
Warszawa, dnia 27 czerwca 2016 r.  

Protokół trzeciego posiedzenia  

Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi 

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Parlamentarnego 

Zespołu ds. Opieki nad Osobami Niesamodzielnymi, z udziałem członków 

Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicieli Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz  

przedstawicieli organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów. 

Program posiedzenia obejmował 2 punkty: 

1) informację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat 

przewidywanych działań w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, 

2) kontynuację dyskusji nt. postulatów osób niesamodzielnych. 

Goście posiedzenia wysłuchali informacji przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej – dyr. Krystyny Wyrwickiej nt. ocen, opinii i planów resortu 

w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. Przedstawione zostały założenia 

długofalowej opieki senioralnej do 2030 r. polegające m.in. na utworzeniu systemu 

orzekania o niesamodzielności, uregulowaniu zasad finansowania usług 

opiekuńczych, przygotowaniu i wdrożeniu strategii deinstytucjonalizacji usług i 

rozwoju usług opieki formalnej, stworzeniu systemu kształcenia kadr, zajmujących się 

profesjonalną opieką w środowisku lokalnym.  

Planowane jest wprowadzenie konkretnych rozwiązań prawnych, będących 

pierwszym krokiem do włączenia ryzyka niesamodzielności do katalogu ryzyk 

socjalnych.  

W ramach długofalowej polityki senioralnej na lata 2014-2020, powstała nowa 

Rada ds. Polityki Senioralnej i realizowane są dwa programy wieloletnie – program 



Senior-Wigor (wspieranie samorządowych dziennych domów pomocy społecznej) i 

program ASOS (adresowany głównie do organizacji pozarządowych).  

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Opieki nad Osobami 

Niesamodzielnymi poprosił o przedstawienie informacji na temat realizacji wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego w sprawie niezgodności z Konstytucją zróżnicowania 

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą 

niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w ustawie o 

świadczeniach rodzinnych ze względu na moment powstania niepełnosprawności. 

Członkowie obu Zespołów oraz zaproszeni goście zostali poinformowani, iż 

projekt stanowiska resortu zostanie przedstawiony po jego przygotowaniu. 

W dyskusji po prezentacji zwrócono uwagę, że standardy są potrzebne, ale 

przestandaryzowanie, stawianie zbyt wysokich wymagań uniemożliwia 

innowacyjność, zwiększa koszty i zmniejsza dostępność usług.  

Kolejnym tematem były usługi asystenckie. Widoczna jest potrzeba 

zwiększenia liczby godzin usług asystenckich. Mieszkania chronione powinny być 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i chronione przed eksmisją na 

bruk. Usługi asystenckie muszą być dostosowane do określonych rodzajów 

niepełnosprawności.  

Potrzebna jest także weryfikacja świadczeń usług opiekuńczych w domu 

podopiecznego, kierowanych do osób samotnych, niepełnosprawnych i 

potrzebujących takiej pomocy. Widoczna jest też potrzeba organizowania szkoleń dla 

opiekunów - członków rodzin, którzy na co dzień zajmują się osobami 

niesamodzielnymi.  

Podkreślano, że nie można ująć jedną definicją osób niepełnosprawnych i 

niesamodzielnych. Osoby niepełnosprawne nie zawsze są osobami 

niesamodzielnymi, często wymagają jedynie większego wsparcia. Działania 

kierowane do osób z niepełnosprawnościami mają za zadanie ich wzmacnianie i 

zapewnienie im uzyskania możliwie największej niezależności, rozwoju i habilitacji. 

Usługi kierowane do osoby niesamodzielnej z reguły dotyczą zagwarantowania jej 

bezpieczeństwa i zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb życia 

codziennego.   

Dziękując za wszystkie pytania i uwagi, a także za propozycję współpracy przy 

wypracowywaniu konkretnych rozwiązań przedstawicielka Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej dodała na koniec, iż w jeśli w przepisach prawa dojdzie 



się do konsensu w zakresie treści, to kwestia nazewnictwa będzie kwestią wtórną i 

łatwą do ustalenia. Podkreśliła też, że wszystkie standardy są wprowadzane z 

rozmysłem i poprawiane na bieżąco na podstawie doświadczeń.  

 (D.W.) 


