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Pani
dr Aleksandra Wiktorow
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Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

Szanowna Pani Prezes,

Uprzejmie informuję Panią Prezes, że do Rzecznika Praw Obywatelskich
wpływają skargi w związku z kierowanymi przez organy rentowe wezwaniami
emerytów i rencistów do zapłaty kwot od 60 zł do 120 zł tytułem zwrotu kosztów
zastępstwa procesowego zasądzonych w sprawach o wyrównanie świadczeń
emerytalno-rentowych z powodu obniżenia kwoty bazowej w 1993 r. Zasądzenie
zwrotu kosztów procesu odbywa się na żądanie organów rentowych.

Z załączonych do tych skarg dokumentów wynika, że organy rentowe wzywają
do wpłacenia tej kwoty w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania. Ponadto w
wezwaniu do zapłaty zawarte są informacje o możliwości rozłożenia zasądzonej
kwoty na raty na podstawie stosownego wniosku osoby zainteresowanej oraz o tym,
że w przypadku braku dobrowolnej wpłaty, organ rentowy zmuszony będzie wystąpić
na drogę postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia należności, co spowoduje
dodatkowe obciążenie kosztami komorniczymi.

Sprawa ta została szeroko opisana w artykule „ZUS ściga emerytów"
opublikowanym w „Gazecie Wyborczej" w dniu 28 maja br. W reakcji na ten artykuł
rzecznik ZUS zapewnił „Gazetę Wyborczą", że z pobierania pieniędzy od emerytów
Zakład się nie wycofa. Wydaje się jednak, że ocena sytuacji uległa zmianie wczoraj
w wieczornych godzinach, kiedy interwencję w tej sprawie podjął Prezes Rady
Ministrów Pan Jarosław Kaczyński. Z podjętej interwencji wynikało, że zamiarem
Pana Premiera było doprowadzenia do zaniechania działań związanych
z dochodzeniem zasądzonych przez sądy kosztów procesowych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz.
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147), zwracam się do Pani Prezes z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska
w sprawie dochodzenia przez Zakład zasądzonych kwot.

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Obywatelskich

/-/ Stanistaw Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich


