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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 
Zwracamy się z prośbą do Pana Premiera o zajęcie się sprawą pani Doroty A., która cierpi od urodzenia na 

padaczkę lekooporną. Według opinii lekarzy jest to ciężka i nieuleczalna choroba, objawia się napadami pa-
daczkowymi nawet kilkakrotnie na dzień, trwającymi nawet piętnaście minut. Po atakach pani Dorota ma 
duże problemy ze świadomym kontaktem ze światem zewnętrznym, trwa to około trzech godzin, ma silne 
bóle głowy, którym towarzyszą wymioty. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że pani Dorota A. może pracować i odmówił jej jakichkolwiek 
świadczeń, chociaż od lutego ubiegłego roku była uznawana za osobę trwale i całkowicie niezdolną do pracy, 
a w stanie zdrowia nic się nie poprawiło, a wręcz przeciwnie – ataki są coraz częstsze. Z informacji uzyska-
nych w powiatowym urzędzie pracy wynika, że od wielu lat nie było żadnej oferty pracy dla osoby niespraw-
nej. 

Panie Premierze, czy osoba o tak silnych objawach padaczkowych może pracować oraz czy w związku 
z ewentualną pracą, gdyby taką podjęła, nie stanowi zagrożenia dla współpracowników? Należy dodać także, 
że pani Dorota A. wymaga stałej całodobowej opieki nawet przy takich zwykłych czynnościach jak wypicie 
szklanki herbaty, czy czynnościach fizjologicznych, nie mówiąc o wyjściu z domu i uczestnictwie w ruchu 
ulicznym. 

Panie Premierze, jak taka osoba ma pracować, gdy wymaga nadzoru nawet podczas czynności fizjolo-
gicznych? Pozbawienie środków finansowych przez ZUS uniemożliwia leczenie ratujące życie, gdyż nie 
wszystkie leki, które zażywa, są bezpłatne. 

Uprzejmie prosimy Pana Premiera o możliwie szybkie zajęcie się sprawą i zwrócenie uwagi na bezdusz-
ność urzędników zajmujących się sprawą renty pani Doroty A. 

Prosimy jeszcze raz Pana Premiera o szczegółowe zbadanie tej bulwersującej sprawy i poinformowanie 
nas o wynikach. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Wojciech Skurkiewicz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




