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Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie Pani Gabrieli Morawskiej-Staneckiej -  Senator RP, złożone 
podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 3 grudnia 2020 r., proszę o przyjęcie poniższych 
wyjaśnień, w zakresie właściwości Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Ad 1, 2 i 4.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 357, z późn. zm.) świadczeniobiorcom (w tym osobom niepełnosprawnym) przysługuje 
-finansowane ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia -  
zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Szczegółowe zasady oraz wysokość dofinansowania zaopatrzenia uregulowane 
są w przepisach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. 
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1267, z późn. zm.). Rozporządzenie definiuje katalog wyrobów wydawanych na zlecenie 
wraz z określeniem limitów ich finansowania ze środków publicznych, wysokości udziału 
własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, kryteriów ich przyznawania oraz osób 
uprawnionych do wystawiania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
w poszczególnych grupach. W przypadku Ip. 101 załącznika do rozporządzenia pacjentowi 
przysługuje miesięcznie do 90 sztuk materiałów chłonnych, w tym pieluchomajtek. Dla tej 
pozycji limit finansowania wynosi 90 zł miesięcznie, przy czym wysokość udziału własnego 
świadczeniobiorcy w limicie ceny to 30%.
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Należy zauważyć, że przepisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) wprowadziły zmiany w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.). Zgodnie z obecnie obowiązującym 
stanem prawnym, na podstawie art. 47 ust. la  ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej (...) świadczeniobiorcom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 
posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa 
i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii 
dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, przysługuje prawo do wyrobów medycznych określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o refundacji (...), na zlecenie 
osoby uprawnionej, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji (...), do wysokości 
limitu finansowania ze środków publicznych określonego w tych przepisach, według 
wskazań medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania. O ilości miesięcznego 
zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do wystawienia 
zlecenia, o której mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji (...).

Z kolei ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby
o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932) wprowadzono zmianę w ustawie
o świadczeniach opieki zdrowotnej (...) polegającą na dodaniu ust. Ib, zgodnie z którym 
prawo do wyrobów medycznych, na zasadach, o których mowa w ust. la  ustawy
0 świadczeniach opieki zdrowotnej (...), przysługuje również świadczeniobiorcom 
posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast ustawą z dnia 
5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1532) znowelizowano 
art. 47 ust. Ib  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (...) dodając również 
świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
1 edukacji.

W związku z powyższym świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 47 ust. la  i lb  ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej (...) przyznaje się według wskazań medycznych 
uprawnienia do zaopatrzenia w wyroby medyczne określone w rozporządzeniu w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie bez stosowania okresów 
użytkowania, ale z zachowaniem limitu finansowego, w tym odpłatności świadczeniobiorcy. 
Uprawnienie to obejmuje również zaopatrzenie w ponadstandardową ilość wyrobów 
medycznych wydawanych comiesięcznie, w tym pieluchomajtki.
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W przypadku środków absorpcyjnych ww. świadczeniobiorcom przysługuje odpowiednio 
zwielokrotniony limit finansowy, w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu.

Warto podkreślić, że o liczbie sztuk miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne 
wydawane na zlecenie decyduje każdorazowo osoba uprawniona do jego wystawienia, 
kierując się m.in. względami medycznymi i stanem zdrowia pacjenta.

Na pokrycie różnicy pomiędzy ceną wyrobu medycznego a limitem określonym 
w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych (...), pokrywanym z NFZ, 
świadczeniobiorca będący osobą niepełnosprawną, spełniający kryterium dochodowe 
określone w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. 
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogq być finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926, 
z późn. zm.), może otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów zadań 
powiatu (...) wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze (niezależnie od rodzaju wyrobu) ze środków PFRON wynosi:

-  do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym 
na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

-  do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa powyżej oraz wymaganego udziału 
własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena 
zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie takie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum 
pomocy rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania.

Informuję również, że w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej prowadzone są prace 
nad nowym modelem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin, w ramach 
którego rozważane są zmiany m.in. w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Prace 
prowadzone są w ramach Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania zmian 
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", organu pomocniczego Prezesa 
Rady Ministrów, powołanego zarządzeniem nr 210 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
13 listopada 2020 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania zmian 
Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (M.P. poz. 1039).

Ad 3.

W dniu 3 grudnia 2020 r. z Pan Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej, z upoważnienia Pani Marleny Maląg, Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej, zaakceptował Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
-  edycja 2021, skierowany do samorządów szczebla gminnego oraz powiatowego, wraz 
z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert w ramach ww. Programu.
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Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -  edycja 2021 ma na celu zapewnienie 
dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystenta jest formą 
wsparcia finansowaną wcześniej w ramach poprzedniej edycji tego Programu (tj. 2019-2020) 
oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" -  edycja 2020-2021.
Na realizację Programu w 2021 r. zaplanowano kwotę w wysokości 80 min zł.

W ramach nowej edycji Programu rozszerzono jego cele. Wprowadzono usługi asystenta jako 
formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% 
uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia1*, 
w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi 
z mobilnością i komunikacją.

W nowej edycji Programu wprowadzono również zmiany w zasadach świadczenia usługi 
asystenta. Dodano możliwość pełnienia usług asystenta przez osobę zgłoszoną przez 
uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego. Zwiększono również miesięczny limit 
godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu (z 30 h do 60 h). 
Powiększeniu uległ także maksymalny koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia 
z tytułu świadczenia usług asystenta (z 30 zł do 40 zł). Dokonano zmian w zakresie kosztów 
świadczenia usług asystenta, poszerzając go o możliwość zakupu środków ochrony osobistej, 
w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie oraz zakup biletów wstępu na wydarzenia 
kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego 
uczestnikowi Programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie.

W 2021 roku planuje się realizację niżej wskazanych programów resortowych Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego:

1) Opieka wytchnieniowa

Program „Opieka wytchnieniowa" -  edycja 2021 stanowi kontynuację Programów „Opieka 
wytchnieniowa" -  edycja 2019 i „Opieka wytchnieniowa" -  edycja 2020. Doświadczenia 
płynące z realizacji pierwszej i drugiej edycji programu wskazują na konieczność kontynuacji 
działań zmierzających do zwiększenia dostępności tego rodzaju wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i rozwijania systemu opieki wytchnieniowej

l) Tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy 
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ad 5.
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na poziomie lokalnym. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy 
wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej 
opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym 
zakresie.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez 
wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki 
temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą 
czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również 
na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również 
okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie 
z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Poprzez uruchomienie Programu „Opieka wytchnieniowa" -  edycja 2019 oraz edycja 2020 
zwiększył się zakres i zasięg realizacji usług opieki wytchnieniowej. Wcześniej tylko nieliczne 
organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego oferowały pomoc 
członkom rodzin, opiekunom osób z niepełnosprawnością.

Z związku z tym podejmowane jest kolejne działanie, aby usługa tego typu stała się 
powszechnie dostępna, a opiekun osoby niepełnosprawnej miał prawo decydowania
o rodzaju pomocy, z której chce skorzystać oraz o sposobie jej udzielenia. Należy podkreślić, 
że wsparcie w formie usługi opieki wytchnieniowej powinno być udzielane członkowi rodziny 
lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej w czasie i w takim zakresie, w jakim jest to 
niezbędne.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi2*, poprzez 
możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w trzech formach: świadczenia usługi opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego, pobytu całodobowego oraz świadczenia usługi opieki 
wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, 
możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub 
terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

2) Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

2> Zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).
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Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, w łącznej 
liczbie nie mniejszej niż 1 500 osób, poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej 
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Na realizację Programu przeznaczono 
w 2020 r. kwotę 30 min zł oraz w 2021 r. kwotę 50 min zł.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), 
posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością 
oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem 
złożenia oferty.

Program ma także zapewniać wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez 
świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym. 
Podniesienie potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz 
art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego (...), posiadających statutowy 
zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz prowadzących 
działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia ofert.

Co więcej, ma zapewnić czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób 
z niepełnosprawnością od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, 
zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Wzmocnienie ich osobistego potencjału 
oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki 
poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne. Jak również podniesienie poziomu 
kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik 
wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych 
oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych 
aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej
1 zdrowego stylu życia.

3) Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -  edycja 2021 ma na celu zapewnienie 
dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystenta jest formą 
wsparcia finansowaną wcześniej w ramach poprzedniej edycji tego Programu (tj. 2019-2020) 
oraz Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" -  edycja 2020-2021.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób 
niepełnoprawnych, zapewnienia osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
e-mail: info@mrips.gov.pl, tel. 222-500-108

mailto:info@mrips.gov.pl


- 7 -

adekwatnej do potrzeb, umożliwienia zaangażowania osób niepełnosprawnych 
w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itp., dofinansowania 
jednostek samorządu terytorialnego dotyczącego realizacji zadań mających na celu wsparcie 
społeczne osób niepełnosprawnych. Jednym z celów Programu jest objęcie zasięgiem jak 
największej liczby jednostek samorządu terytorialnego, w których usługa asystenta 
osobistego osoby niepełnosprawnej jeszcze nie jest realizowana.

Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych 
na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem 
usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej 
w jej środowisku.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 
w życiu społecznym dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji oraz osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne do wyżej 
wymienionego. Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu 
stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością
i komunikacją.

Program ma także ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz stymulować osoby 
niepełnosprawne do podejmowania aktywności i umożliwić tym samym realizowanie prawa 
do niezależnego życia. Co więcej, ma zapewnić przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu 
na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwić 
osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział 
w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, czy też sportowych. Ma również 
zapewnić zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także 
w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

4) Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy 
ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji, w liczbie nie mniejszej niż 200 osób. Co więcej, Program skierowany jest do osób 
niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
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niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy o rehabilitacji (...) albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób. Dodatkowym 
założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające 
wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi
i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. Na realizację Programu 
przeznaczono w 2020 r. kwotę 80 min zł oraz w 2021 r. kwotę 80 min zł.

Program ma zapewniać także zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby 
niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ma również ograniczać skutki niepełnosprawności oraz 
stymulować osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwić tym samym 
realizowanie prawa do niezależnego życia. Następnie ma na celu przeciwdziałanie 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób 
niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu 
lokalnej społeczności, np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, 
edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych. Wreszcie ma zwiększyć wsparcie 
świadczone przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) 
w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia
i funkcjonowania społecznego.

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe,
o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy o działalności pożytku 
publicznego (...), posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 
3 lat przed dniem złożenia oferty.

5) Centra opiekuńczo-mieszkalne

Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie
o rehabilitacji (...) poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego 
lub całodobowego. W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

-  wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez rozszerzenie usług
dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności;

-  umożliwienie warunków niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania 
na miarę możliwości i potrzeb osób niepełnosprawnych;

-  poprawa jakości życia uczestników programu w ich środowisku lokalnym;
-  zapewnienie uczestnikom programu opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb

i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia;
-  włączenie uczestników Programu do życia społeczności lokalnych;
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-  odciążenie faktycznych opiekunów uczestników Programu poprzez umożliwienie im 
kontynuacji pracy zawodowej lub realizację innych codziennych aktywności;

-  wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia 
osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia 
możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do 
których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb 
zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania
i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały 
zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę 
swoich potrzeb i takie zadania mają realizować Centra opiekuńczo-mieszkalne.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania 
w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach.

Wsparcie finansowe realizacji zadania dotyczy kosztów, które wystąpią w zależności od 
realizowanego zadania rzeczowego, takie jak: budowa lub zakup obiektu, przebudowa, 
remont, zmiana przeznaczenia istniejącego budynku. Co więcej, kosztów zagospodarowania 
terenu i innych obiektów architektury ogrodowej, niezbędne do funkcjonowania Centrum. 
Dodatkowo kosztów dodatkowych, które obejmują: koszty przygotowania dokumentacji 
technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym: projektów architektonicznych, 
studiów wykonalności, analiz oddziaływania na środowisko, koszty związane 
z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty nadzoru inwestorskiego/ 
autorskiego (kontrola obiektów i procesów budowalnych). Wreszcie kosztów zakupu sprzętu
i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów zabezpieczających
i monitorujących.

Przewidziano również finansowanie zadań polegające na utrzymaniu działalności Centrum, 
w tym m.in. zabezpieczeniu dostaw podstawowych mediów (energia elektryczna, 
ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.), opłacaniu podatków i opłat lokalnych, 
ubezpieczeniu budynku, zakupie usług, w tym wyżywienia dla uczestników Centrum, zakupie 
materiałów do pracy z uczestnikami Programu, przeprowadzaniu okresowych przeglądów, 
kontroli stanu oraz konserwacji urządzeń budowalnych i sprzętu wielokrotnego użytkowania, 
w tym sprzętu specjalistycznego, jak również pokrycia kosztów związanych z ponoszeniem 
niezbędnych wydatków związanych z transportem uczestników Centrum i pokrywania 
kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników 
Programu.

W 2021 roku planuje się również realizację programów rządowych pozostałych resortów:

a) Ministerstwa Zdrowia: kontynuacja programu pn. „Specjalne świadczenia medyczne 
Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na 2021",
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b) Ministerstwa Infrastruktury: programy/zadania dotyczące Polskich Kolei 
Państwowych, w tym usuwanie barier w obiektach dworcowych, które nie podlegają 
modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych oraz zadanie, którego 
celem będzie zapewnienie pracowników z profesjonalnym podejściem do osób
z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej,

c) Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: program pn. „Promocji 
Sportu Osób niepełnosprawnych, którego celem będzie upowszechnienie
i popularyzowanie sportu osób z niepełnosprawnościami.

A
Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin udzielane jest również w ramach Programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", zwanego dalej „Programem „Za życiem"". 
Program ten został przyjęty uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" (M. P. poz. 1250).

Głównym celem Programu „Za życiem" jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji 
społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne
i ekonomiczne ich rodzin.

Program „Za życiem" obejmuje kompleksowe rozwiązania w obszarach dotyczących wsparcia 
dla kobiet w ciąży i ich rodzin (Priorytet I), wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny 
(Priorytet II), usług wspierających i rehabilitacyjnych (Priorytet III), wsparcia mieszkaniowego 
(Priorytet IV), koordynacji wsparcia, poradnictwa i informacji (Priorytet V), jak również inne 
instrumenty wsparcia (Priorytet VI).

Program „Za życiem" realizowany jest od 1 stycznia 2017 r., a w przypadku niektórych 
działań-od 2018 r.

Zgodnie z Planem finansowym Programu „Za życiem", stanowiącym załącznik nr 2 
do uchwały w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", 
na realizację Programu „Za życiem" w latach 2017-2021 przewidziano środki w wysokości 
3 065 036 tys. zł, w latach 2017-2020 -  2 416 925 tys. zł, a w 2021 roku -  648 111 tys. zł. 
Natomiast środki na realizację Programu „Za życiem" w latach 2022-2026 -  zgodnie 
z ww. załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie programu kompleksowego wsparcia 
dla rodzin „Za życiem" -  pozostają rokrocznie na poziomie nie mniejszym niż w roku 2021.

Należy również zaznaczyć, że -  zgodnie z § 3 ust. 2 uchwały w sprawie programu 
kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem"- Rada Ministrów została zobligowana 
do przeglądu Programu „Za życiem" oraz określenia jego zakresu w poszczególnych latach 
nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwszy przegląd zostanie dokonany w 2021 roku.

Jednocześnie informuję, że zarządzeniem nr 210 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 
2020 r. został powołany -  wspomniany w Ad 1, 2 i 4 -  Międzyresortowy Zespół do spraw 
opracowania zmian Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", którego 
zadaniem jest opracowanie zmian Programu „Za życiem".
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Szczegółowe informacje dotyczące powyższych programów znajdują się na stronie 
internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (https://www.gov.pl/web/rodzina/) 
oraz Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
(http://www.niepelnosprawni.gov.pl/).

Z wyrazami szacunku,
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