić Panią senator o przekazanie panu tych dokumentów. 

W załącznikach przesyłam kopie obydwu odmownych decyzji KRUS oraz odwołanie i prośbę, którą 

wcześniej skierowaliśmy do Pani Senator Lidii Staroń. 

Proszę bardzo o pomoc. 

«Szanowni Państwo! 

Zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc i interwencję w mojej sprawie do Kasy Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego, 

Mam 85 lat i jestem rencistą, mieszkam sam, otrzymuję rentę KRUS w wysokości 1200 zł. Obecnie sta-

ram się o dodatkową rentę, tzw. 13, w KRUS z powodu mojego złego stanu zdrowia. Po pierwszej komisji, 

na której stawałem 24.02.2020, moją prośbę lekarz rzeczoznawca KRUS odrzucił, uzasadniając następująco: 

‘Nie stwierdza się niezdolności badanego do samodzielnej egzystencji’. 

Od tej decyzji złożyłem odwołanie. Zostało ono jednak rozpatrzone negatywnie, bez wzywania mnie do 

stawiania się przed komisją lekarską. Lekarz rzeczoznawca uzasadnił je tak samo jak pierwszą decyzję: 

‘Komisja Lekarska Kasy po przeanalizowaniu przedstawionej dokumentacji leczenia i badań dodatko-

wych nie stwierdziła naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym niezdolność do samodzielnej 

egzystencji’. 

Mój obecny stan zdrowia nie pozwala mi na samodzielną egzystencję. Leczę się od wielu lat. Mam zaa-

wansowaną osteoporozę i problemy z kręgosłupem, jestem po wszczepieniu by-pasów, po przebytych zawa-

łach serca. W ubiegłym roku jesienią przeszedłem ciężkie zapalenie płuc, z powodu którego byłem hospitali-

zowany. Na przełomie stycznia i lutego br. miałem silne stany lękowe i potrzebowałem całodobowej obecno-

ści kogoś w domu. Lekarz psychiatra zdiagnozowała depresję. Z powodu osteoporozy i bólów kręgosłupa 

mam trudności z poruszaniem się i z ogromnym trudem samodzielnie ubieram się. Nie jestem w stanie samo-

dzielnie przejść do łazienki oraz samodzielnie umyć się. W tych codziennych czynnościach musi pomagać mi 

rodzina z sąsiedztwa. Bardzo poważnym utrudnieniem jest przygotowanie i zażywanie przeze mnie leków, 

których muszę przyjmować znaczne ilości i które codziennie rano i wieczorem przygotowuje i podaje mi 

sąsiadka. Samodzielne zażywanie leków jest dla mnie bardzo trudne ze względu na moje problemy ze wzro-

kiem, pamięcią i koncentracją. W domu codziennie musi zostać rozpalony ogień w piecu, co również musi 

dla mnie zrobić sąsiadka, ponieważ nie jestem w stanie samodzielnie tego wykonać. Najbliższy sklep, w któ-

rym mogę zaopatrzyć się w podstawowe produkty żywnościowe, znajduje się w odległości 6 km od mojego 

miejsca zamieszkania, dlatego wszystkie zakupy wykonuje dla mnie rodzina z sąsiedztwa. 

Mój stan zdrowia nie pozwala mi na wykonywanie codziennych normalnych życiowych czynności, dlate-

go zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc i interwencję w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Zwracam się z tą sprawą do Państwa, ponieważ od ostatniej decyzji KRUS nie przysługuje mi już odwołanie.  

Do mojej prośby załączam obydwa odmowne orzeczenia komisji lekarskiej KRUS Oddział Łódź. 

Z poważaniem 

N. K.»” 

 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to możliwe – pomoc w tej spra-



wie. Załączam kopię decyzji KRUS. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 

 
 


