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Do Szanownej Komisji Zwracam się do państwa z Pilną 

interwencją znając sytuacje, najsłabszych i niepełnosprawnych, 

obywateli Polski, oraz w związku z projektem i późniejszą 

ustawą o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do 

samodzielnej egzystencji, które są pełne wariactw, głupot i 

całość, nie przestrzega konstytucji: Np.       

     ART.32. 1. wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy 

mają prawo do równego traktowania prze władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, 

społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

 KONSTYTUCJE Art. 67.  

1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego 

w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub 

inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres 

i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.  

            2. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli 

i nie mający innych środków utrzymania ma prawo do 

zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa 

ustawa.  

             Art.2. Konwencji o prawach niepełnosprawnych 

Brzmi tak:  

,,Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność" 

oznacza wszelkie formy różnicowania, wykluczania lub 

ograniczania ze względu na niepełnosprawność, których 

celem lub wynikiem jest utrudnienie lub uniemożliwienie 

uznania , korzystania lub egzekwowania wszelkich praw 

człowieka fundamentalnych swobód, na równych zasadach z 

innymi obywatelami, w sferze politycznej, gospodarczej, 

społecznej, kulturowej, obywatelskiej i innej.   

Definicja obejmuje wszelkie przejawy dyskryminacji, w 

tym odmowę racjonalnego dostosowania środowiska do 



szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Artykuł 4 

Ogólne zobowiązania konwencji:  

1. Państwa-Strony zobowiązują się zapewnić i promować 

pełną realizację wszystkich praw człowieka i 

fundamentalnych swobód przez osoby niepełnosprawne, bez 

jakiekolwiek formy dyskryminacji ze względu na 

niepełnosprawność. w tym celu, Państwa-Strony podejmują 

się:  

 

(e) Podejmować wszelkie stosowne środki celem 

wyeliminowania przejawów dyskryminacji osób 

niepełnosprawnych ze względu na niepełnosprawność przez 

jakiekolwiek osoby, organizacje lub prywatne 

przedsiębiorstwa;  

 

2. W odniesieniu do praw gospodarczych, socjalnych i 

kulturalnych, każde Państwo-Strona zobowiązuje się podjąć 

kroki, w maksymalnym zakresie swoich możliwości i, w razie 

potrzeby, w ramach współpracy międzynarodowej, w celu 

pełnej realizacji tych praw, bez szkody dla zobowiązań 

zawartych w niniejszej Konwencji, które mają bezpośrednie 

zastosowanie, zgodnie z przepisami prawa 

międzynarodowego.  

 

Artykuł 28 Adekwatne warunki życia i ochrona socjalna  

 

 1. Państwa-Strony uznają prawa osób niepełnosprawnych i 

ich rodzin do adekwatnych warunków życia, w tym 

należytego pożywienia, odzieży i mieszkania i do stałej 

poprawy warunków życia, oraz podejmą odpowiednie kroki, 

aby zabezpieczyć i promować egzekwowanie tych praw bez 

dyskryminacji wynikającej z niepełnosprawności.   

 

2. Państwa-Strony uznają prawa osób niepełnosprawnych do 

ochrony socjalnej oraz korzystania z tego prawa bez 

dyskryminacji wynikającej z niepełnosprawności, oraz 



podejmą odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć i promować 

egzekwowanie tych praw, w tym kroki mające na celu:   

 

(a) Zagwarantowanie równego dostępu osób 

niepełnosprawnych do czystej wody, oraz stosownych i 

dostępnych finansowo usług, urządzeń oraz innych form 

pomocy zaspokajających szczególne potrzeby osób 

niepełnosprawnych;   

 

(b) Zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym, a w 

szczególności kobietom i dziewczętom niepełnosprawnym 

oraz osobom starszym, dostępu do programów ochrony 

socjalnej i programów, których celem jest ograniczanie 

ubóstwa;   

 

(c) Zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym i ich 

rodzinom żyjącym w warunkach ubóstwa dostępu do 

pomocy rządowej obejmującej koszty ponoszone w związku 

z niepełnosprawnością, w tym do stosownych szkoleń, 

poradnictwa, pomocy finansowej oraz opieki zastępczej.    

     Pierwszym Karygodnym łamiącym wspomniane artykuły 

jest, Artykułem Projektu o świadczeniu uzupełniającym dla 

osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

Późniejszej ustawy, Wyraźnie jest Art.2.1 i Punkt 2 tego 

artykułu:,,art.2. 1. ,,Świadczenie uzupełniające przysługuje 

osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do 

samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o 

całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej 

niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej 

niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, zwanym dalej „osobami uprawnionymi”. "   



       ,,2. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom 

uprawnionym, które nie posiadają prawa do świadczeń 

pieniężnych finansowanych ze środków publicznych albo 

suma tych świadczeń o charakterze innym niż jednorazowe, 

oraz z kwotą wypłacanych przez zagraniczne instytucje 

właściwe do spraw emerytalno-rentowych, z wyłączeniem 

zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych dodatków i świadczeń 

wypłacanych wraz z tymi świadczeniami na podstawie 

odrębnych przepisów przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i 

zmniejszeń, nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu 

całkowitej niezdolności do pracy. "           

W taki sposób, że prawo do wspomnianego 

świadczenia, będą mieli tylko osoby z tym zapisem 

(orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji), a 

80% Środowiska niepełnosprawnych, ma tylko orzeczenie z 

zus, o samej niezdolności do pracy bez samodzielnej 

egzystencji, w obecnym czasie najczęściej widnieje zapis o 

niezdolności do pracy, i też będziecie lekceważyć orzeczenia 

z PZON, a to nie zgodne z art.2 konstytucji i ART.67 

         1, zasadę niedziałania prawa wstecz (lex retro non 

agit),  

         2,zasadę ochrony praw słusznie nabytych,zasadę 

ochrony interesów w toku, 

         3, nakaz zachowania odpowiedniego okresu 

dostosowawczego przy wprowadzaniu nowych norm 

prawnych w życie (vacatio legis),  

          4 ,zasadę pewności (określoności) prawa, nakazującą 

formułowanie przepisów prawa w sposób jasny,  

       A ten zapis nie jest jasny i narzuca się nam 

niepełnosprawnym limit dochodu o wartości najniższej renty 

z tytułu niezdolności do pracy a w ten sposób krzywdzi sie 

niepełnosprawnych, bo pełnosprawni mają 500+ bez 

żadnego limitu finansowego a tych chorym ludziom wstawia 

durne limity to jest zgodne z prawem,  ART.32 punkty 1 i 2 



konstytucji  

 

........................................................................ 

Najbardziej krzywdzącym i szokującym jest ,,art.24. 1. W 

terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, osoby 

posiadające w tym dniu orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i nieposiadające orzeczenia, o którym 

mowa w art. 2 ust. 1, mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie 

tego orzeczenia wraz z wnioskiem o świadczenie 

uzupełniające, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa 

w art. 2 ust. 2 i 3. 2. W przypadku wydania orzeczenia, o 

którym mowa w art. 2 ust. 1, świadczenie uzupełniające 

przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie 

uzupełniające, na zasadach określonych w ustawie." 

 

Nie może tak, być by osoby niepełnosprawne z 

znacznym stopniem niepełnosprawności musiały stawać na 

komisjach w PZON i WZON, ZNACZNY STOPIEŃ 

OZNACZA osobę z naruszoną sprawnością organizmu, 

niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w 

warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia 

ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy 

innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej 

egzystencji.  

    I TAKIE OSOBY MUSZA SIE FATYGOWAĆ BY 

ODNOWA STAWA PRZED LEKARZEM W BIELIŹNIE, A 

CZĘSTO JEST TAK ZE MIESZKAJ Z SAMYM JEDNYM 

RODZICEM, KTÓRY MUSI ZNIEŚĆ TAKIE OSOBY PO 

SCHODACH I ITP. 

Osoby z znacznymi stopniami mogą na takich komisjach 

stracić swoje uprawnienia ponieważ komisje różnie decydują 

do kart parkingowych, czy  też uprawnienia a szczególnie w 

ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach 

wspierających osoby o znacznym stopniu 



niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932), wymienione w 

ustawach:  

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), 

2. ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w 

ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860), 

3. ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania 

wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2119)  

4. ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i 

narządów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1000), 

5. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z 

późn.zm.), 

6. ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych 

rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu 

niepełnosprawności (Dz.U. poz. 932), 

7. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w 

sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1570), 

8. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 

r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 

okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie 

fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz 

opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132), 

9. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

stomatologicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 193 z późn. 

zm.),  



10. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 

2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych 

wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061), 

Następną grupą pokrzywdzonych, są niepełnosprawni, z 

decyzjami o nie zdolności do pracy przyznanymi przez 

orzecznika zus, przez to że nie uwzględniono, ich w ustawie, 

często takie osoby żyją tylko z rety i nie starczy im na życie, a 

gdy zastosują sie do wskazania art.24 ustawy o świadczeniu 

uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji, i złożoną wnioski  na komisjach utracą prawa do 

renty socjalnych z tytułu niezdolności  do pracy ponieważ mogą 

być różne interpretacje  a państwo ma obowiązek zapewnić 

opiekę socjalną  na podstawie  ustawy zasadniczej .  

 

Zachęcam państwa do zawetowania i zgłoszenia poprawek do 

tego projektu w sensowny sposób i poprawiono te punktu 

uporządkować je w ten sposób:      

1, doprecyzować niezdolność do samodzielnej egzystencji 

(,,konieczność/ści stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 

innej/innych osoby/osób w związku ze/z znacznie ograniczoną 

lub całkowitą nie możliwością samodzielnej egzystencji”  ) o 

słowa w nawiasie  .    

             2, dodać zapis o całkowitej niezdolności do pracy 

osobno    

             3.o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie 

rolnym     

           4.o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji,      

          5, O Częściowej, ograniczonej, niezdolności do 

samodzielnej egzystencji (punkt 7 w orzeczeniach o 

niepełnosprawności z powiatowych zespołów, pcpr.     



          6. do art.2 punkt 2 by zdjąć limit finansowy o wysokości 

1100 kwota brutto    

          6a. Brak obowiązku składania dodatkowego wniosku o 

niezdolność do samodzielnej egzystencji poprzez osoby 

niepełnosprawne które posiadają niezdolność do pracy 

orzeknięto przez lekarza zus      

            7, by nie było obowiązku składania wniosku 

uzupełniającego o niezdolność do samodzielnej egzystencji 

przez osoby z znacznym stopniem. 

 

 

Pozdrawiam  

P B  

 


