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Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas 

Szanowna Pani Minister! 
Wielu rodziców dzieci z autyzmem zwraca się do mnie z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, które 

umożliwią władzom samorządowym zatrudnianie oświatowych asystentów dla ich dzieci oraz dzieci z inny-
mi niepełnosprawnościami. Umożliwienie pracy takim osobom z dziećmi autystycznymi ma szczególne zna-
czenie dla rozwoju dzieci oraz przełamywania ich codziennych trudności w komunikacji z otoczeniem. 

Obecnie zwiększona subwencja oświatowa przyznawana na edukację dzieci niepełnosprawnych przezna-
czona jest na realizację zadań określonych w przepisach wykonawczych do ustawy o systemie oświaty. Ża-
den z przepisów nie daje jednak możliwości zatrudnienia oświatowych asystentów dla dzieci z autyzmem 
bądź innymi niepełnosprawnościami. 

W obecnym systemie opieki społecznej funkcjonują specjalistyczne usługi opiekuńcze, które mogą być 
przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej. Usługi te są przyznawane w związku z orzeczeniem o stop-
niu niepełnosprawności wydawanym przez powiatowe centrum pomocy rodzinie i są finansowane ze środ-
ków pomocy społecznej. 

Należy zauważyć, że w żadnym przypadku tak zwany asystent nie może wchodzić w kompetencje na-
uczyciela, wyręczać dziecka w czynnościach, które może ono wykonywać samodzielnie, czy w jakikolwiek 
sposób zakłócać pracę placówki oświatowej. Dodatkowo przydzielony na tych zasadach asystent nie ma w 
zakresie swoich obowiązków prowadzenia pracy edukacyjnej z podopiecznym, a więc nie wspomaga jego 
kształcenia w placówce oświatowej. Rodzice więc nie mogą oczekiwać, że w ramach specjalistycznych usług 
opiekuńczych asystent będzie prowadził działania zmierzające do przezwyciężenia trudności w nauce dziec-
ka. 

W związku z tym, odpowiadając na apel rodziców dzieci z autyzmem, proszę o przedstawienie informacji 
dotyczącej tego, czy w ministerstwie trwają prace nad przepisami regulującymi te kwestie. Umożliwienie 
zatrudniania przez samorząd oświatowych asystentów dla dzieci niepełnosprawnych dałoby wymierne efekty, 
jeśli chodzi o rozwój dzieci, które dzięki pracy i zaangażowaniu tych osób przezwyciężałyby swoje problemy 
w nauce. 
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