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 STOWARZYSZENIE 

 KOLEGIUM LEKARZY RODZINNYCH W POLSCE 

 
                            Warszawa, dnia 18.10.2019 r.  

 

                                   

Apel do pracowników ZUS o nieutrudnianie osobom uprawnionym  

orzekania o należnym świadczeniu uzupełniającym. 
 

  

W związku z wejściem w życie Ustawy o świadczeniach uzupełniających dla osób 

niesamodzielnych, środowisko specjalistów medycyny rodzinnej, zrzeszonych  

w Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, popiera wszelkie działania mające na celu 

poprawę warunków egzystencji osób wymagających pomocy. Wśród pacjentów 

objętych podstawową opieką zdrowotną jest wiele osób trwale niezdolnych do pracy, 

niepełnosprawnych oraz wymagających pomocy socjalnej i społecznej. Zaoferowane 

środki finansowe z pewnością umożliwią osobom je otrzymującym zaspokojenie 

potrzeb opiekuńczych i zdrowotnych.   

 

Instytucją odpowiedzialną za weryfikację spełnienia kryteriów ustawowych  

i orzekanie o niesamodzielności z powodów zdrowotnych oraz wypłatę świadczeń 

uzupełniających jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  

Koszt obsługi realizacji świadczeń uzupełniających został oszacowany w roku 2019 

na kwotę wysokości 2,5%  kwoty należności.  

 

Zgodnie z kryteriami ustawy o świadczeniach uzupełniających do wniosku powinny 

być dołączane przez osoby ubiegające się o wypłatę świadczeń następujące 

dokumenty: 

 1) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo 

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i 

niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczenie o całkowitej 

niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem 

przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego;  

 2) w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego 

świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający 

prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną 

instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych; 
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 3) w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2, oświadczenie osoby uprawnionej lub 

jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika o nieposiadaniu prawa do 

świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 2, lub o posiadaniu prawa do 

świadczenia wraz ze wskazaniem jego nazwy, organu przyznającego oraz 

wysokości; w przypadku posiadania prawa do więcej niż jednego świadczenia – 

oświadczenie powinno wskazywać wszystkie przysługujące prawa do świadczeń, 

o których mowa w art. 2 ust. 2. 

 

Szacuje się, że świadczenie uzupełniające będzie należne ok. 800 tys. osób.  

 

Już od września br. do lekarzy rodzinnych zgłaszają się, odsyłani z Inspektoratów 

ZUS,  opiekunowie osób posiadających dokumenty, które powinny być załączane do 

wniosku, po dodatkowe zaświadczenia lekarskie według wzoru druków ZUS OL9. 

 

W związku z faktem, że zaświadczenia o stanie zdrowia na druku OL9, niezasadnie 

wymagane przez pracowników ZUS w celu wypłaty świadczeń uzupełniających, nie 

mają związku z dalszym leczeniem lub rehabilitacją i w związku z tym, nie są objęte 

powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym.  

Skutkiem tego jest konieczność pobierania opłat za orzekanie o stanie zdrowia na 

druku OL9. Dla lekarzy rodzinnych, współtowarzyszących swoim pacjentom  

w zdrowiu i chorobie często od urodzenia przez wiele lat, postępowanie takie jest 

niezrozumiałe i wywołuje wiele etycznych wątpliwości, związanych ze zmuszaniem 

opiekunów do zbędnych wizyt lekarskich oraz dodatkowymi kosztami.  

 

W związku z powyższym apelujemy do pracowników ZUS o rzetelne informowanie 

osób ubiegających się o wypłatę należnych świadczeń uzupełniających oraz  

o unikanie odsyłania osób niepełnosprawnych i/lub ich opiekunów po niezasadne, 

dodatkowe zaświadczenia i w związku z tym zbędne wizyty lekarskie. Cenny czas 

naszej pracy w okresie wzmożonych zachorowań infekcyjnych chcemy ofiarować tym 

pacjentom, którzy oczekują od nas pomocy lekarskiej.  

 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                              

Tomasz Tomasik      Agnieszka Jankowska-Zduńczyk  

Prezes KLRwP       Wiceprezes KLRwP  

 
 


