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Pan   

Dariusz Lasek Radny 

Rady Miejskiej   

w Przemyślu  

  

    

  

  

W związku z Pana interpelacją z dnia 08.04.2021r. w sprawie             zwróciłem się do 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu 

z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i udzielenie pomocy.   

Z informacji uzyskanej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika:  

1) 07.04.2021r. poinformował MOPS telefonicznie                        , że w miesiącu marcu 

br. wrócił z zagranicy i nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego. Obecnie jego sytuacja 

zdrowotna uległa pogorszeniu i nie jest wstanie zarejestrować się w PUP. Pracownik 

socjalny poinformował o formach złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentach. 

Poinformowano również, iż przy nagłym pogorszeniu się stanu zdrowia osoba bez 

ważnego ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo wezwać pomoc medyczną, która 

powinna być mu udzielona, natomiast Szpital wystąpi do MOPS o objęcie go prawem 

do świadczeń opieki zdrowotnej.  

2) 08.04.2021r.                   przesłał drogą elektroniczną wymagany wniosek wraz z 

oświadczeniami o sytuacji materialno-bytowej oraz braku ubezpieczeń z ZUS, KRUS, 

PUP i zagranicy.  

3) 12.04.2021r. wydana została decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń opieki 

zdrowotnej na okres 90 dni począwszy od 08.04.2021r. Poinformowano telefonicznie  

 który obecnie przebywa w Szpitalu Wojewódzkim  



w Przemyślu, iż został on objęty ubezpieczeniem. Przedmiotowa decyzja 

potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przesłana została elektronicznie 

do Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu.  

  

  

 

Z informacji uzyskanej z Powiatowego Urzędu Pracy wynika:  

1) 12.04.2021r. PUP próbował nawiązać kontakt telefoniczny z Panem 

Po wybraniu numeru automat informuje, że abonament nie przyjmuje  

połączeń przychodzących.  

2) Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w chwili obecnej odbywa się 

głównie przez Internet poprzez stronę PUP lub www.praca.gov.pl i nie jest do tego 

wymagane posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Można 

również umówić się na rejestrację osobistą. W tej sprawie należy dzwonić pod numer 

16 676 09 16 lub 572 818 052. W dniach 02.04.-09.04.2021r. rejestracja osobista była 

wstrzymana, ze względu na absencję pracowników.   

3) Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osobą bezrobotną 

może być jedynie osoba zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia. Z pisma 

jednoznacznie wynika, że                       nie jest zainteresowany poszukiwaniem pracy, 

a jedynie skorzystaniem z ubezpieczenia zdrowotnego.  

Reasumując z                                                 został nawiązany kontakt (MOPS) oraz 

została udzielona pomoc i będzie udzielana nadal, w miarę możliwości i posiadanych 

zasobów.  

     PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA  
                                                                                                   (-)                                                 

                                                                                                    Wojciech Bakun  

                                                                                                     
                                                                                             (Podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)  

  

  

Otrzymują:  

1. Adresat  

2. Biuro Rady Miejskiej i Współpracy z Zarządami Osiedli w/m 3. 

a/a    

http://www.praca.gov.pl/
http://www.praca.gov.pl/

