Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie sprawozdania Komisji Polityki Społecznej
i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tekst niewygłoszony).
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni przedstawiam stanowisko wobec rządowego
projektu ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji po pracach nad tym projektem w komisji.
500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to wsparcie potrzebne i oczekiwane.
Cieszy mnie, że chociażby ta kwestia raczej większej dyskusji nie wzbudza.
Oczywiście po raz kolejny podnoszone są głosy niezadowolenia. Słyszymy, że powinno się
zwiększyć próg dochodowy, że powinno w ogóle tego progu nie być, że powinno się rozszerzyć
krąg beneficjentów tej ustawy. Oczywiście zgadzam się, że bardzo dobrze by było wszystkie te
postulaty zrealizować. Trzeba jednak patrzeć realnie. Nie da się w ciągu 4 lat nadrobić
powstających przez wiele lat zaległości. Na wszystko potrzeba czasu.
Jak podkreślałam podczas przedstawiania poprzedniego stanowiska wobec tego projektu,
z zadowoleniem przyjmuję, że to nadrabianie zaległości rząd przeprowadza w sposób
odpowiedzialny. Nie obiecuje gruszek na wierzbie, ale tak projektuje wsparcie, by było ono
możliwie jak najwyższe, by było zgodne z oczekiwaniami społecznymi i trafiało do osób
najbardziej potrzebujących. Program ˝Za życiem˝, program ˝Dostępność+˝ czy
Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych to kilkanaście miliardów
złotych, które w różnej formie trafiają do osób ze szczególnymi potrzebami, osób
niesamodzielnych i niepełnosprawnych. Do tego liczne podwyżki wysokości przeznaczonych
dla tych grup społecznych świadczeń będące wsparciem finansowym.
Jeżeli totalna opozycja twierdzi, że sytuacja osób z niepełnosprawnościami nie uległa
poprawie w ciągu ostatnich 4 lat, to jeszcze raz przypomnę: wysokość zasiłku pielęgnacyjnego
na koniec pierwszej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy wynosić będzie w sumie prawie
40% więcej niż przez ostatnich 12 lat, wysokość rent socjalnych wzrosła do wysokości rent z
tytułu całkowitej niezdolności do pracy, do tego realizowane są zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz warsztatów terapii
zajęciowej. Jest to szereg działań z całego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich
rodzin zmierzających do poprawy ich sytuacji.
Od 2015 r. nakłady finansowe z budżetu państwa na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów wzrosły aż o 4 mld zł. Jeżeli to jest nic, to nie wiem, jak nazwać wsparcie,
które do tych osób w czasach swoich rządów skierowała koalicja PO-PSL
Koło Poselskie Wolni i Solidarni popiera omawiany projekt ustawy.

