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Przewodniczący Sejmowej Komisji

Polityki Społecznej iRodziny

Działająca na terenie województwa zachodniopomorskiego "Fundacja Niezależnego
Życia Hussar" zwróciła się do mnie z prośbą o przekazanie Komisji Polityki Społecznej i
Rodziny postulatów i problemów istotnych dla środowiska niepełnosprawnych. Członkowie
fundacji proszą o podjęcie przekazanych poniżej tematów w trakcie prac komisji.
Zagadnienia te brzmią następująco:

I) Bardzo istotną sprawą jest jasna regulacja dotycząca ochrony przed egzekucją świadczeń
emerytów i rencistów - chodzi o precyzyjne określenie kwoty brutto/netto - czyli jaką kwotę
może zająć komornik. Optymalnym rozwiązaniem byłoby progowe wyłączenie spod
egzekucji np. do wysokości najniższego wynagrodzenia brutto.

II) Konieczne jest ustalenie rzeczywistego kosztu utrzymania osoby niepełnosprawnej .
Dotyczy to kosztów utrzymania w DPS, gdzie podaje się koszty wg średniej krajowej +
optatyw utrzymania ustalany przez wojewodę na danym terenie.
Niestety osoba niepełnosprawna mieszkająca samotnie żyje często poniżej kosztów
utrzymania. Warto zastanowić się nad faktem, dlaczego nie można udzielić kwotowo
wsparcia osobie niepełnosprawnej mieszkającej samodzielnie do wysokości jaką przyjmuje
się w Domu Pomocy Społecznej.
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III) Jakie są dalsze losy Ustawy o Pomocy Osobom Niesamodzielnym?

IV) Czy istnieje możliwość przywrócenia ulg na leki dla osób niepełnosprawnych?

V) Ujednolicenie zasad stosowania i przyznawania Karty Parkingowej tak aby obowiązywała
w strefach parkowania na terenie całego kraju.

VI) Zabezpieczenie Środków Ustawowych na rozwój Transportu dla Osób
Niepełnosprawnych systemem "od drzwi do drzwi", dotychczas transport taki leży



w gestii gmin a jego powstanie i utrzymanie należy do zadań własnych gminy, co powoduje
częsty brak środków.
Dla kontrastu często taki transport pełni rolę gimbusów ponieważ tylko ustawa o systemie
oświaty wymusza na gminie obowiązek dowozu dzieci do szkół, ale w momencie gdy dziecko
przestaje być dzieckiem, z transportu takiego może korzystać wtedy i tylko wtedy gdy będą
na to środki, gdyż za osobą dorosłą nie idą już fundusze.
Takie podejście niszczy efekt rehabilitacji społecznej i zawodowej uzyskany w szkole.

VII) Zwolnienie z podatku dochodowego świadczeń dla wolontariuszy.
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