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Pan
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej
Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1 1
00-5 13 Warszawa

w wystąpieniu z 11 go 2014 r. (znak: ZEW/500/1 1-1/2014/MP) zwróciłem uwagę

Pana Ministra na prawa dzieci z niepełnosprawnością posiadające opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci (Dz. U. 2013 r. poz. 1257).
W wystąpieniu zostały przedstawione dwa problemy. Pierwszy dotyczył potrzeby
rozszerzenia obowiązku zapewnienia przez gminę dowozu, wynikającego z art. 17 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), o dzieci korzystające z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
Natomiast,

drugim

zagadnieniem

był

postulat

zwiększenia

liczby

godzin

przeznaczonych na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Problem ten, jak
wynika z informacji otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej, został zgłoszony m.
Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. będącej organem
doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
W odpowiedzi z 23 kwietnia 2014 r. (znak: BON-II-073-3-2-EKJ14) Pan Minister

zapewnił mnie, że działania mające na celu wdrażanie rozwiązań, które poprawią
funkcjonowania dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprrni;nych
sytuacjach życiowych

są

i”

różnych

priorytetem w działaniach Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób

Niepełnosprawnych. Ponadto, w odpowiedzi zostały przedstawione działania i programy

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przepisy prawa
regulujące kwestię pomocy, o jaką można ubiegać się dla dziecka z niepełnosprawnością.
Jednakże.
przedstawienia

w

odpowiedzi

informacji

w

nie

zakresie

odniesiono

się

do

proponowanych

mojej
działań,

prośby,
o

dotyczącej

których

mowa

w wystąpieniu z 11 lutego 2014 r.. służących poprawie funkcjonowania najmłodszych dzieci
z niepełno sprawnośc ią objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju.
Mając na względzie art. 7 Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych (Dz. U.
2012, poz. 1169) oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka
(Dz. U. Nr 6, poz. 69 z

późn.

zm.), zwracam się ponownie do Pana Ministra z prośbą

o analizę problemu oraz przedstawienie stanowiska w zakresie proponowanych działań.
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