Informacja
z posiedzenia zespołu ds. orzecznictwa
w dniu 15 października 2014 r.
Posiedzenie zespołu do spraw orzecznictwa odbyło się w dniu 15 października 2014 r., w CPS
Dialog przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. W posiedzeniu zespołu wzięli udział
Minister Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, reprezentanci organizacji i środowisk
zajmujących się działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzice, opiekunowie osób
niepełnosprawnych oraz przedstawiciele administracji rządowej, w tym wojewódzkich
zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i innych organów administracji publicznej.
Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2014 r. głównym
punktem obrad było omówienie Propozycji kierunków zmian w systemie orzekania
o niepełnosprawności w Polsce, przygotowanych przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
Propozycje rozwiązań w zakresie zmian systemu orzeczniczego przedstawił uczestnikom
spotkania Pan Krzysztof Kosiński – Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
Propozycje dotyczyły zmian mających na celu:
1) usprawnienie działania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
m.in.: wzmocnienia narzędzi nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności, usytuowania wojewódzkich zespołów do spraw orzekania
o niepełnosprawności,
2) wyodrębnienie w systemie orzeczniczym osób o największych ograniczeniach
funkcjonalnych,
3) wprowadzenie zmian systemowych w nowej perspektywie.
Przedstawienie propozycji rozwiązań rozpoczęło dyskusję, w której postulaty uczestników
koncentrowały się na przedstawionych kwestiach dotyczących wprowadzenia zmian
w obowiązującym systemie orzeczniczym. Sformułowano następujące postulaty wiążące się
ze zmianą systemu orzecznictwa:
1) przeprowadzenie reformy systemu orzeczniczego poprzez szczegółowe doprecyzowanie
i udoskonalenie aktualnych rozwiązaniach systemowych,
2) oparcie systemu orzeczniczego na ocenie ograniczeń w funkcjonowaniu osoby orzekanej
stanowiących podstawę do formułowania wsparcia,
3) wprowadzenie odrębności statusu osoby niepełnosprawnej i oceny ograniczeń jako
podstawy określania wymaganego wsparcia,
4) przebudowa systemu stopniowania, w tym wyodrębnienie osób o największych
ograniczeniach funkcjonalnych i wymagających specjalnego wsparcia,
5) połączenie orzekania o niepełnosprawności z orzekaniem przez poradnie psychologicznopedagogiczne w celu wypracowanie jednego orzeczenia dla dziecka,
6) utrzymanie kolegialności orzekania w systemie orzekania o niepełnosprawności,
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7) uszczelnienie systemu orzeczniczego pod względem wykorzystania środków finansowych,
w tym dbałość o terminowość realizacji zadań przez organy orzecznicze,
8) zachowanie odrębności procedury orzekania o niepełnosprawności od innych systemów
orzeczniczych,
9) wykorzystanie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności
i Zdrowia (ICF) w uproszczonej formie,
10) zindywidualizowanie systemu orzekania. Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność
nie powinno być determinantem konkretnego świadczenia, ale jedynie powinno umożliwić
dokonanie oceny w tym zakresie realizatorowi wsparcia, który poprzez wykorzystanie
innych wyspecjalizowanych służb określi, jakiego rodzaju wsparcie danej osobie
jest potrzebne.
Kończąc posiedzenie zespołu Minister Jarosław Duda – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wyjaśnił,
że w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podjęte zostaną działania zmierzające
do opracowania projektu propozycji legislacyjnych w zakresie wprowadzenia zmian
w systemie orzeczniczym i wprowadzenia ich do porządku prawnego.
Minister podziękował wszystkim obecnym, organizacjom pozarządowym i przedstawicielom
wojewódzkich zespołów do spraw orzekania za przybycie.
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