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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Od wielu lat zajmuję się pomaganiem osobom dotkniętym różnego rodzaju niepełnosprawnością 

i orientuję się, jakie są oczekiwania tej grupy społecznej wobec ustawodawców, państwa polskiego i jego 
resortów służby zdrowia i polityki społecznej. Do budynków Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
w Stróżach każdego dnia przychodzą dziesiątki osób, które dzielą się swoimi spostrzeżeniami, obawami, 
troskami dnia codziennego. 

Chcę więc zwrócić uwagę na dwie sprawy, które w sposób bezpośredni dotyczą grona osób 
niepełnosprawnych.  

Pierwsza sprawa, Panie Ministrze, jest taka: rodziny, w których więcej niż jedno dziecko jest dotknięte 
niepełnosprawnością, powinny być objęte szczególną troską i opieką naszego państwa. Chcę zapytać, czy 
możliwe jest podjęcie konsultacji społecznych i prac nad art. 17 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych 
w zakresie, w jakim przepis ten odmawia uprawnionemu prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym 
mowa w art. 10 ustawy, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie - 
w przypadku rodziny dotkniętej niepełnosprawnością kilkorga dzieci. Nawet pani rzecznik praw 
obywatelskich orzekła, że przepis ten jest niezgodny z zasadą równości w związku z zasadą szczególnej 
pomocy państwa rodzinom wychowującym dzieci niepełnosprawne, a także z zasadą ochrony małżeństwa 
oraz zasadą sprawiedliwości społecznej. 

Drugą sprawą, o którą chcę zapytać, jest kwestia przepisów powodujących, że osoba niepełnosprawna 
może przez pewien czas pozostawać bez ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Taki stan rzeczy może 
zaistnieć w czasie, gdy osobie niepełnosprawnej kończy się ważność orzeczenia i składa ona wniosek 
o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności. Obecnie obowiązujące przepisy dają osobie, której kończy 
się czasowe orzeczenie o niepełnosprawności, możliwość składania wniosku o ponowne orzekanie 
w terminie zaledwie trzydziestu dni przed upływem terminu ważności orzeczenia. Czas ten jest bardzo krótki, 
tymczasem osoba niepełnosprawna nie może złożyć wniosku wcześniej, na przykład na czterdzieści lub 
pięćdziesiąt dni przed upływem terminu ważności takiego orzeczenia. To powoduje, że pomiędzy utratą 
ważności posiadanego orzeczenia a datą wydania kolejnego - na które czasem trzeba poczekać trochę dłużej - 
obywatele pozostają bez uprawnień wynikających z posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności. Chcę 
zapytać, czy można zmienić odnośny zapis tak, aby dawał osobie niepełnosprawnej możliwość złożenia 
wniosku o ponowne orzekanie wcześniej niż na trzydzieści dni przed upływem ważności posiadanego 
orzeczenia. 

Z poważaniem 
Stanisław Kogut 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


