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Porządek posiedzenia:
1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób
w spektrum autyzmu (druk senacki nr 358).
Posiedzeniu przewodniczył:
przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski.

W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej:
Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Leszek Czarnobaj, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński,
Stanisław Gawłowski, Stanisław Gogacz, Jolanta Hibner, Jan Maria Jackowski, Bogdan
Klich, Magdalena Kochan, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Marek Komorowski,
Małgorzata Kopiczko, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Ewa
Matecka, Krzysztof Mróz, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, Lidia Staroń,
Adam Szejnfeld, Aleksander Szwed, Wadim Tyszkiewicz, Kazimierz Michał Ujazdowski,
Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska,
senatorowie członkowie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej:
Artur Dunin, Ewa Gawęda, Beniamin Godyla, Agnieszka Gorgoń-Komor, Magdalena
Kochan, Jan Filip Libicki, Ryszard Majer, Bogusława Orzechowska,
Kancelaria Senatu:
pracownik Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel.
Ad 1.
Projekt uchwały w sprawie wsparcia i wyrównania szans dla osób w spektrum autyzmu
przedstawił senator Jan Filip Libicki. Wskazał on, iż 2 kwietnia obchodziliśmy Światowy
Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w celu podnoszenia świadomości
społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia. Podkreślił, iż o ile państwo radzi
sobie w ramach obecnego systemu opieki i wsparcia z dziećmi w różnym spektrum autyzmu, to
zastrzeżenia budzi strategia wobec osób pełnoletnich. Stąd potrzebne jest opracowanie
i realizacja strategii zmierzającej do rozwinięcia obecnego systemu opieki i wsparcia osób
w spektrum autyzmu, by umożliwić im godne i możliwie samodzielne funkcjonowanie
w dorosłości, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zapewnienia edukacji włączającej,
równych szans na rynku pracy oraz nowoczesnego systemu opieki i wsparcia.

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Iwona Kozera-Rytel przedstawiła uwagi
zaproponowane przez senackich polonistów.
Nad projektem uchwały przeprowadzono dyskusję, która dotyczyła zarówno tekstu uchwały,
jak i sytuacji osób w spektrum autyzmu. Senatorowie Wadim Tyszkiewicz oraz Jan Maria
Jackowski wskazali na szczególną sytuację osób cierpiących na autyzm, które nie są
samodzielne, a szczególnie tych, które nie mają żadnych krewnych mogących nad nimi
sprawować opiekę. Senator Jan Maria Jackowski zasugerował użycie zwrotu silniejszego niż
„Senat apeluje”.
Senator Stanisław Gogacz zaproponował ujęcie informacji o różnych dokumentach
międzynarodowych przy uproszczeniu tekstu w jednym akapicie. Senator Jerzy Czerwiński
sugerował użycie zwrotu zamiennego w stosunku do „spektrum autyzmu”.
Przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie jednolitego tekstu
projektu uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami.
W wyniku głosowania komisja przyjęła ten wniosek.
Sprawozdawcą komisji będzie senator Jan Filip Libicki.
Konkluzja:
Komisja rozpatrzyła w pierwszym czytaniu projekt uchwały, wprowadziła do niego poprawki
i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk senacki nr 358 S).
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.
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