
od

Do:
Wysłano:

Temat:

poniedziałek, 24 ma1a 2021 05:24
kontakt@kprm.gov.pl; kontakt; ku; kpcpp; info@mrips.gov.pl; info;
sekretariat.bon@mrpips.gov.pł; sekretariat.bon@mrips.9ov.pl; kancelaria@mr.9ov.pl;
kancelaria@mrpit.gov.pl; biurorzecznika@brpo.gov.pl"; Rzecznik Praw Dziecka

- petycja

Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru
(nadawca petycji)

Szanowni Państwo :

Senat
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Rodziny
Ministerstwo Rozwoju
Rzecznik Spraw Niepełnosprawnych
Rzecznik Spraw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
lnstytut Pracy i Spraw Socjalnych

lnicjatywa obywatelska w trybie ,,E-Petycji" w interesie publicznym o sygnaturze własnej zlożona przy
pomocy środka pomocy elektronicznej ,,poczty elektronicznej" celem wykorzystania treści w przyszłości lub
te raźn iejszości.

Dzień dobrv, ja niżej podpisana :

korzystająca z adresu poczty elektronicznej (środka komunikacji
elektronicznej)' ''będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o
petycjach z dnia 1]. lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) w związku z art' 54 w związku z art' 63 w związku
Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. L997 nr78poz.483)zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam
petycję w której postuluje idomagam się wprowadzenia zgodnie z ustawą o petycjach z dnia ].L lipca 20L4 roku (tj.
Dz' U. 2018 poz. 870)w związku zart'54 w związku z art.63 w związku Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz.
U' 1997 nr 78 poz' 483) celem usprawnienia opieki zdrowotnej i pomocy osobom niepełnosprawnym :

L) waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym;
2) zasiłek pielęgnacyjny jest podwyższony o liczbę symboli niepełnosprawności;
3) zasiłek stały nie podlega kryterium dochodowego jak obecnie lub kryterium dochodowe jest pomniejszone o
wydatki w tym : koszty, rozchody, straty
4) lnstytut Pracy i Spraw Socjalnych dokonuje wyliczenia utrzymania osoby niepełnosprawnej i na tej zasadzie
dokonywana jest waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego

Przykład:
Czynsz i opłaty lokalne = 2oo,00 zl
Wyżywienie 10 zl/dzień = 300,00 zł
środki higieny osobistej= ].O0,O0 zł
Leki = 300,00 zł
Bilety podróżY = Ioo,oo zł
Koszty m-ne lCD-9 = ].00,00 zł (średnie rehabit,
. ortopedy, badań)
Wizyty u specjalistów = ].00,00 zł



odzież ortopedyczna = 100,00 zł

Laska ortop/inwal/med' = 100,00 zł

Balkonik z wózkiem inw. = 100,00 zł

Wózek inwalidzki 4oo zł :24 mce = 76,66 zł
Koszt opiekuna 1h/15 zl x31' dni x 24h L1.160 zł : 5 tygodni = 2.000 zł całodobowa
a czasowa 15h x 31dnix 3h np dojazd do lekarzy itd = 1395 zł: 5 tyg =279 zl = 300 zł

Razem = 3.500 zł całodobowa opieka lub L.500 + 11.160 zł = 12.660 zł

Razem = 1.800 zł czasowa opieka (umiarkowany) lub

1.500 + L395 zł za opiekę = Ż895 zł
Uważam, że kwota zasiłku pielęgnacyjnego by w całości pokryć : koszty utrzymania mieszkania, koszty opieki i

pomocy, koszty zakupu sprzętu medycznego, koszty zaopatrzenia w wyroby medyczne i ortopedyczne, koszty leków

/ leczenia / diagnostyki / profilaktyki zdrowotnej / rehabilitacji / badań komercyjnych lub niefinansowanych, wizyty u

specjalistów, koszty dojazdów do specjalistów, wyżywienie, środki higieny osobistej, likwidacja barier
architektonicznych, badań i wizyt z uwagi na brak zaufania do NFZ, nierefundacji świadczenia, komercyjnej
profilaktyki zdrowotnej, komercyjnego pokrycia badań / wizyt z uwagi na odległy termin, pokrycie kosztów badania i

wizyt na podstawie zlecenia PZooN lub WZooN, pokrycie kosztów opieki w Zakładzie opiekuńczo-Leczniczym,
wynajem opiekunki, wynajem opiekunki medycznej/osób starszych/dziecka, wynajem lub zatrudnienie pielęgniarki,

zakup sprzętu medycznego np EKG czy monitora do monitorowania w warunkach domowych, utracone korzyści w

tym niedostatek, cierpienie fizyczne i psychiczne i załamania w związku z chorobami uważam, że kwota zasiłku

pielęgnacyjnego win na wynosić:
a) dla osoby z całodobową opieką (stopień znaczny)

Podstawa :

L2'66o zł : 23 miesiące = 550,43 zł miesięcznie
12'660 zł: 12 miesięcY = 1'055 zł miesięcznie
12.660 zł: 6 miesięcY = 2'110 zł miesięcznie
12'660 zł : 3 miesiące = 4.220 zł miesięcznie
Średnia / wysokość zasiłku za jeden symbol niepełnosprawności: 1.983,85 zł

Zasiłek miesięczny lub dodatek za ilość symboli :

1 symbol niepełnosprawności = ]_.983,85 zł

2 symbole niepełnosprawności = 3.967,7o zl

3 symbole niepełnosprawności = 5.951,55 zł

b) dla osoby z częściową pomocą (stopień umiarkowany)
Podstawa :

2'895 zł: 23 miesiące = 125,87 zł miesięcznie
Ż'895 zł: 12 miesięcY = 24L,25 zł miesięcznie
Ż.895 zł: 6 miesięcy = 482,50 zł miesięcznie
2.895 zł: 3 miesiące = 965 zł miesięcznie
Średnia / wysokość zasiłku za jeden symbol niepełnosprawności = 453,66 zl

Zasiłek miesięczny lub dodatek za ilość stopni o niepełnosprawności :
1 symbol niepełnosprawności = 453,66 zl
2 symbole niepełnosprawności = 9o7,32 zł

3 symbole niepełnosprawności = ].'360,98 zł

Argumenty:
a) zapewnione godne życie i dostatek osobom niepełnosprawnym na równym stopniu z rówieśnikami bez schorzeń;

b) brak potrzeby składania wniosków o zasiłek celowy, żywnościowy, stały, okresowy pomocy społecznej osoby

niepełnosprawnej lub gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną np na zakup leków, wykonanie badania;

c) brak potrzeby zadłużenia u pracodawcy, rodziny, znajomych, bankach na żywność, wyroby, leki, sprzęt, opiekę;

d) brak potrzeby składania wniosków o : jałmużne, darowiznę, daninę, wsparcie, koncerty harytatywne, sprzedaż

cegiełek, 1% podatku, zbiórek publicznych, zbiórek od drzwi do drzwi, ofiarność, podarunków, prezentów itd;

e) brak potrzeby zastawiania lub sprzedaży majątku w sklepach, akcjach internetowych, lombardzie

f) brak terminowej płatności rat lub zrezygnowaniu z danego zobowiązania
g) złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, umorzenia zaległości lub odroczenia lub

rozłożenia na raty w opłatach lokalnych lub agencji finansowej
h) niektóre osoby zdesperowane niestety mogą popełnić samobójstwo, mieć próbę samobojczą, popełnić czyn

niedozwolony lub mogą się zmienić relacje rodzinne co doprowadzić może do zerwania kontaktu, rozwodu, zerwania
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z partnerem przez co osoba niepełnosprawna może czuć się winna tej sytuacji
- by pokryć wydatki utrzymania osoby niepełnosprawnej zznacznYm i umiarkowanym stopniem, osoby zznacŻnym,
osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

5) orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie art. 109 kpa może być dokonane osobiście, listownie, e-mailowo
lub na profil zaufany, do organu według adresu zamieszkania celem wydania decyzji z urzędu o przyznanie zasiłku
pielęgnacyjnego bez potrzeby składania wniosku

6) orzeczenie o niepełnosprawności obecnie zawiera tylko jeden stopień niepełnosprawności oraz góra 3 symbole
niepełnosprawności moim zdaniem każdy symbol i stopień jest przyczyną danej niepełnosprawności oraz łącznie
tworzą stopień zaawansowania dlatego na każdym orzeczeniu moim zdaniem winno być:
a) rzeczywista ilość symboli a nie max 3 przyczyny stopnia niepełnosprawności;
b) rzeczywista ilość stopnii niepełnosprawności a nie tylko jedna;
c) uprawnienia, ulgi, wskazania dla każdego symbolu w danym stopniu o niepełnosprawności i dane dla każdego
stopnia o niepełnosprawności

Adnotacje:
l.Zgodnie zart.4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. L ustawy o petycjach z dnia lL lipca 20L4 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870)
oraz art. 4, art. 5, art. L2, art. L3, art. 1-4, art. 15, art.2L Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej
(Dz.U.UE.C.20L1.285.3), art.225 kpa - proszę tylko iwyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mailz uwagina sposób
wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii. Pisma wysyłane drogą listowną lub
w inny sposób będą usuwane bez czytania.
2.Zgodniezart.4 ust.3 ustawy o petycjach z dnia ll lipca 2014 roku (tj. Dz. U.2018 poz.870)oraz art.4, art.5, art.
12, art. 13, art. 14, art. L5, art. 2L Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (D2.U.UE.C.20I7.285.3), art. 225 kpa -

nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania
cyfrowego (zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BlP w postaci m.in : imienia i

nazwiska, e-maila, adresu o którym mowa w prawie pocztowym, miejscowościw nagłówku, sygnatury, podpisu.
3. Zgodnie z art.6 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 201,4 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) oraz art. 4, art.5, art.12,
art. 13, art.14, art. 15, art.2L Kodeksu Dobrej PraktykiAdministracyjnej (D2.U.UE.C.201,1,.285.3), art.225kpa-
Wnoszę o przekazanie petycji zgodnie z właściwością.
4' Za ewentua|ne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z
złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne'
5. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) daty i godziny wysłania oraz kategorii
archiwalnej w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.

Z poważaniem,
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od:
Wysłano:
Do:

Temat:

wtorek, 25 maja 2021 22:58

kontakt@kprm.gov.pl; kontakt; ku; kpcpp; info@mrips.gov.pl; info;
sekretariat.bon@mrpips.gov.pl;sekretariat.bon@mrips.gov.pl; kancelaria@mr.gov.pl;
kancelaria@mrpit.gov.pl;biurorzecznika@brpo.gov.pl"; Rzecznik Praw Dziecka
Fwd: - petycja (korekta)

Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru
(nadawca petycji)

Szanowni Państwo :

Senat
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Rodziny
Ministerstwo Rozwoju
Rzecznik Spraw Niepełnosprawnych
Rzecznik Spraw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

lnicjatywa obywatelska w trybie ,,E-Petycji" w interesie publicznym o sygnaturze własnej ,. złożona przy
pomocy środka pomocy elektronicznej ,,poczty elektronicznej" celem wykorzystania treści w przyszłości lub
te raźn iejszości.

Dzień dobrv' ja niżej podpisana i

korzystająca z adresu poczty elektronicznej (środka komunikacji
elektronicznej) będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o
petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj' Dz' U. 2018 poz. 870)w związku zart.54 w związku z art. 63 w związku
Konstytucji z dnia 2 kwietnia ].997 roku (Dz. U. 1997 nr 78 poz.483) zwana dalej jako Wnoszącą petycję, przekładam
petycję w której postuluje i domagam się wprowadzenia zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj.

Dz. U. 2018 poz. 870)w związku zart.54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji zdnia2 kwietnia 1997 roku (Dz.

U.1997 nr 78 poz' 483) celem usprawnienia opieki zdrowotnej i pomocy osobom niepełnosprawnym :

1) waloryzacja zasiłku pielęgnacyjnego odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym;
2) zasiłek pielęgnacyjny jest podwyższony o liczbę symboli niepełnosprawności;
3) zasiłek stały nie podlega kryterium dochodowego jak obecnie lub kryterium dochodowe jest pomniejszone o
wydatki w tym : koszty, rozchody, straty
4) lnstytut Pracy i Spraw Socjalnych dokonuje wyliczenia utrzymania osoby niepełnosprawnej i na tej zasadzie
do ko nywa na jest wa loryzacja zasiłku pielęgnacyj nego

Przykład:
Czynsz i opłaty lokalne = 2oo,oo zł
Wyżywienie 10 zl/dzien = 300,00 zł
środki higieny osobistej= 1OO,00 zł
Leki = 300,00 zł
Bilety podróży = 100,00 zł
Koszty m-ne lCD-9 = 100,00 zł (średnie rehabit,
. ortopedy, badań)
Wizyty u specjalistów = ].00,00 zł



odzież ortopedyczna = ].00,00 zł

Laska ortop/inwal/med. = 100,00 zł

Ba|konik z wózkiem inw. = 100,00 zł

Wózek inwalidzki 4oo zł: 24 mce = 16,66 zł
Koszt opiekuna 1h/15 zl x31- dni x 24h 1]..160 zł : 5 tygodni = 2.000 zł całodobowa
a czasowa 15h x 31 dnix 3h np dojazd do lekarzy itd = ]-395 zł : 5 tyg =279 zl = 300 zł

Razem = 3.500 zł całodobowa opieka lub 1.500 + 11.160 zł = 12'660 zl

Razem = 1.800 zł czasowa opieĘa (umiarkowany) lub
1.500 + 1395 zł za opiekę = 2895 zl
Uważam, że kwota zasiłku pielęgnacyjnego by w całości pokryć : koszty utrzymania mieszkania, koszty opieki i

pomocy, koszty zakupu sprzętu medycznego, koszty zaopatrzenia w wyroby medyczne i ortopedyczne, koszty leków

/ leczenia / diagnostyki/ profilaktyki zdrowotnej/ rehabilitacji / badań komercyjnych lub niefinansowanych, wizyty u

specjalistów, koszty dojazdów do specjalistów, wyżywienie, środki higieny osobistej, likwidacja barier
architektonicznych, badań iwizyt z uwagi na brak zaufania do NFZ, nierefundacjiświadczenia, komercyjnej
profilaktyki zdrowotnej, komercyjnego pokrycia badań / wizyt z uwagi na odległy termin, pokrycie kosztów badania i

wizyt na podstawie zlecenia PZooN lub WZooN, pokrycie kosztów opiekiw Zakładzie opiekuńczo-Leczniczym,
wynajem opiekunki, wynajem opiekunki medycznej/osób starszych/dziecka, wynajem lub zatrudnienie pielęgniarki,

zakup sprzętu medycznego np EKG czy monitora do monitorowania w warunkach domowych, utracone korzyści w

tym niedostatek, cierpienie fizyczne i psychiczne i załamania w związku z chorobami uważam, że kwota zasiłku
pielęgnacyjnego winna wynosić:
a) dla osoby z całodobową opieką (stopień znaczny)
Podstawa :

12.660 zł: 23 miesiące = 550,43 zł miesięcznie
12.660 zł: 12 miesiQcY = 1.055 zł miesięcznie
72'660 zł : 6 miesięcY = 2.110 zł miesięcznie
12'660 zł : 3 miesiące = 4.220 zł miesięcznie
Średnia / wysokość zasiłku za jeden symbol niepełnosprawności: 1.983,85 zł

Zasiłek miesięczny lub dodatek za ilość symboli :

L symbol niepełnosprawności = 1'983,85 zł

2 symbole niepełnosprawności = 3.967,7o zł

3 symbole niepełnosprawności= 5.951,55 zł

b) dla osoby z częściową pomocą (stopień umiarkowany)
Podstawa :

2'895 zt: 23 miesiące = IŻ5,87 zł miesięcznie
2'895 zł: L2 miesięcY = 24I,25 zł miesięcznie
2.895 zł: 6 miesięcy = 482,50 zł miesięcznie
2,895 zł: 3 miesiące = 965 zł miesięcznie
Średnia / wysokość zasiłku za jeden symbol niepełnosprawności = 453,66 zł

Zasiłek miesięczny lub dodatek za ilość stopni o niepełnosprawności :
L symbol niepełnosprawności = 453,66 zl
2 symbole niepełnosprawności = 9o7,32 zl

3 symbole niepełnosprawności = ]-.360,98 zł

Argumenty:
a) zapewnione godne życie i dostatek osobom niepełnosprawnym na równym stopniu z rówieśnikami bez schorzeń;

b) brak potrzeby składania wniosków o zasiłek celowy, żywnościowy, stały, okresowy pomocy społecznej osoby
niepełnosprawnej lub gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną np na zakup leków, wykonanie badania;

c) brak potrzeby zadłużenia u pracodawcy, rodziny, znajomych, bankach na żywność, wyroby, leki, sprzęt, opiekę;

d) brak potrzeby składania wniosków o : jałmużne, darowiznę, daninę, wsparcie, koncerty harytatywne, sprzedaż

cegiełek, 1% podatku, zbiórek publicznych, zbiórek od drzwi do drzwi, ofiarność, podarunków, prezentów itd;

e) brak potrzeby zastawiania lub sprzedaży majątku w sklepach, akcjach internetowych, lombardzie
f) brak terminowej płatności rat lub zrezygnowaniu z danego zobowiązania
g) złożenie wniosku o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, umorzenia zaległości lub odroczenia lub

rozłożenia na raty w opłatach lokalnych lub agencji finansowej
h) niektóre osoby zdesperowane niestety mogą popełnić samobójstwo, mieć próbę samobojczą, popełnić czyn

niedozwolony lub mogą się zmienić relacje rodzinne co doprowadzić może do zerwania kontaktu, rozwodu, zerwania
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z partnerem przezco osoba niepełnosprawna może czuć się winna tejsytuacji
- by pokryć wydatki utrzymania osoby niepełnosprawnej zznacznym i umiarkowanym stopniem, osoby zznacznym,
osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

5) orzeczenie o niepełnosprawności na podstawie art. 1O9 kpa może być doręczenie dokonane osobiście, listownie,
e-mailowo lub na profil zaufany, do organu według adresu zamieszkania celem wydania decyzji z urzędu o
przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego bez potrzeby składania wniosku.
Przykładowy koszt wysyłki decyzji :

500 orzeczen x370 powiatów x ok' 10 zł = 1.850.000 zł do tego dochodzi transport i zużycie papieru co wpływa na
środowisko, zużycie tuszu itd. orazteraz zapobieganie epidemii

6) orzeczenie o niepełnosprawności obecnie zawiera tylko jeden stopień niepełnosprawności oraz góra 3 symbole
niepełnosprawności moim zdaniem każdy symbol i stopień jest przyczyną danej niepełnosprawności oraz łącznie
tworzą stopień zaawansowania dlatego na każdym orzeczeniu moim zdaniem winno być:
a) rzeczywista ilość symboli a nie max 3 przyczyny stopnia niepełnosprawności;
b) rzeczywista ilość stopnii niepełnosprawności a nie tylko jedna;
c) uprawnienia, ulgi, wskazania dla każdego symbolu w danym stopniu o niepełnosprawności idane dla każdego
stopnia o niepełnosprawności

Adnotacje:
L.Zgodnie zart.4 ust. 1 i ust. 5, art. L3 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870)
oraz art. 4,art.5,art.12, art. 13, art.L4, art. 15, art.2'J. Kodeksu DobrejPraktykiAdministracyjnej
(Dz.U.UE.C.2011.285.3), art.225 kpa - proszę tylko iwyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mailz uwagina sposób
wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii. Pisma wysyłane drogą listowną lub
w inny sposób będą usuwane bez czytania.
2.Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz. U. 2018 poz. 870) oraz art.4, art. 5, art.
12, art.1-3, art. 1-4, art.15, art. 2L Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (D2.U.UE.C.201,1,.285.3), art. 225 kpa -
nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania
cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BlP w postaci m'in : imienia i

nazwiska, e-maila, adresu o którym mowa w prawie pocztowym, miejscowościw nagłówku, sygnatury, podpisu.
3. Zgodnie zart.6 ustawyo petycjach z dnia 11lipca201,4 roku (tj. Dz. U.2018 poz.870) orazart.4,art.5,art.1,2,
art. 1-3, art.L4, art. 15, art.2'1, Kodeksu DobrejPraktykiAdministracyjnej (D2.U.UE.C.2O1,1,.285.3), art.225 kpa -

Wnoszę o przekazanie petycji zgodnie z właściwością.
4. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z

złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne'
5. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) daty i godziny wysłania oraz kategorii
archiwalnej w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.

Z poważaniem,
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