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Dotyczy: pismo z 8 sierpnia 2018 r. (XI.7061.10.2018.AKB) 

w odpowiedzi na pismo z dnia 8 sierpnia br. dotyczące projel<tu ustawy mającej na 

celu integrację i ujednolicenie zasad orzekania dziękuję za docenienie pracy 

Międzyresortowego Zespołu, jakie wyrażono w trakcie spotkania z Panem Rzecznikiem 

i członkami Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy RPO w dniu 26 lipca 

2018 r. 

Nawiązując do treści listu chcę wyjaśnić - co zostało zrobione także na początku 

wspomnianego spotkania - że nie miało ono charakteru konsultacyjnego, a jedynie 

informacyjny. Zadaniem Międzyresortowego Zespołu było bowiem przygotowanie projektu 

ustawy i przekazanie go Premierowi i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do dalszego 

procedowania według ich decyzji. Ponadto w chwili spotkania projekt był już przyjęty przez 

Zespół w brzmieniu zatwierdzonym przez jego członków. Uczestnikom spotkania mogliśmy 

przekazać pewien zakres ogólnych informacji dotyczący celów i zasad, na których oparto 

projektowane rozwiązania. 

Prace Zespołu polegały na zintegrowaniu rozproszonych systemów orzekania 

ujednoliceniu zasad orzecznictwa. Propozycje w tym zakresie są rezultatem niełatwego 

wymagającego czasochłonnych ustaleń kompromisu przedstawicieli różnych środowisk 

wymiany doświadczeń, analizy dobrych praktyk i eksperckich propozycji. Do tego procesu 

zgodnie z możliwością wskazaną w zarządzeniu nr 6 Prezesa Rady Ministrów powołującego 

Zespół i określającego jego zadania (§ 2 ust. 3 pkt Id ) , a także zgodnie z art. 4 ust. 3 Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych zaangażowani zostali także reprezentanci środowiska 

osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia Zespołu z głosem doradczym oraz do prac w 

podzespołach tematycznych przygotowujących poszczególne elementy projektu zaproszeni 

zostali pan Piotr Pawłowski (prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji 

ul. Szamocka 3, 5; 01 748 Warszawa www.zus.pl 



Integracja) i pani dr Monika Zima-Parjaszewska (prezeska Zarządu Głównego Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także ekspertka w 

Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy RPO). Są to osoby znane, aktywne, 

mające zarówno wiedzę, jak i rozlegle kontakty w środowisku osób niepełnoprawnych, a 

reprezentowane przez nich organizacje mają ogólnopolski zakres działania, szerokie 

powiązania instytucjonalne i reprezentują interesy różnych grup osób niepełnosprawnych. 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia Zespołowi warunków do 

wypracowywania realnych i konstruktywnych rozwiązań, taką reprezentację uważam za 

optymalną. Wskazane osoby miały zapewniony bezpośredni dostęp do informacji o kierunku 

i zasadach projektowanych rozwiązań, wspierały Zespół przy ich formułowaniu (m.in. 

przeprowadzono badania oczekiwanych przez osoby niepełnosprawne zmian w 

orzecznictwie), mogły na bieżąco zgłaszać uwagi i propozycje na każdym etapie prac nad 

projektem ustawy. Zaskoczeniem jest więc dla mnie zawarte w Pana liście sformułowanie 

podające w wątpliwość, czy osobom niepełnosprawnym w wystarczającym stopniu 

zapewniono udział w pracach Zespołu. 

Międzyresortowy Zespół wykonał swoje zadania zgodnie z wyznaczonym mu 

zakresem. Rezultat tych prac zostanie przekazany Premierowi i Minister Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej. 

Gertruda Uścińska 

Do wiadomości 

1. Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej 

2. Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
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