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Warszawa, 16 maja 2018 roku

RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
Zss.422.22.2018.AG

Pani
Elzbieta Rafalska
Minister Rodzĺnyo Pracy
i Polityki Społecznej
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miarą jakościŻycia w społecznościjest w duzym stopniu opieka, jaką otacza się
naj

słabszych i najbard ziej potrzebuj ących.

z

Zgodnie

art. 23 ust.

3 Konwencji o prawach dzieckal Polska zobowiązała się do

otaczania dzieci niepełnosprawnych szczegő|ną troską, w tym

Życia

w

im

warunkach gwarantujących

-

do zapewnienia noľmalnego

godność,umozliwiających

im

osiągnięcie

niezaleŻnościoraz ułatwiających aktyr,vne uczestnictwo w zyciu społeczeństwa. Ratyfikując

Konwencję

się do

o

prawach osób niepełnosprawnych2, zgodnie

z aľt. 7

zobowiązała

podejmowania wszelkich niezbędnych środków, aby zapewnić' dzieciom

z niepełnosprawnościami pełne koľzystanie z fundamentalnych swobód i praw człowieka,
na ľównych zasadach

z

innymi dziećmi'

Z

powyższego wynika zatem konieczność

zagwarantowania wszystkim dzieciom, niezalęŻnię od ich sýuacji prawnej czy obywatelstwa,

koľzystania zpÍaw zapisanych w ratyľrkowanych dokumentach międzynaľodowych3.

Mając na uwadze dobro

i

zabezpieczenie najlepszego inteľesu małoletnich

cudzoziemców pľzebywających na teĺýorium Rzeczypospolitej wraz

z

rodzicami, ktőrzy

posiadają jedynie prawo czasowego pobytu, chciałbym pĺzeđstawićPani Minister złoŻony

l

Konwencja

o

prawach dzięcka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczoĺych dnia

l99l r' poz. 526, z poźĺ.zm.)
2 Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych,
sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
20 listopada 1989 r. (Dz. U' z

r.

(Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).
]
Konwencja o prawach dziecka stanowi: We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanychprzez
publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władzę administracyjne lub ciała ustawodawcze,
sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczeĺię interesów dziecka (art' 3 ust. l)'
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z

problem, którym jest zapewnienie tym dzieciom właściwejochrony wynikającej

braku

mozliwościubiegania się o wydanie orzeczeĺiao niepełnosprawności.

W ocenie Rzecznika Praw Dziecka, obecnie obowiązujące uregulowania
ustawy

z

drua 27 sieľpnia 1997

art.

6 ust' 2

r' o rehabilitacji zawodowej i spďecznej oraz zatrudnianiu osób

niepďnospra*nycho, na podstawie któľego okľeślanajest v,łaścilvość
miejscowa polt,icltou)ego

i

yĺ,ojev,ódzkiego zespołu do sprcw orzekania

o niepełnospľau,nościwedług miejsca stałego

pobyĺu v, ľozumienil.l pľzepisów o ewidencji ludno'ści oraz rczđział5 ustawy z dna24 wrześrua

2010

r. o

ewidencji ludnościs, nakładający obowiąek rneldunkowy cudzoziemców

nie zapewniają mozliwościwydawania orzeczen dla dzieci, któľych rodzice nie posiadają
bezteľminowego pľawa pobytu

do

(powiatowego/wojewódzkiego)

zgodnie

z

na tęrenie RP. KaŻdy taki wniosek złoŻony
zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

obowiązującą wykładnią ww. przepisów, pozostaje bez rozpoznania. Bľak

dołączenia đowniosku dokumentu potwierdzającego bezterminowe prawo pobytu blokuje
dalszy bieg wniosku

i orzeczenie co do meritum' tj'

o niepełnosprawności dziecka.

Kwestią, na którą Rzecznik chce zwrócić uwagę w tego ľodzaju sprawach jest długi
okľes jaki musi upłynąć, by spełnione zostały przez rodziców dziecka wymogi foľmalno-

prawne do uzyskania bezterminowego prawa pobytu. Czas bowiem w prąpadku dziecka
z niepełnosprawnościąw którym mogłoby skorzystać Z szeÍegu uprawnień posiadając orzeczęrie

wýyw

o nięełnospľawności,bez wąĘieniadziała na jego niekorzyśći ma negatywny

na

jego stan

zdrowia i rozwój. odnośnietej gupy dzieci nie może ujśćuwadze fakt, Że naleŻą one do k'ęgu
osób, które wymagają szczególnej opieki i troski.

Procedura

i

wymogi formalne przy orzekaniu

o

niepełnosprawności małoletnich

cudzoziemcőw, przebywających na teľýońum Rzeczypospolitej wfaz Z rodzicami, ktőrzy
posiadają jedynie prawo czasowego

pobyu ograniczają się obecnie

i

skupiają jedynie

na ocenie sýuacji prawnej, tj. statusu pobytowego rodzica dziecka z pominięciem zbadania

spełniania przez samo dziecko kľyeńów podmiotowych określonych w ustawie

21 sierpnia |997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

z

dnia

zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych.

Zdaniem Rzecznika niezasadne

o

niepełnosprawnościdzieci,

jest

ze względu na

(cudzoziemca) zezwo|enia na pobyt stały.
o

Dz.lJ. z20|8

' Dr. lJ. z2OI7

r.

poz.5ll, zpoźn. zm.

r. poz. 657 z

późn. zĺn.

2

różnicowanie dostępu

do

pľzesłankę uzyskania przez

orzeczenia

ich

rodzica

Poddaję takze pod Íozwagę Pani Minister propozycję zmiany obecnię obowiązującego

sposobu określaniawłaściwości
miejscowej organów otzekających

o niepełnosprawności,

poprzez powiązaniejej z miejscem zamieszkania, anie zameldowania na pobyt stały.

Mając na uwadze powyŻsze, działając na podstawie art. 10a

i

art.

1

l

ustawy

z

dnia

6 stycznia 2000 r' o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.IJ. z 2017 Í. poz. 922), proszę o analizę
zgłoszonego problemu

orzęczęnia
pobytu.

o

i podjęcie prac legislacyjnych, skutkujących możliwościąuzyskania

niepełnosprawnościmałoletnim nieposiadającym bezterminowego prawa
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