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Miłosierdzie na pokaz –czyli fałsz i obłuda !!!
Jaka cenę ma ludzkie życie pyta pani Kopacz ???
Jak pokazuje rzeczywistość – w Polsce nie warte funta kłaków
Przeciętna biedna rodzina z trojgiem nieletnich dzieci, żyjąca na granicy
skrajnego ubóstwa z pomocą państwa i rożnych darczyńców.
W październiku ubiegłego roku tragicznie umiera ojciec małoletnich dzieci.
Natychmiast rodzina pozbawiona została stałych dochodów : alimentów, dodatku
mieszkaniowego.
Od prawie roku stałe dochody matki wychowującej dwoje małolatów w wieku
2 i 6 lat wynoszą 523,00 zł.
Także od roku matka stara się o renty specjalne dla dzieci z Art. 83. 1.
Ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek
szczególnych okoliczności nie spełniają warunków wymaganych w ustawie do
uzyskania prawa do emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą
niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub działalności objętej
ubezpieczeniem społecznym i nie mają niezbędnych środków utrzymania,
Prezes Zakładu może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości
nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. –
bezskutecznie (sprawa utknęła w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie ).
Od czerwca 2015 r. Matka nie płaci także czynszu.
Ile jest takich rodzin w Polsce ???
Czekamy na ochotników z administracji centralnej,
terenowej, posłów i senatorów– na życie za 500 zł
PS. Prosiliśmy kancelarią sejmu o wskazanie nam posła który pamięta i wie za
czym głosował 17 grudnia 1998 roku - za treścią w rozdziale VI Ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. – do dziś nie wskazano żadnego posła.
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