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87 tys. podpisów, by ominąć zamrażarkę
Witek. Osoby z niepełnosprawnościami
walczą o byt
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

24.07.2022, 11:38

• Liderka protestu rodziców dzieci niepełnosprawnych Iwona Hartwich z synem Kubą. Warszawa,
Sejm, 26 kwietnia 2018 (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl)

Anita Karwowska

O

soby z niepełnosprawnościami i ich rodziny zbierają
podpisy pod obywatelskim projektem ustawy
podnoszącej rentę socjalną. Na zebranie 100 tys. podpisów
mają czas do 15 września. - Nie mamy oparcia w państwie,
liczymy na solidarność Polaków - mówi Iwona Hartwich.
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- Robimy to na prośbę rodzin osób z niepełnosprawnościami, tych
samych, które walczyły o swoje prawa podczas protestu w
Sejmie. Nasza walka o godne życie trwa - mówi "Wyborczej" posłanka

IWONA HARTWICH
OSOBY Z
NIEPEŁNOSPRAWNO
ŚCIAMI
POMOC SPOŁECZNA
SEJM

Koalicji Obywatelskiej Iwona Hartwich.
Cztery lata temu z niepełnosprawnym synem Jakubem oraz
kilkunastoma innymi osobami spędziła 40 dni na sejmowym
korytarzu, walcząc o 500 zł dodatku rehabilitacyjnego do renty
socjalnej (wynosiła wtedy 865 zł). Rząd PiS w tej kwestii był
nieugięty, ostatecznie w życie weszły dwie ustawy (renta socjalna
została podniesiona do ok. 1030 zł; grupie tej przyznano
też szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń i wyrobów
medycznych). Dla protestujących przyjęte rozwiązania były wielkim
rozczarowaniem. Dziś potwierdzają, że nie poprawiły one ich trudnej
sytuacji życiowej.
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Teraz ponownie próbują wywalczyć większe wsparcie. Rozpoczęli
zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy podnoszącej
rentę socjalną dla osób niepełnosprawnych do poziomu minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Potrzebne jest co
najmniej 100 tys. podpisów. - Mamy 13 tys., z czego sama zebrała 10
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tys. Nie mamy oparcia w państwie, liczymy na solidarność Polaków,
której nie zabrakło podczas naszego protestu w Sejmie - mówi
Hartwich.
Brakujące 87 tys. podpisów (to minimum, dla bezpieczeństwa
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procedury powinno ich być więcej) komitet musi zebrać do 15
września.
Tu przeczytasz projekt ustawy i znajdziesz druki do
zbierania podpisów pod projektem.
Problem dotyczy 290 tys. osób. Dziś renta wynosi 1217 zł na rękę, po
zmianach byłoby to ok. 2,4 tys. zł. Jak wyliczyli autorzy inicjatorzy
ustawy, dla budżetu państwa oznaczałoby to wydatek 330 mln zł
miesięcznie. - Nasza sytuacja była zawsze bardzo trudna, dzisiaj w
dobie drożyzny jest jeszcze gorzej. W moim biurze poselskim
codziennie odbieramy telefony z prośbami o pomoc w zakupach
butów ortopedycznych czy dofinansowania rehabilitacji, na co
powszechnie nie stać rodzin osób z niepełnosprawnościami. Nie da
się jednak w ten sposób udzielić wsparcia wszystkim, potrzebne jest
działanie państwa - mówi posłanka.

Sejm zamknięty dla osób z niepełnosprawnościami
Propozycja podniesienia renty socjalnej mogłaby też wpłynąć do
Sejmu jako projekt klubu KO czy grupy posłów. - Zdecydowaliśmy się
zamiast tego na inicjatywę obywatelską, ponieważ mamy fatalne
doświadczenia - nasze propozycje legislacyjne trafiają do zamrażarki
marszałek Sejmu Elżbiety Witek - tłumaczy posłanka KO. Liczy, że
projekt podpisany przez 100 tys. obywateli nie zostanie
zignorowany.
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Dotychczasowe wydarzenia pokazują coś innego. Kiedy 5 maja,
w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób
Niepełnosprawnych, Hartwich zaplanowała w budynku Sejmu
konferencję prasową z udziałem takich osób i szefem KO Donaldem
Tuskiem, by zaprezentować gotowy projekt, nie zostali oni
wpuszczeni . Spotkanie z dziennikarzami odbyło się na chodniku
przed gmachem parlamentu.
– Jesteśmy wszyscy bardzo poruszeni taką bezdusznością i takim
przekonaniem dzisiejszej władzy, że budynek Sejmu jest tylko dla
nich - komentował Tusk.
Podobne doświadczenie osoby z niepełnosprawnościami mają z 2018
r. Zniecierpliwiony obecnością protestujących PiS szukał sposobu na
wypchnięcie ich z budynku przy Wiejskiej. Wykorzystując
przygotowania do zaplanowanego w Sejmie Zgromadzenia
Parlamentarnego NATO, władze Sejmu zarządziły odcięcie
protestujących od reszty budynku. Miejsce, w którym odbywał się
protest, zostało zasłonięte kotarami i ścianami z dykty. Nikt miał
protestujących nie widzieć. Zdjęcie pozostawionej po drugiej stronie
trójki protestujących na wózkach stało się jednym z najsmutniejszych
symboli tamtych wydarzeń.
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• Kotara odgradzająca protestujących w Sejmie Michał Szczerba twitter
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