
Oświadczenie złożone 

przez senatora Stanisława Karczewskiego 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 kwietnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Do mojego biura senatorskiego zwróciła się pani A.K., zamieszkała (…), gmina (…), z prośbą o wyja-

śnienie wątpliwości w sprawie finansowania rehabilitacji jej małoletniej, niepełnosprawnej w stopniu znacz-

nym córki M. 

Pani A.K. poinformowała mnie, że M. uczęszcza do ogólnodostępnego Samorządowego Przedszkola 

w (…) z siedzibą w (…). Według posiadanego przez nią zaświadczenia z poradni neurologicznej M. powinna 

mieć zapewnione przez gminę zajęcia dodatkowe w każdym tygodniu w postaci zajęć: logopedycznych – 2 

godziny, rehabilitacyjnych – 4 godziny, pedagogicznych – 2 godziny i psychologicznych – 2 godziny. Gmina 

(…) w piśmie z dnia 23 stycznia 2019 r. potwierdziła, że Samorządowe Przedszkole w (…) nie jest placówką 

specjalistyczną, wobec czego nie jest w stanie zrealizować wszystkich zaleceń dotyczących pomocy udziela-

nej dziecku wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

Wysokie koszty zapewnienia M. prywatnej rehabilitacji powodują, że pani A.K. chciałaby uzyskać infor-

mację, czy możliwe jest przekierowanie subwencji oświatowej na wskazany przez rodzica cel. Zapytanie to 

wynika z faktu, że gmina otrzymuje podwyższoną subwencję oświatową na niepełnosprawne dziecko, a nie 

jest w stanie zapewnić koniecznych zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych. We wspomnianym piśmie ze 

stycznia br. gmina (…) informuje, że wydatki Samorządowego Przedszkola w (…) z tytułu uczęszczania 

dziecka z niepełnosprawnością zostały poniesione na: wynagrodzenia, koszty eksploatacji budynku, mediów, 

zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę Panią Minister o odpowiedź na pytanie: czy w przypadku pani 

K. gmina z otrzymanej subwencji oświatowej może dofinansować terapię rehabilitacyjną w instytucie, 

w którym leczy się M.? Połowa rehabilitacji (jeden tydzień), na którą pani A.K. chciałaby skierować M., 

kosztuje ok. 5 tysięcy zł, cena regularnej wizyty terapeutyczno-rehabilitacyjnej to 550 zł. Kwoty te znacznie 

przekraczają możliwości finansowe wnioskodawczyni. Dodatkowo w bliskiej odległości od miejsca zamiesz-

kania pani A.K. nie ma placówki kształcącej dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. 

Z poważaniem 

Stanisław Karczewski 
 

 


