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- 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 złożona przy
pomocy środka pomocy elektronicznej ,,poczty elektronicznej" celem wykorzystania treści w przyszłości lub
teraźn iejszości'

Dzień dobrv, ja niżej podpisana
' korzystająca z adresu pocztv 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 z art' 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 idomagam się wprowadzenia zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj.
Dz.U.2018poz.870)wzwiązkuzart'54wzwiązkuzart'63wzwiązkuKonstytucji zdnia2kwietnia1997roku(Dz.
U' 1997 nr 78 poz' 483) celem usprawnienia opieki zdrowotnej i pomocy osobom niepełnosprawnym :

Art. 1

Dodatkidla osoby niepełnosprawnej, ustala odpowiednia Rada Gminy w przedmiocie kwoty iterminu wypłacalności
dodatku :

1) minimalnego Wynagrodzenia w wymiarze t/1'lub I/2lub 1'l3lub L/4 wypłacane :
a) raz na kwartał roczny (wypłacane 4 x w roku) lub
b) raz na półroku (wypłacane 2 x w roku)
lub
L) kwoty zasiłku pielęgnacyjnego x krotność miesięcy w danym okresie rozliczeniowym :

a) raz w roku (kwota zasiłku x 12 mcy) lub
b) dwa razY w roku (raz na półrocze) kwota x 6 mcy lub
c) raz na kwartał (kwota zasiłku x 3 miesiące)

Art. 2

Orzecznictwo
1") orzeczenie czasowe o stopniu niepełnosprawności pierwszorazowe wydawane jest na okres ważności legitymacji
osoby niepełnosprawnej w wymiarze 10 lat;
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b) orzeczenie składane po raz kolejny w przypadku nierokowania lub pogorszenia stanu zdrowia lub braku poprawy

lub złożony kolejny wniosek, orzeczenie wydawane jest nie krócej niż na 5 lat i na krotność wydanych orzeczeń lub

na okres wydanych poprzednich orzeczeń np :

Osoba ma 3 orzeczenia = 3 x 5 = 15 lat lub
osoba ma 3 orzeczenia co byływydawane co 3 lata 3 x 3 = 9 lat

Adnotacje:
l.Zgodnie zart.4 ust. 1iust.5, art. L3 ust. l ustawyo petycjach zdnia ll lipca 2014 roku (tj. Oz. U.2018 poz.870)

oraz art. 4, art.5, art.I2, art. 13, art. L4, art. 15, art.2I Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej
(Dz.U'UE.C.2o11'285.3), art.225 kpa - proszę tylko iwyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na 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 arL.4 ust. 3 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. L4, art.15, art. 21 Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (D2.U.UE.C.201,L.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 ustawyo petycjach z dnia ll lipca 2014 roku (tj. Dz. U.2018 poz.870)oraz art. 4,art.5,art.L2,
art. 13, art.14, art. L5, art.2L Kodeksu DobrejPraktykiAdministracyjnej (Dz.U.UE.C.201l-.285.3), art.225kpa-
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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