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Temat:

Szanowni Państwo
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- Ministerstwo Rodziny
- Ministerstwo Finansów
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Rzecznik Praw Dziecka
- Samorządy w okręgu Częstochowskim (Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego)

PETYCJA W INTERESIE PUBLICZNYM
zŁoZoNA W TRYB|E KoMUNlKAcJl ELEKTRoNlcZNEJ W CELU WYKoRZYSTANlA TREŚcl W TERAŹNlEJsZoŚcl
LUB PRZYsZŁoścl

Dzień dobry, dzialając 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. 7997 nr 78 poz' 483) przekładam petycję w
przedmiocie: podjęcia rozstrzygnięcia tub innego działania W sprawie dotyczące j Życia
zbiorowego, Wartości wymagających szczegó[nej ochrony w imię dobra Wspólnego,
mieszczących się W zakresie zadań i kompetencji adresata petycji
H w temacie i celu : usprawnienia systemu prawnego, zwiększenie stopy życiowej

Wprowadzenia zasiłku inwalidzkiego zwanego dalej:
a) zasiłkiem specjalnym;
b) zasiłkiem socjalnym;
c) renta inwalidzka specjalna;
d) renta inwalidzka społeczna

Zasiłek inwalidzkijest uzupełnieniem do zasiłku pielęgnacyjnego W celu pokrycia w całości kosztów leczenia i

diagnostyki. Wypłacany z ośrodka Pomocy Społecznej z przekazaniem środków przezZaklad Ubezpieczeń
Społecznych.

Kwota zasiłku uzależniona jest od liczby przesłanek.

Przesła nki:

$.1 osoba posiada stopień umiarkowany niepełnosprawności co jest równoznaczne zll grupą inwalidzką i

całkowitą niezdolnością do pracy

$.2 osoba posiada nr 1 symbol niepełnosprawności
$.3 osoba posiada nr 2 symbol niepełnosprawności
$.4 osoba posiada nr 3 symbol niepełnosprawności
$.5 osoba posiada orzeczenie o niezdolności do słuzby wojskowej lub na podstawie dokumentacji, takie
orzeczenie zostałoby wydane



$.6 osoba według standardów orzeczniczych ZUS zdobyła by niezdolność catkowitą lub częściową przy czym
jeśli chory ma 2 jednostki chorobowe W stopniu częściowej, łącznie ma całkowitą

$.7 Osoba od momentu posiadancgo orzeczenia zdolna do pracy w warunkach pracy chronionej przez okres 3
lat nie podjęła Zatrudnienia z powodu: niepełnosprawności/ odległości > 20 km / odległości < 20 km / braku
środka transportu / małej liczby zakładów / oferty pracy nie zgodne z posiadanym zasobem w CV co powoduje

całkowitą niezdolność nawet po przekwalifikowaniu z uwagi na małą liczbę zakładów pracy chronionej

$.8 Domniemywa się, że osoba prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe mimo faktycznego
zamieszkania innych osób ale z uwagi na przyszłość osoba może kiedyś pozostaÓ sama gdzie:

a) dochód jest ponizej kryterium dochodowego (sam zasitek pielegnacyjny) lub

b) saldo jest poniżej minimum socjalnego
lub
c) saldo jest ponizej minimum egzystencji
lub
d) saldo jest ponizej progu interwencji socjalnej

$.9 Domniemywa się, że osoba prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe mimo faktycznego
żamieszkania innych osób ale z uwagi na przyszłość osoba może kiedyś pozostaÓ sama gdzie bierze się pod

uwagę wszystkie wydatki i koszta osób wspólnie zamieszkałych z tytułu dobrodziejstwa inwentarza, gdzie
osoba by przyjęła z powodu nieodrzucenia spadku lub testamentu:
a) dochod jest poniżej kryterium dochodowego (sam zasiłek pielegnacyjny) lub

b) saldo jest poniżej minimum socjalnego
lub
c) saldo jest poniżej minimum egzystencji
lub
d) saldo jest ponizej progu interwencji socjalnej
$.10 Osoba posiada schorzenia:
a) chorobę uznawaną społecznie za zawodową lub
b) chorobę lub choroby przewlekłe

$.11 Zasiłek pielęgnacyjny iest niewystarczający do pokrycia w całości kosztów utrzymania, opieki, transportu,
leczenia, d iagnostyki.

$.12 Tozsamy stopień niepełnosprawności z tozsamymi symbolami został wydany po raz kolejny - brak
rokowania.

$.13 osoba rezygnuje z zatrudnienia / poszukiwania pracy l w związku z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności i ewentualnego wykształcenia z uwagi stanu zdrowia lub innych okoliczności.

1. Za spełnienie podstawowej przesłanki osoba otrzymuje miesięcznie 500 zldo końca wazności orzeczenia
jako dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego 21 5 co daję łącznie 715 zł netto za spełnienie ''Osoba posiada stopień
umiarkowany niepełnosprawności co jest równoznaczne z ll grupą inwalidzką i całkowitą niezdolnością do
pracy"
2. Za spełnienie podstawowej przesłanki oraz2 dodatkowych osoba otrzymuje miesięcznie 800 zł do końca
wazności orzeczenia jako dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego 215 co daję łącznie 101 5 zł netto"

3. Za spełnienie powyżej 3 przesłanek otrzymuje miesięcznie 1300 zł do końca wazności orzeczenia jako

dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego 215 co daję łącznie 151 5 zł netto".

Adnotacje:
(1| - Za ewentualne błędy przepraszam oraz z uwagi na sta n epidemii - proszę o od powiedź tylko i wyłącznie 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 petycji zgodnie 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.
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Z wyrazami szacunku


