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Temat:

Szanowni Państwo
- Ministerstwo Finansów
- Ministerstwo Rodziny
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Rzecznik Praw Dziecka
- Rzecznik osób Niepełnosprawnych

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
ZŁoZoNA W TRYB|E KoMUNlKAcJl ELEKTRoNlcZNEJ W CELU WYKoRZYSTANlA TREŚcl W TERAŹNlEJsZoŚcl
LUB PRzYszŁoŚcl

Dzień dobry, działając 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 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. L997 nr 78 poz' 483) przekładam petycję w
przedmiocie: podjęcia rozstrzygnięcia tub innego działania W sprawie dotyczące jŻycia
zbiorowego, Wartości wymagających szczegó[nej ochrony w imię dobra Wspó[nego,
mieszczących się W zakresie zadań i kompetencji adresata petycji
n w temacie i celu : usprawnienia systemu prawnego i udoskonalenia życia osób niepełnosprawnych

].. Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany z ośrodków Pomocy Społecznej w wysokości 215 złotych zastępuje go renta
socjalna w wysokości 1.200 złotych netto przy czym osoby dokąd pobierające zasiłek pielęgnacyjny otrzymują:
a) rentę socjalną
b) ubezpieczenie zd rowotne
c) ubezpieczenie społeczne

Zasady:
Specjalna renta socjalna lub pielęgnacyjna/zasiłkowa renta socjalna przysługuje osobom uprawnionym do zasiłku
pielęgnacyjnego:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyzej 16 roku Życia,jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopn i u niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyzej 16 roku zycia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, jezeli niepełnosprawnośĆ powstała wwieku do ukończenia21 rokuŻycia;
- osobie, która u koń czyła 75 lat'

Cel zasiłkowej renty socjalnej:
- pokrycia w całościwydatków, poniewaz zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia
wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością
do sa modziel nej egzystencji
- ubezpieczenie zdrowotne bez potrzeby zarejestrowania w Urzędzie Pracy



- zapewniona przyszłość poprzez składki społeczne zwłaszcza, ze osoba jest zdolna tylko do pracy

chronionej a jest mała liczba w poblizu takich zakładów co powoduje niezdolność mimo
przekwalifi kowa nia ewentual nego

Specjalna renta socjalna lub pielęgnacyjna/zasiłkowa renta socjalna przysługuje osobom uprawnionym do zasiłku

pielęgnacyjnego przy czym jest wypłacana z ośrodka Pomocy Społecznej gdzie środki przekazuje Zakład Ubezpieczeń

Społecznych lub ZUS za pośrednictwem ośrodka Pomocy Społecznej'

Adnotacje:
(1| -za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na stan epidemii- proszę o odpowiedź tylko iwyłącznie na adres

e-mailowy.
(2)- Nie wyrażam zgody na podstawie ustawy o petycjach i ustawie o dostępie do informacji publicznej na publikację

danych osobowych oraz umieszczenie danych w projektowanej uchwale, uzasadnieniu, uchwale organu

stanowiącego, protokołach komisjioraz udostępnieniu danych m.in na sesjach z posiedzeń komisji, sesjach organu

stanowiącego itd. w związku z rozpatrywaną petycją'
(3) - Na podstawie przepisów prawa, Wnoszę o przekazanie petycjizgodnie z właściwością.
(a)- Po rozpatrzeniu petycji, pisma - proszę o dokonanie anonimizacji danych (imienia, nazwiska, adresu, miejsca

sporządzenia, sygnatury)w pismach wychodzących i przychodzących z uwagi na minimalizacje danych zgodnie z

RoDo, a dane tylko do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, a ważna jest treść pisma do wykorzystania w

przyszłości.

Z wyrazami szacunku
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