
POSTULATY
zgłoszone w dyskusji panelowej

na konferencji

„Wyrównywanie szans i wspieranie aktywności osób
niepełnosprawnych

– rekomendacje dla Polski”

zorganizowanej w dniu 1 grudnia 2006 roku

przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję Zdrowia

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii, Międzynarodową Organizacją Pracy

oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji

Przedstawiane postulaty zostały zgłoszone przez uczestników konferencji i nie muszą

odzwierciedlać poglądów panelistów (por. program konferencji). Stenogram konferencji

ukaże się w portalu senackim w grudniu 2006 r.

PANEL: zdrowie i rehabilitacja

•  konieczna informacja dotycząca narodowego programu leczenia stwardnienia
rozsianego

•  zmiana kryteriów dofinansowywania leczenia osób przewlekle chorych
•  podwyższenie dopłat do sprzętu ortopedycznego dla osób z dysfunkcją wzroku
•  zmiana systemu orzekania – wprowadzenie doradcy personalnego do komisji

rehabilitacyjnej
•  zmiana modelu systemu pomocy społecznej z opiekuńczego na wspierający
•  wprowadzenie nowego modelu zespołu orzeczniczego (minimum dwóch lekarzy

orzekających o zdolności do pracy – lekarz medycyny pracy i specjalista z danej
dziedziny medycyny)

•  weryfikacja orzeczeń o zdolności do pracy
•  koordynacja projektów pomocy niepełnosprawnym
•  przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych z rynku pracy
•  zniesienie ograniczeń wysokości płac osób niepełnosprawnych
•  przywrócenie prawa do wcześniejszej emerytury dla rodziców osób

niepełnosprawnych
•  rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi (mieszkania chronione, asystent

społeczny, asystent medyczny)
•  potrzeba prowadzenia na terenach wiejskich powszechnej akcji informacyjnej na

temat praw osób niepełnosprawnych przez służbę zdrowia (lekarze pierwszego
kontaktu) i przez ośrodki pomocy społecznej

•  ułatwienie korzystania ze specjalistycznych metod terapii dzięki precyzyjnym zapisom
prawnym (bez rejonizacji)



•  wprowadzenie instytucji koordynatora lokalnego na szczeblu samorządowym

PANEL: edukacja

•  ustalenie odpowiedniego sposobu pomocy osobie niepełnosprawnej od początku jej
życia

•  dobre prawo + świadomość społeczna = równe szanse
•  zapewnienie funduszy na promowanie niepełnosprawnych
•  zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym prawa do nauki na odpowiednim

poziomie
•  zwiększenie liczby godzin we wstępnym wspomaganiu rozwoju do 20 godzin

tygodniowo
•  zwiększenie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli i specjalistów

pracujących z dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwoju
•  konieczność wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin z terenów

wiejskich

PANEL: BARIERY: architektura + transport

•  wprowadzenie obligatoryjnej edukacji architektów uwzględniającej potrzeby osób
niepełnosprawnych

•  poprawienie przepisów prawa budowlanego w celu lepszego uwzględnienia potrzeb
osób niepełnosprawnych

•  rozwiązanie problemów dotyczących egzekucji odnośnych przepisów prawa
•  wprowadzenie komunikacji „mówiącej” w całej Polsce
•  rozwiązanie problemów dotyczących dostosowania budynków mieszkalnych dla osób

niepełnosprawnych (kwestia uzyskania zezwoleń od wspólnot mieszkaniowych)

PANEL: praca

•  harmonijna zmiana prawa dotyczącego osób niepełnosprawnych (rozliczenie ZUS,
dofinansowanie) w takim terminie, aby nowe prawo objęło cały rok podatkowy

•  potrzeba kontroli i karania nieuczciwych pracodawców
•  uproszczenie formalności koniecznych do uzyskania dofinansowań przez

pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
•  kontrola zakresu praw osób z niepełnosprawnością umysłową
•  wprowadzenie na wzór brytyjski „disability allowance” i dostosowanie czasu pracy do

możliwości osoby niepełnosprawnej
•  wprowadzenie i utrzymanie możliwości dofinansowania ze środków Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zarówno dla wolnego rynku pracy,
jak i dla chronionego rynku pracy


