
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

nr posiedzenia: 50 

data posiedzenia: 10 lutego 2021 r. 
 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych o stanie prac nad 

przygotowaniem nowego systemu orzekania o niepełnosprawności. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Jan Filip Libicki. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena 

Kochan, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska, Dorota Tobiszowska, 

 

 
senatorowie: 

 Wadim Tyszkiewicz, Halina Bieda, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek Plura, 

 

 
goście, m.in.: 

pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik ze współpracownikami, 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

naczelny lekarz Piotr Winciunas ze współpracownikami, 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: 

naczelny lekarz Leszek Majchrowski, 

przedstawicielka Business Centre Club, 

Sejm RP: 

poseł Krystyna Szumilas. 

 

 

Ad 1. 
 

 
Informację o stanie prac nad przygotowaniem nowego systemu orzekania 

o niepełnosprawności przedstawił pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, 

sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Paweł Wdówik. 

Omówił on przebieg dotychczasowych prac nad przygotowaniem nowego systemu orzekania 

oraz najbliższą ich perspektywę. Poinformował również senatorów o głównych założeniach 

nowego systemu, którymi będą: oparcie stwierdzania niepełnosprawności na Międzynarodowej 

Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF); przyjęcie ogólnej definicji 

niepełnosprawności bez oddzielnych definicji dla dzieci do 18. roku życia i dorosłych oraz 



 

 

wprowadzenie dwóch stopni niepełnosprawności; odejście od definiowania 

niepełnosprawności i stopni niepełnosprawności jedynie z perspektywy roli zawodowej i 

rozszerzenie elementów podlegających badaniu w trakcie postępowania orzeczniczego o 

funkcjonowanie w wymiarze indywidualnym i społecznym; powołanie nowej instytucji 

zajmującej się wyłącznie orzekaniem o niepełnosprawności – Krajowego Centrum 

Orzecznictwa.  

Nad informacją przeprowadzono dyskusję. Senatorowie w dyskusji podnosili m.in. kwestie: 

roli i zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowym systemie; konieczności 

przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych projektowanych rozwiązań oraz 

upowszechnienia przygotowywanej przez rząd strategii na rzecz osób niepełnosprawnych na 

lata 2020–2030; terminu wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego 

świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych. 

 

Konkluzja: 

 Komisja zapoznała się z informacją. 

 

 

Opracowano w BPS 

 


