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- petycja

Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru
(nadawca petycji)

Szanowni Państwo :

Senat, Sejm
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Rodziny
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka

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 dobry, 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 201,4 roku (tj. Dz. U. 20].8 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 i domagam się wprowadzenia zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 201'4 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 warunków bytowych osób niepełnosprawnych :

1. Dyrektor ośrodka Pomocy Społecznej może przyznać wyższą kwotę zasiłku pielęgnacyjnego biorąc pod uwagę :

s1 - kwotę zażywanych leków, wyrobów medycznych w miesiącu;
52 - w okresie poprzedniego orzeczenia lub w okresie roku poprzedzającym wydania orzeczenia:
a) liczbę wykonanych badań na podstawie cennika pobliskiego podmiotu leczniczego, który posiada badanie;
b) liczbę hospitalizacji i kwotę hospitalizacji;
c) liczbę wizyt, poradnictwa, konsultacjioraz kwota świadczenia
93 - liczbę wizyt iceny biletów

Przykładowo :

r Koszt leków miesięcznie
300,-
l Hospitalizacji 3 x 5 dni x 500 zł osobodzeń wg cennika
7.500,-
: 12 mcy

= 625 zł
r Wizyt w miesiącu u lekarza PoZ
2 x3O,-



l Wizyt u specjalistóW Według cennikóW miesięcznie
3 x 200,-
l Koszt badań obrazowych i laboratoryjnych w mcu
2 x mc o łącznej kwocie 500,-
r Koszt dojazdów na poradę, badanie i wynik miesięcznie
2 osoby x 2 strony x 9 wizyt x 5,-

180,-

Koszt = 2.265,00 zl
x 50% = 'J..I32,5O zl
Dlatego uważam, że kwota zasiłku pielęgnacyjnego W danym miesiącu winna być zależna od :

- rzeczywistych poniesionych kosztóW nawet W prywatnych placówkach z uwagi na np terminy czy z uwagi na brak

świadczenia gwarantowanego czy braku ubezpieczenia biorąc pod uwagę również rzeczywiste wydatki i koszta
poniesione w gospoda rstwie domowym
lub
- Dyrektor oPS mógłby:
a)wypłacać kwotę zasiłku pielęgnacyjnego ustalonego Rozporządzeniem gdy kwota wydatków planowanych lub

rzeczywistych nie przewyższa kwoty zasiłku lub osoba nie wnosiła o weryfikację miesięczną zasiłku

b) wypłacać kwotę zasiłku pielęgnacyjnego W wysokości minimalnego wynagrodzenia brutto dla osób co mają więcej

niż 1 symbol niepełnosprawności lub netto w przypadku odtrącenia składek na cele społeczne i zdrowotne celem
zabezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego w przeszłości z uwagi na brak zatrudnienia spowodowany
niepełnosprawnością dla osób co mają więcej niż 1 symbol niepełnosprawności
c) wypłacać 50 - 7oo% rzeczywistych poniesionych kosztów lub planowanych kosztów na podstawie 3-12 miesięcy
lub miesiąca poprzedzającego

Adnotacje:
l.Zgodnie zart.4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. L 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.14, art. 1-5, arl.21, Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej
(Dz.U'UE.C.2011.285.3), art.225 kpa - proszę tylko i wyłącznie 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 zart.4 ust.3 ustawy o petycjach z dnia L1" lipca 2014 roku (tj. Dz. U.20L8 poz.870)oraz art.4, art. 5, art.

12,art. L3, art. L4,art.15, art. 21 Kodeksu DobrejPraktykiAdministracyjnej (D2.U.UE.C.2011.285.3), art.225 kpa a

ponadto zgodnie z art' 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art' 6 ustawy o ponownym dostępie do
informacji sektora publicznego - nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji

lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) oraz opublikowanego rozpatrzenia na serwisie internetowym
organu lub stronie internetowej BlP w postaci m.in : imienia i nazwiska jako identyfikatora tożsamości, e-maila,

adresu o którym mowa w prawie pocztowym, miejscowościw nagłówku, sygnaturv, podpisu w postacidanej:

w związku z powyższym proszę tylko o publikację przedmiotu
petycji bez danych osobowych i adnotacji która tylko jest do wiadomości organu rozpatrującego
3. Zgodnie zart.6 ustawy o petycjach z dnia L1 lipca 2014 roku (tj. Dz. U.2018 poz.870)oraz art. 4,art.5,art.L2,
art. 13, art. L4, art. 15, art'2'J' Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej (Dz.U.UE'c.2oI1'.Ż85.3), 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

archiwalnejw odpowiedzi zwrotnejcelem sprawniejszejwymianie informacjiw danej sprawie.

Ż

Z poważaniem,


