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Uprzejmie dziękuję za udzieloną przez Pana Ministra odpowiedź (pismo z dnia 26 

stycznia br. o sygn. BON-IV.071.4.2015.2016.AP) na wystąpienie Rzecznika Praw 

Obywatelskich z dnia 14 grudnia 2015 r. 

W związku z treścią tej odpowiedzi wyjaśniam, że intencją wystąpienia Rzecznika nie 

było doprowadzenie do modyfikacji obowiązującego stanu prawnego w kierunku zrównania 

systemów orzekania do celów rentowych i pozarentowych, a jedynie wprowadzenie 

uproszczeń proceduralnych przy ubieganiu się przez osoby niepełnosprawne o świadczenia 

z obydwu systemów. 

W pismach do Rzecznika skarżący, będący osobami niepełnosprawnymi, podnoszą 

problem konieczności gromadzenia dokumentacji medycznej dla różnych instytucji, 

powtarzania badań diagnostycznych oraz długiego czasu oczekiwania na badanie przez 

różne zespoły orzekające. Stanowi to istotne utrudnienie, zwłaszcza w sytuacji, gdy osoba 

ubiegająca się o świadczenia pozostaje bez niezbędnych środków utrzymania. 

Kwestia ta była już przedmiotem analizy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach prac Międzyresortowego Zespołu do Spraw Opracowania Systemu Orzekania o 

Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, którego zadaniem było dokonanie oceny 

działania pięciu systemów orzeczniczych w kontekście ich kompatybilności lub możliwości 

zintegrowania oraz przygotowania projektu założeń zmian systemowych. 

   Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r.  
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Uruchomiono także interdyscyplinarny projekt badawczy, którego celem było 

przygotowanie podstaw do wprowadzenia zmian w orzekaniu o niepełnosprawności i 

niezdolności do pracy. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z                        

dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), 

uprzejmie proszę o przedstawienie informacji, czy planowane jest podjęcie działań 

zmierzających do uproszczenia procedur ubiegania się o świadczenia z systemu rentowego i 

pozarentowego i wykorzystania w tym celu dorobku wcześniej działających organów 

kolegialnych o charakterze międzyresortowym i badawczym. 

 

        Podpis na oryginale 


