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wynikiem ostatniej debaty publicznej nad sytuacją osób z

wnosclaml

w Polsce jest uchwalona w dniu 9 maja 2018 r. ustawa o Szczególnych ronviqzaniach
wspierajqcych osoby o Znacznym stopniu niepełnospľawności(Dz.IJ. z2018 r' poz. 932).
Ten akt pľawny' obowiązujący od 1 lipca 2018 r. wprowadza dla wymienionej grupy'

czyli wyłącznie dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
upľawnienia do korzystania poza kolejnościąZe świadczeńopieki zdľowotnej,
stopniem niepełnosprawnościszczegolne uprawnienia do wyľobów medycznych.

Z ptzykrościąstwierdzam,

Że ustawa nie obejmuje

dzieci z niepełnosprawnością, które

nie ukończyły 16 roku życia. W tym miejscu na|eŻy zwrócić uwagę' Że o
niepełnospľawnościorueka się

w

stosunku do osób' które ukończyly

ló

stopniu

lat. Natomiast

zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 27 sieľpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnospľawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 5II, z pőżn. zm) osoby' które
nie ukończyły 16 ľoku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeŻeli mają naruszoną
sprawność ťlzyczną lub psychicZnąo przewidywanym okľesie trwania powyżej l2 miesięcy,

z powodu wady wľodzonej, długotrwałej choľoby lub uszkodzenia organizmu, powodującą
konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w Zaspokajaniu podstawowych
potrzeb życiowych w sposób przewyŻszający wspaľcie potrzebne osobie w danym wieku.

Jest dla mnie niezľozumiałe dlaczego Ustawodawcauznał, że dzieciom do lat l6 taka

pomoc się nie naleŻy. Chcę przypomnieć, że zgodnie
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z art.23

ust. 3 Konwencji o Prawach

Dzieckal Polska zobowiązała się do otaczania dzieci niepełnosprawnych szczegőIną troską,

w tym

- do

zapewnienia normalnego Życia

w waľunkach gwaľantujących im

godność,

umożliwiających im osiągnięcie niezależnościoruz ułatwiających aktywne uczestnictwo

w życiu społeczeństwa, a ratyfikując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych2
zgodnie z art. 7 zobowiązała się do podejmowania wszelkich niezbędnych środków, aby
zapewnić, dzieciom

z niepełnospľawnościamipełne koľzystanie z fundamentalnych swobód

i pľaw człowieka.

'W związku

z

powyŻszym na podstawie art. 10a

2000 r. o Rzeczniku Pľaw Dziecka

i

art. l

l

ustawy

z

dnia

6 stycznia

(Dz.U' zŻ0l7 r. poz.922) proszę o podjęcię działan

zmierzających do przyznania świadczeńokľeślonychw ww. ustawie dla wszystkich dzieci do
lat 16, tak by system wspaľcia obejmował wszystkie dzieci z niepełnospľawnością.
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PrzyjętaprzezZgromadzenie ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada l989 r. (Dz. U. z l99l r. poz.
526, zpożn. zm.)
' Dz. ĺ.J ' z 2Ol2 r. poz. l 169
.
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