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Rodzice Osób Niepełnosprawnych 

Społeczność Ogólnopolska 
 

 
 

Nawiązując do postanowień Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych (KPON) oraz Karty 

Praw Osób Niepełnosprawnych, w imieniu części środowiska osób niepełnosprawnych w stop-

niu znacznym, postulujemy o: 

 

1. Ratyfikowanie przez Rzeczpospolitą Polską protokołu fakultatywnego do Konwencji 

Praw Osób Niepełnosprawnych. 

2. Ujednolicenie systemu orzecznictwa, wprowadzenie czytelnych kryteriów orzekania 

opartego na diagnozie funkcjonalnej. 

3. Deinstytucjonalizację wsparcia ON na rzecz usług świadczonych na poziomie lokalnego 

środowiska. Skierowanie środków publicznych wraz z obowiązkiem realizacji zadań 

państwa w szeroko pojętym wsparciu ON do gmin i powiatów. 

4. Wdrożenie ogólnodostępnego programu „Niezależne życie”. Utworzenie sieci niewiel-

kich placówek, funkcjonujących na poziomie lokalnym, w tym świetlic środowisko-

wych, domów dziennego pobytu, mieszkań chronionych, itp. oraz zagwarantowanie 

każdej ON ze wskazaniem do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w sa-

modzielnej egzystencji, możliwości nieodpłatnego codziennego korzystania z tych pla-

cówek oraz z nieodpłatnych usług opiekuńczych, w tym z instytucji asystenta osobi-

stego, w miejscu zamieszkania. 

5. Utworzenie koszyka gwarantowanych świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych oraz 

usług opiekuńczych i oparcie na nim zindywidualizowanego zaopatrzenia ON w świad-

czenia wypełniające wskazania z orzeczenia i/lub bieżące wskazania medyczne. 

6. Uproszczony dostęp do lekarzy specjalistów, nowoczesnych form leczenia, rehabilitacji 

i terapii. 

7. Zapewnienie ON specjalistycznej opieki w dotychczasowym środowisku, w przypadku 

śmierci opiekuna lub nabycia przez niego niepełnosprawności uniemożliwiającej spra-

wowanie opieki.  

8. Zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia i zastąpienie jej innymi formami prawnego 

wsparcia zgodnie z modelem wspieranego podejmowania decyzji. 

9. Usprawnienie systemu finansowania likwidacji barier architektonicznych, komunika-

cyjnych, pozyskiwania wyrobów medycznych, leków podtrzymujących życie, sprzętu 

ortopedycznego, rehabilitacyjnego i środków pomocniczych. Zagwarantowanie że 

wskazania z orzeczenia i/lub z bieżących wskazań medycznych będą równoznaczne z 

gwarancją uzyskania przez ON pełnego finansowania w przedmiotowej formie. 
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10. Zagwarantowanie co najmniej jednego w roku kalendarzowym bezpłatnego turnusu 

rehabilitacyjnego dla ON (ze wskazaniem do rehabilitacji) oraz o ile to niezbędne także 

dla jej opiekuna. 

11. Podwyższenie kwoty renty socjalnej z 84% do 100% renty z tytułu całkowitej niezdol-

ności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, a docelowo ustanowienie 

kwoty renty socjalnej dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji, na poziomie równowartości kwoty minimum socjalnego ob-

liczonego dla gospodarstwa z osobą niepełnosprawną. 

12. Zrównanie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego z kwotą dodatku pielęgnacyjnego. 

13.  Zniesienie kryterium dochodowego do zasiłków rodzinnych i świadczeń alimentacyj-

nych, dla rodzin z ON w stopniu znacznym, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym. Prawo do dodatku rehabilitacyjnego bez kryterium dochodowego dla każ-

dej ON ze wskazaniem do rehabilitacji, bez względu na jej wiek. 

14. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego dla każdego faktycznego opiekuna ON, w tym 

także dla faktycznego opiekuna nieposiadającego obowiązku alimentacyjnego. 

15. Dodatkowe, obok świadczenia pielęgnacyjnego, wsparcie dla opiekunów sprawujących 

opiekę na dwiema lub więcej ON, oraz dla opiekunów samotnie sprawujących opiekę 

nad ON. 

16. Stałe odprowadzanie składek emerytalno-rentowych od świadczenia pielęgnacyjnego 

i zorganizowaną opiekę wytchnieniową dla opiekuna ON. 

17. Zabezpieczenie opiekuna ON na wypadek ustania opieki, przez zagwarantowanie mu 

prawa do zasiłku dla bezrobotnych na okres nie krótszy niż 1 rok oraz zapewnienie in-

strumentów ułatwiających powrót na rynek pracy. 

18. Zapewnienie opiekunom ON w stopniu znacznym, pobierającym emerytury lub renty, 

comiesięcznego dodatku w wysokości różnicy między kwotą świadczenia pielęgnacyj-

nego a kwotą pobieranej emerytury lub renty.  

19. Wydłużenie okresu zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowa-

nia opieki nad ON dla rodziców ON pozostających w stosunku pracy, do okresu okre-

ślonego wskazaniem lekarskim.  

20. Prawo do bezpłatnych przejazdów dla ON wraz z opiekunem w celu realizacji obo-

wiązku szkolnego, leczenia, rehabilitacji i diagnozowania. 

21. Stałe kierowanie subwencji oświatowej dla osób niepełnosprawnych pobierających na-

ukę bezpośrednio do placówek oświatowych. (postulat częściowo zrealizowany). 

 


