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POPIERAMY!

    

„INICJATYWĘ OBYWATELSKĄ ZNOSZĄCĄ PUŁAPKĘ RENTOWĄ

    

- POMÓŻ NAM ZMIENIĆ COŚ CO JEST ABSURDEM OD LAT”

    

 

    

 

    

Walczmy o swoje  prawa!Nikt za nas tego nie zrobi!

    

Zachęcamy serdecznie do  poparcia inicjatywy znoszącej pułapkę rentową dotyczącą
rencistów socjalnych,  czyli tych, których niepełnosprawność trwa od urodzenia lub
powstała we  wczesnej młodości.

    

 

    

Inicjatywa ta nosząca nazwę „STOP-PUŁAPCE RENTOWEJ”, zainicjowana została przez
młodych, ambitnych niepełnosprawnych, którzy  sprzeciwiają się jak sami piszą trwającemu od
lat absurdowi.
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W Polsce niepełnosprawni od lat zmagają się z paranoicznymi  przepisami w naszym kraju. Jed
nym z  nich jest art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej  (Dz.U. Nr 135,
poz. 1268, z późn. zm.), który nakazuje zawieszenie renty socjalnej(w kwocie 611,67zł) w
przypadku osiągnięcia przychodu  przekraczającego 30% przeciętnego wynagrodzenia
tzn. ok. 730zł netto(1031,50zł  brutto). Pozwala to osobom pobierającym renty socjalne na
pracę na jedynie 0,74  etatu przy najniższym krajowym wynagrodzeniu.
W przeciwnym wypadku renciści  Ci zobowiązani są zawiesić świadczenie, które jeśli utracimy
pracę lub osiągniemy  z jej tytułu niższy przychód, co prawda jest odwieszane, ale ze znacznym
 opóźnieniem pozostawiając te osoby przez okres około dwóch miesięcy bez środków  do życia.

    

  Inicjatywa ta ma na celu uchylenie ww. artykułu, a tym samym zaktywizowanie  samych
niepełnosprawnych. Problem ten bowiem dotyczy aż 248 tysięcy  mniej sprawnych obywateli, z
czego jedynie 2% to osoby pracujące. A przecież to  praca przyczynia się do pełnej integracji z
otoczeniem, wyrwania z domowej  izolacji. Co więcej im więcej osób pracujących tym większe
wpływy do skarbu państwa  z tytułu podatków.

        

Do zmian niezbędne jest  zebranie 100 tysięcy podpisów osób popierających projekt nowelizacji
ustawy o  rencie socjalnej.

        

Więcej szczegółów na  stronie internetowej www.stop-pulapcerentowej.pl

    

Włącz  się razem z nami do zbierania podpisów. 

    

Do  ściągnięcia:     projekt ustawy , cel  inicjatywy , KARTA POPARCIA .

    

KARTY  POPARCIA wysyłamy na następujący adres:

    

Biuro  Poselskie 
  Posła na Sejm RP 
  Marka Plury              
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http://www.stop-pulapcerentowej.pl/
images/fundacja/dokumenty/INICJATYWA_STOP_PULAPCE_RENTOWEJ/projekt_ustawy.pdf
images/fundacja/dokumenty/INICJATYWA_STOP_PULAPCE_RENTOWEJ/cel_inicjatywy.pdf
images/fundacja/dokumenty/INICJATYWA_STOP_PULAPCE_RENTOWEJ/karta_poparcia.pdf
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  40 - 833 Katowice, 
  ul. W. Sławka 5
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