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W związku z przedstawieniem na 29 posiedzeniu Sejmu w dniu 8 grudnia br. Informacji 

Rzecznika Praw Dziecka za rok 2004 i 2005 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka 

(druk 76 i 788) oraz w związku z zainteresowaniem Pań i Panów Posłów ww. problematyką - 

przekazuję informacje dotyczące zadanych mi pytań. 

 

Czy zaproponuje Pani wprowadzenie stałej opieki psychologicznej w szkołach? (poseł Krystyna 

Ozga). 

UwaŜam, Ŝe na poprawę sytuacji wychowawczej w szkole mogą mieć wpływ m.in. mniejsze 

liczebnie klasy, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, a takŜe stała pomoc psychologa  

i pedagoga dostępna dla kaŜdego ucznia w szkole. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w szkołach mogą być zatrudnieni psycholog, 

pedagog, logopeda. 

Sądzę, iŜ wprowadzenie stałej opieki psychologicznej w szkołach wymaga nałoŜenia 

obowiązku zatrudnienia psychologa (obligatoryjnie, nie jak dotąd fakultatywnie) oraz określenia 

liczby dzieci przypadających na jednego psychologa. W przeciwnym razie dyrektorzy szkół 

ograniczając koszty zatrudnią jednego psychologa dla ogółu dzieci w szkole, co spowoduje, Ŝe nie 

będzie on w stanie udzielić pomocy specjalistycznej nawet połowie dzieci. 

Konieczne jest takŜe monitorowanie pracy psychologów szkolnych oraz nadzór nad 

powierzonymi im zadaniami. 

 

Jakie działania zamierza Pani podjąć aby ograniczyć przemoc rówieśniczą? (poseł Anna 

Paluch)/Czy Rzecznik opracował konkretne programy zmierzające do przeciwdziałania fali 

przemocy wśród młodzieŜy? (poseł Jadwiga Wiśniewska). 

 

        Warszawa, dnia 9 stycznia 2007 r. 

 



Jako Rzecznik Praw Dziecka, przywiązuje wielką wagę do przeciwdziałania zjawisku 

przemocy wobec dzieci. Badania i analizy prowadzone w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, a takŜe 

duŜa liczba niepokojących zgłoszeń napływająca do sprawowanego przez mnie urzędu skłaniają 

mnie do stwierdzenia, iŜ jest to jeden z najbardziej dramatycznych problemów społecznych naszych 

czasów, wymagający podjęcia natychmiastowych, daleko idących środków zaradczych. 

W związku z powyŜszym juŜ w lipcu br. zwróciłam się do Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z propozycją współpracy mającej na celu opracowanie i wdroŜenie „Narodowej 

Strategii Bezpieczeństwa Dzieci” jednocześnie przedstawiając projekt takiego dokumentu. Projekt 

został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Głównym celem Narodowej Strategii Bezpieczeństwa jest przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom urazów i aktów przemocy oraz zmniejszenie umieralności dzieci. Rocznie w Polsce  

z powodu zamierzonych i niezamierzonych urazów ginie ok. 1800 dzieci. Systemowe 

oddziaływania prewencyjne pozwolą uratować około połowę tych dzieci.  

W Strategii zostaje zwrócona szczególna uwaga na konieczność skoncentrowania działań na 

rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieŜy na poziomie regionalnym – co wpisuje się w koncepcję 

wojewody jako przedstawiciela rządu w terenie.  

W dniu 11 grudnia br. odbyła się konferencja poświęcona zebraniu opinii na temat projektu 

„Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Dzieci”, na którą zaproszeni byli przedstawiciele wszystkich 

resortów i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Biuro Rzecznika Praw Dziecka 

prawdopodobnie będzie ośrodkiem monitorującym całość podejmowanych działań. 

Obecnie toczy się ogólnokrajowa debata o przemocy rówieśniczej w szczególności  

w szkołach. Rzecznik Praw Dziecka popiera wdraŜane przez Ministra Edukacji Narodowej środki  

w ramach programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. 

W listopadzie 2006 r. w całym kraju rozpoczęła się kontrola wszystkich typów szkół pod 

kątem oceny bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. W ramach kontroli zostały takŜe ocenione 

dotychczasowe działania dyrektorów szkół i nauczycieli pod kątem występowania zjawiska 

przemocy w szkole.  

Udzieliłam poparcia propozycji Ministra Edukacji Narodowej dotyczącej stworzenia szkół  

o zaostrzonym rygorze i specjalnym nadzorze pedagogicznym dla młodzieŜy agresywnej  

i zdemoralizowanej. Podkreślam przy tym, iŜ precyzyjnego dopracowania wymaga tryb kierowania 

zdeprawowanej młodzieŜy do takich szkół, aby oprócz decyzji urzędowych nie zapominać o woli  

i odpowiedzialności rodziców wobec swoich dzieci. 

UwaŜam takŜe, Ŝe na etapie gimnazjalnym rozwój dzieci i młodzieŜy mógłby przebiegać 

bezpieczniej w przypadku rozdzielenia szkół na gimnazja Ŝeńskie i męskie. Przy czym niewątpliwie 



najwaŜniejsze jest ustalenie górnego pułapu liczebności szkół gimnazjalnych, a nade wszystko 

górnego pułapu liczebności poszczególnych klas. 

W obliczu wielu przypadków samobójstw wśród nastolatków, zwróciłam się do Ministra 

Edukacji Narodowej o przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego – rozpoczynając od 

skrupulatnego prześledzenia procederu tzw. „cichych zastępstw”, aŜ do rzeczywistego 

wywiązywania się przez nauczycieli z funkcji wychowawców i opiekunów. Ponadto poprosiłam  

o zorganizowanie cyklicznych zajęć wychowawczych w klasach, mających na celu 

przeciwdziałanie bezradności wobec przemocy w szkole. Zajęć, które wskaŜą uczniom 

mechanizmy, z których mogą skorzystać w sytuacjach, kiedy czują się bezradni.  

W obliczu nagłośnienia przez media tych zdarzeń naleŜałoby równieŜ przepracować  

z uczniami powaŜny temat bezsensowności samobójczych śmierci – obawiam się bowiem, iŜ inne 

upokarzane dzieci w naszym kraju mogą dostrzec w targnięciu się na własne Ŝycie jedyny sposób 

na rozwiązanie swoich problemów i doprowadzenie do ukarania sprawców.  

Chciałabym przypomnieć, Ŝe od 1 grudnia uruchomiłam w Biurze Rzecznika Praw Dziecka 

całodobowy telefon interwencyjny, który pozwoli osobom potrzebującym pomocy na szybki 

kontakt z psychologiem i innymi specjalistami. Dzięki temu i dzieci, i dorośli otrzymają pomoc, 

poradę i wsparcie w sprawach związanych z naruszeniem dobra dziecka. 

 

Czy Rzecznik popiera propozycje Ministra Edukacji dotyczące umieszczania uczniów 

sprawiających trudności wychowawcze w specjalnych ośrodkach? (poseł Joanna Senyszyn). 

 

W ostatnich latach obserwujemy ciągłe narastanie stopnia demoralizacji wśród części 

młodzieŜy, wzrost zachowań skrajnie agresywnych, a jednocześnie nieskuteczne okazują się 

dostępne oddziaływania wychowawcze nauczycieli. Zdaję sobie sprawę z tego, iŜ powstanie 

nowych szkół o zaostrzonym rygorze i specjalnym nadzorze pedagogicznym jest rozwiązaniem 

represyjnym wobec dzieci. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, iŜ wobec fali przemocy  

i agresji, która przechodzi przez polskie szkoły konieczne jest podjecie radykalnych działań 

zmierzających do jej powstrzymania.  

Jednym z takich działań jest właśnie propozycja utworzenia ośrodków dla tzw. trudnej 

młodzieŜy.  

Zwracam uwagę na to, Ŝe prawo dopuszcza dwie drogi umieszczania dzieci w takich 

ośrodkach. Jedna to zgoda rodziców i dobrowolne umieszczenie w ośrodku celem poddania się 

oddziaływaniom terapeutycznym i korekcyjno-naprawczym o charakterze resocjalizacyjnym. Druga 

moŜliwość to interwencja w władzę rodzicielską poprzez jej ograniczenie, zawieszenie lub 

drastycznych przypadkach pozbawienie i umieszczenie dziecka w ośrodku na mocy postanowienia 



sądu rodzinnego. Zakładam, Ŝe propozycja utworzenia ośrodków dla trudnej młodzieŜy będzie 

mieścić się w standardach obowiązującego prawa i poszerzy moŜliwości oddziaływań 

wychowawczych i dyscyplinujących w stosunku do dzieci raŜąco naruszających zasady współŜycia 

społecznego i normy prawne. Jednocześnie, jestem przekonana, iŜ procedury dotyczące 

umieszczenia dzieci w ww. ośrodkach zostaną tak ustalone i sprecyzowane, aby środek ten był 

stosowany w sytuacjach wyjątkowych oraz aby nie słuŜył do eliminacji ze szkół dzieci, które 

powodują trudności wychowawcze, ale nie są zdemoralizowane, w szczególności mam tutaj na 

myśli dzieci cierpiące na zespół ADHD. 

Do konkretnych rozwiązań proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nie 

mogę się odnieść z uwagi na brak, w chwili obecnej, gotowych projektów aktów prawnych. 

 

Czy Pani minister jest gotowa interweniować do instytucji publicznych i organów państwowych  

o zajęcie się problemem zbyt długiego oczekiwania przez zdemoralizowanych nieletnich na miejsce 

w placówce resocjalizacyjnej? (poseł Ewa Malik). 

 

JeŜeli chodzi o nieletnich, w stosunku do których toczy się lub zostało zakończone 

postępowanie w związku z demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym to dostrzegam tu dwa 

powaŜne problemy. 

Pierwszy dotyczy zbyt długiego przebywania nieletnich w policyjnych izbach dziecka. 

Przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji program Zapobiegania 

Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i MłodzieŜy (2003 r.) wskazuje na 

niedostatki regulacji prawnych polegające na m. in. stosowaniu przez sędziów rodzinnych praktyki 

bezterminowego umieszczania nieletnich w policyjnych izbach dziecka w oczekiwaniu na miejsce 

w schronisku dla nieletnich lub innej placówce. 

Drugi problem polega na umieszczaniu nieletnich (takŜe na czas toczącego się 

postępowania) w placówkach interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze), które są przeznaczone 

tylko i wyłącznie dla dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców. 

Wśród nieletnich oczekujących na miejsce w młodzieŜowym ośrodku wychowawczym, 

sądy rodzinne w wielu przypadkach orzekają umieszczenie w trybie natychmiastowym w placówce 

interwencyjnej. Efektem takich działań jest przebywanie w jednej placówce nie tylko dzieci, które 

znalazły się tam z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, ale takŜe nieletnich, którzy czekają na miejsce  

w placówce resocjalizacyjnej. Długość pobytu tych nieletnich sięga nawet kilkudziesięciu miesięcy. 

Taka sytuacja nie sprzyja procesowi wychowawczemu dzieci ze spraw opiekuńczych, często 

stwarza trudności w zapewnieniu im bezpieczeństwa. 



Wystąpiłam w tej sprawie do Ministra Edukacji z prośbą o podjęcie - w ramach posiadanych 

kompetencji - stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia nieletnim, w stosunku do 

których toczy się postępowanie w związku z demoralizacją lub niedostosowaniem społecznym 

miejsc w odpowiednich dla nich placówkach (ZBA-500-18/06/KSz). 

 

Czy znane są dane dotyczące ilości zgonów dzieci w wyniku wypadków drogowych w drodze do  

i ze szkoły i czy analizowano te przyczyny? Ile w latach 2004 –2005 było samobójstw dzieci  

w wieku szkolnym? (poseł Mirosława Masłowska). 

 

• Wypadki drogowe na podstawie danych Komendy Głównej Policji1: 

 

W 2005 r. w Polsce wydarzyło się 5876 wypadków drogowych z udziałem dzieci w wieku 

0-14 lat. W zdarzeniach tych 173 dzieci poniosło śmierć, a 6091 zostało rannych.  

W stosunku do roku 2004 liczba wypadków zmniejszyła się o 754 (-11,4%), rannych o 792 

(-11,5%). Mniej było takŜe dzieci, które poniosły śmierć na skutek wypadku drogowego o 50  

(-22,4%). 

Tendencja spadkowa liczby wypadków i ich ofiar z udziałem najmłodszych zdecydowanie 

się utrzymuje i jest bardzo znacząca przede wszystkim wśród ofiar śmiertelnych. 

W 2005 roku najwięcej ofiar wypadków było wśród dzieci w przedziale wieku 7-14 lat, 

najmniej w grupie wiekowej 0-6 lat. 
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ranni 

 wiek 

2003 2004 2005 

0-6 lat 57 1764 78 1656 59 1526 

7-14 lat 184 5401 145 5227 114 4565 

15-17 lat 168 3638 179 3589 165 3388 

Łącznie 409 10803 402 10472 338 9479 

 

Ofiary wypadków drogowych w wieku 0-17 lat w latach 2003-2005. 

 

 



 

• Samobójstwa 

Lata 14 lat i mniej 15-19 lat 

2000 74 365 

2003 52 349 

2004 55 372 

Dane Policji na podstawie Małego rocznika statystycznego 2005 

W danych Komendy Głównej Policji w 2005 r. odnotowano 405 prób samobójczych osób  

w wieku 5-19 lat. Jednocześnie stwierdzono 240 samobójstw dokonanych w tej grupie wiekowej2. 

Z danych zebranych przez kuratorów oświaty od 1 września do 5 grudnia 2006 r. wynika, Ŝe 

w tym czasie 31 uczniów popełniło samobójstwo; w większości tych przypadków targnięcie się na 

Ŝycie nie miało bezpośredniego związku ze szkołą.  

 

Czy zawnioskuje Pani do ministra edukacji o ustalenie liczy dzieci w klasie, tak aby moŜna było 

realizować program wychowawczy i program nauczania, oraz czy widzi Pani moŜliwość  

wnioskowania do ministra edukacji o środki na zajęcia pozalekcyjne, zwłaszcza sportowe? (poseł 

Teresa Piotrowska). 

 

JuŜ w 2005 r. Rzecznik Praw Dziecka (ZBA-500-8/05/KB) wystąpił o podjęcie pilnych prac 

legislacyjnych w celu wprowadzenia maksymalnych progów liczebności uczniów  

w oddziałach szkół publicznych. Niepokój budzi tworzenie w wielu szkołach klas liczących więcej 

niŜ 30 uczniów (często są to klasy mające po 35-40 uczniów). Efektywność nauczania w takich 

klasach jest duŜo gorsza. Jednocześnie taki stan rzeczy oznacza zróŜnicowanie warunków nauki 

dzieci w róŜnych szkołach, utrudnia wdraŜanie szkolnych programów wychowawczych oraz 

rzetelną realizację programów nauczania. 

Zdaniem ówczesnego Ministra Edukacji Pana Mirosława Sawickiego pociągnęłoby to za 

sobą takŜe określenie minimalnego progu uczniów w klasie co doprowadziłoby do likwidacji wielu 

małych szkół. 

                                                                                                                                                                  
1 Informacja dotycząca stanu przestępczości i demoralizacji nieletnich w latach 2001-2005 (podinsp. Mariola 
Gosławska z wydziału Prewencji Kryminalnej Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji 
2 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Projekt AZO on line 



W 2006 r. zwracałam się do Ministra Edukacji z sugestią ograniczania liczebności klas,  

a takŜe liczebności uczniów w szkole. Wydaje mi się, Ŝe dla klas gimnazjalnych optymalny pułap to 

do 25 uczniów w klasie. 

UwaŜam, ze bardzo waŜne jest zwiększenie funkcji wychowawczo-opiekuńczej szkół 

poprzez poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych o charakterze oświatowym, kulturalnym, 

sportowym i terapeutycznym. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne są dla młodych ludzi bardzo istotne 

- oprócz rozwijania zainteresowań, dają szansę słabszym uczniom na wyrównanie zaległości. 

Z informacji przekazanych przez Ministra Edukacji wynika, iŜ rząd zamierza skierować 700 

mln euro ze środków funduszu społecznego na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwoju 

kompetencji w regionach, w ramach których mieszczą się zadania dotyczące tzw. zajęć 

pozalekcyjnych. 

 

Czy Pani minister zainteresuje się sprawą niemieckich Jugendamtów, czy coś zostało juŜ w tej 

sprawie poczynione? (poseł Marek Kawa). 

 

Znane mi są przypadki resocjalizacji młodzieŜy niemieckiej w Polsce. Sytuacja ta wymaga 

szybkiego wyjaśnienia i przede wszystkim ujęcia tej działalności w ramy prawne. NaleŜałoby 

poznać status tych placówek (ośrodków), aby moŜna je było objąć nadzorem pedagogicznym. 

Zgodnie z prawem oświatowym działalność nie obejmująca prowadzenia szkoły czy placówki moŜe 

być podejmowana na zasadach działalności gospodarczej, a wiec zgłoszona w rejestrze 

przedsiębiorców. Z informacji wynika, Ŝe są to stowarzyszenia oraz fundacje, które formalnie nie 

prowadzą działalności gospodarczej. Natomiast odpłatnie prowadzą działalność wychowawczo-

socjalizacyjną wobec młodzieŜy niemieckiej. Działalność prowadzona jest przez ludzi nie mających 

wymaganych kwalifikacji ani przygotowania do jej wykonywania. Trzeba sprawdzić czy nie jest to 

obejście prawa podyktowane wyłącznie chęcią zarobku. 

Wystąpiłam do resortu edukacji o stanowisko w tej sprawie. Ministerstwo zwróciło się 

natomiast do kuratorów oświaty z prośbą o zlokalizowanie takich placówek.  

Spotkałam się takŜe w tej sprawie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i podjęliśmy 

wspólnie decyzje o szybkiej wizytacji tych ośrodków. 

 

Jak przedstawia się sytuacja dzieci przebywających w domach dziecka na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego? Jak przedstawia się sytuacja, jeŜeli chodzi o stan zdrowia dzieci  

i młodzieŜy na Warmii i Mazurach? Jaki jest współczynnik zachorowań na gruźlicę wśród dzieci  

i młodzieŜy w tym województwie oraz w jakim zakresie objęto opieką zdrowotną dzieci i młodzieŜ 



na tym terenie? Jak przedstawia się sytuacja przyznawania stypendiów pozwalających na 

wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieŜy na tym terenie? (poseł Karolina Gajewska). 

 

Z badań którymi dysponujemy3 wynika, Ŝe województwo warmińsko-mazurskie 

charakteryzuje się jednym z najwyŜszych w kraju stopniem biedy wśród dzieci (41,4) obok 

województwa świętokrzyskiego (42,7) czy lubuskiego (32,3). Bieda ma bezpośredni wpływ na 

zapadalność na gruźlicę. Gruźlica stanowi na Warmii i Mazurach nadal powaŜne zagroŜenie dla 

zdrowia ludzi, jest klasyczną chorobą społeczną, związaną z warunkami Ŝycia (bieda). Rozwojowi 

gruźlicy sprzyja niedoŜywienie, złe warunki mieszkaniowe i stres.  

W 2004 r. najwyŜszą zapadalność na gruźlicę zarejestrowano w woj. lubelskim (36,0/100 

tys.), świętokrzyskim (35,3/100 tys.) i warmińsko-mazurskim (30,9/100 tys.).  

Wskaźnik zachorowalności na gruźlicę na Warmii i Mazurach w 2005 roku zmniejszył się  

w porównaniu z poprzednimi latami, ale gruźlica pozostaje wciąŜ duŜym problemem zwłaszcza we 

wschodniej, mazurskiej części regionu. W 2005 roku w warmińsko-mazurskim na 100 tysięcy 

mieszkańców, na gruźlicę zachorowały 22 osoby, podczas gdy w 2004 roku 30 osób a w 2003 roku 

28 osób.  

Polska nadal naleŜy do krajów o wysokiej zapadalności na gruźlicę. Ten wskaźnik w 2004 r. 

wynosił w naszym kraju 24,9/100 tys. Był on ponad dwukrotnie wyŜszy od średniej zapadalności  

w krajach Unii Europejskiej (12,4/100 tys. w 2002 r.). Rok 2004 był kolejnym, w którym 

utrzymywała się, nieprzerwanie od 1994 r., tendencja spadkowa zapadalności na gruźlicę.  

W Polsce organizacja walki z gruźlicą i chorobami płuc wyznaczona jest przez tzw. 

Narodowy Program Zwalczania Gruźlicy. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest 

ośrodkiem referencyjnym, pełni funkcję krajowego konsultanta, rejestruje wszystkie wykryte 

przypadki gruźlicy oraz monitoruje ich leczenie. Jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny 

 i rezultaty Narodowego programu zwalczania gruźlicy. 

Z danych GUS (Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2005, dane 

za rok 2005 nie zostały jeszcze opublikowane) wynika, Ŝe w województwie warmińsko-mazurskim 

działa 38 placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których przebywa 1116 wychowanków,  

w tym: 

Placówki interwencyjne – 1 (31 wychowanków) 

Rodzinne – 18 (106 wychowanków) 

Socjalizacyjne – 12 (610 wychowanków) 

 

                                                 
3 prof. Wiesława Warzywoda-Kruszyńska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Zjawisko biedy dzieci,  
a zagroŜenie wykluczeniem społecznym w przyszłości.  



Na realizację Działania 2.2 ZPORR (Wyrównywanie szans edukacyjnych) w okresie 

programowania 2004-2006 na województwo warmińsko-mazurskie przypada 11.180.311,80 euro 

środków  pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dotychczasowa kwota przeznaczona na wyrównywanie szans edukacyjnych w okresie 

2004-2006 w województwie warmińsko-mazurskim wynosiła 8,5 mln euro. Jednak w związku  

z realokacją środków z innego działania powiększona została o 2,6 mln euro. Dzięki przeniesieniu 

zaoszczędzonych na innym programie środków więcej osób skorzysta z pomocy w postaci 

stypendiów. Jest to dobra informacja dla studentów, którzy do tej pory byli traktowani dosyć 

marginalnie, gdyŜ na sfinansowanie ich stypendiów przeznaczono zaledwie ok. 15 proc. całości 

kwoty przypadającej na program wyrównywania szans edukacyjnych. Większość środków skupiona 

była wokół projektu I Działania 2.2. – czyli wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieŜy wiejskiej, 

która z powodów materialnych trafiała na bariery utrudniające naukę na poziomie 

ponadgimnazjalnym. 

Z informacji4 uzyskanych z województw wynika, iŜ w roku szkolnym/akademickim 

2004/2005 ze stypendiów skorzystało łącznie ponad 217 tys. osób, w tym około 179 tys. uczniów  

i około 38 tys. studentów. Do chwili obecnej (stan na koniec 2005) ze stypendiów skorzystało 

łącznie 353 tys. osób, w tym ponad 301 tys. uczniów i ponad 52 tys. studentów. 

Większość województw obniŜała progi stypendium, głównie ze względu na liczbę 

uczestników projektów stypendialnych, która jest znacznie wyŜsza niŜ dostępne środki. 

 

Czy zajmie się Pani problemem dzieci niepełnosprawnych? (orzekanie o zaliczeniu do osób 

niepełnosprawnych osób do 16 roku Ŝycia, ustalenie stopnia niepełnosprawności osób powyŜej 16 

roku Ŝycia) (poseł Krystyna Skowrońska) 

 

Do Biura Rzecznika Praw Dziecka wpływa wiele skarg dotyczących przewlekłości 

postępowań odwoławczych prowadzonych przez wojewódzkie zespoły ds. orzekania  

o niepełnosprawności. Rodzice i opiekunowie wielokrotnie kwestionują decyzje powiatowych  

i wojewódzkich komisji orzekających. Często nie zgadzają się z orzeczeniami nie uznającymi 

konieczności sprawowania stałej opieki czy udzielenia stałej pomocy dziecku. Rzecznik Praw 

Dziecka wielokrotnie zwracał się do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych o nadzór nad 

postępowaniem. 

System orzekania o niepełnosprawności w Polsce jest bardzo zawiły i mało czytelny. 

Obowiązujące przepisy prawne, w zaleŜności o tego kiedy się ukazały, uŜywają róŜnego 

nazewnictwa do tych samych osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność jest orzekana przez 



róŜne instytucje i dla wielu celów. Ujednolicenia wymaga skomplikowany system orzecznictwa  

o niepełnosprawności oraz podział zadań między poszczególne podmioty zaangaŜowane w pomoc 

osobom niepełnosprawnym.  

UwaŜam, Ŝe nieuzasadnione jest istnienie kilku róŜnych rodzajów orzecznictw; do 

orzecznictwa ZUS dochodzą systemy resortowe (KRUS, orzecznictwa mundurowe), a wszystkie 

one uzupełniane są przez orzecznictwo w powiatowych zespołach ds. orzekania  

o niepełnosprawności.  

Zadaniem priorytetowym powinno być usprawnienie i uproszczenie systemu orzecznictwa 

oraz systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. 

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz w Ministerstwie Zdrowia trwają 

przygotowania do ujednolicenia systemu orzecznictwa. Powołano Międzyresortowy Zespół ds. 

Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy. Jego zadaniem będzie 

opracowanie załoŜeń oraz projektu nowej ustawy o orzekaniu o niepełnosprawności. 

                                                                                                                                                                  
4 Informacja nt. działania 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans  edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 


