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Orzeczenie o niepełnosprawności, a pobyt stały
- Miarą jakości życia w społeczności jest w dużym stopniu opieka, jaką
otacza się najsłabszych i najbardziej potrzebujących – zwraca uwagę
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, wskazując w wystąpieniu do
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej,
konieczność zagwarantowania wszystkim dzieciom – niezależnie od ich
sytuacji prawnej czy obywatelstwa – korzystania z praw zapisanych w
ratyfikowanych dokumentach międzynarodowych. Rzecznik apeluje o
podjęcie prac legislacyjnych, umożliwiającym uzyskanie orzeczenia o
niepełnosprawności małoletnim nieposiadającym bezterminowego prawa
pobytu.
W ocenie Rzecznika, uregulowania zawarte w ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawie o ewidencji
ludności, nie zapewniają możliwości wydawania orzeczeń dla dzieci, których rodzice
nie posiadają bezterminowego prawa pobytu na terenie RP. Każdy taki wniosek
złożony do (powiatowego/wojewódzkiego) zespołu do spraw orzekania o
niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującą wykładnią przepisów, pozostaje bez
rozpoznania.
- W tego rodzaju sprawach musi upłynąć długi okres, by spełnione zostały przez
rodziców dziecka wymogi formalno-prawne do uzyskania bezterminowego prawa
pobytu. Czas bowiem w przypadku dziecka z niepełnosprawnością, w którym
mogłoby skorzystać z szeregu uprawnień posiadając orzeczenie o
niepełnosprawności, bez wątpienia działa na jego niekorzyść i ma negatywny wpływ
na jego stan zdrowia i rozwój. Odnośnie tej grupy dzieci nie może ujść uwadze fakt,
że należą one do kręgu osób, które wymagają szczególnej opieki i troski – zwraca
uwagę Marek Michalak.
Zdaniem Rzecznika niezasadne jest różnicowanie dostępu do orzeczenia o
niepełnosprawności dzieci, ze względu na przesłankę uzyskania przez ich rodzica
(cudzoziemca) zezwolenia na pobyt stały.
Rzecznik przedstawił szefowej MRPiPS pod rozwagę także propozycję zmiany
obecnie obowiązującego sposobu określania właściwości miejscowej organów
orzekających o niepełnosprawności, poprzez powiązanie jej z miejscem
zamieszkania, a nie zameldowania na pobyt stały.
Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka do Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej (PDF) [1]
Odpowiedź MRPiPS (PDF) [2]

Strona 1 z 2

Orzeczenie o niepełnosprawności, a pobyt stały
Opublikowane na Rzecznik Praw Dziecka (http://brpd.gov.pl)

Udostępnij: Facebook [4] Google Plus [5] Twitter [6]
Adres URL źródła: http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapieniageneralne/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-pobyt-staly
View the full image [3]
Odnośniki:
[1] http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2018_05_16_wyst_mrpips.pdf
[2] http://brpd.gov.pl/sites/default/files/mrpips_odpowiedz_na_wystapienie_zss_422_
22_2018_ag.pdf
[3] http://brpd.gov.pl/sites/default/files/podpis_ilustracja_72_9_3.jpg
[4] http://facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbrpd.gov.pl%2Faktualnosciwystapienia-generalne%2Forzeczenie-o-niepelnosprawnosci-pobyt-staly&amp;t=Orz
eczenie%20o%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%2C%20a%20pobyt%20sta%
C5%82y
[5] https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fbrpd.gov.pl%2Faktualnosciwystapienia-generalne%2Forzeczenie-o-niepelnosprawnosci-pobyt-staly
[6] http://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fbrpd.gov.pl%2Faktualnosciwystapienia-generalne%2Forzeczenie-o-niepelnosprawnosci-pobyt-staly&amp;text=
Orzeczenie%20o%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bci%2C%20a%20pobyt%20st
a%C5%82y

Strona 2 z 2

