RZECZPOSPOLITA POLSKA
Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO-732409-V/13/KGP
00-090 Warszawa
Al. Solidarności 77

Tel. centr. 22 551 77 00
Fax 22 827 64 53

Pan
Jarosław Duda
Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

Zagadnienia związane z zapewnieniem należytej pomocy osobom niepełnosprawnym
należą

do

priorytetów

działalności

Rzecznika

Praw

Obywatelskich.

Na

kanwie

indywidualnej skargi, jaka wpłynęła do Biura Rzecznika, wyłonił się problem dotyczący
niemożności uzyskania przez osoby niepełnosprawne wsparcia finansowego na utrzymanie psów
asystujących.
Przedmiotowa kwestia została poruszona w wystąpieniu Rzecznika skierowanym
w dniu 27 czerwca 2013 r. do Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych. W odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi w dniu 31 lipca 2013 r.
(znak: BON-II-0712-2-2-KD/MS/13) wskazano, iż zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), powiat wykonuje
określone innymi ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m.in.
wspierania osób niepełnosprawnych. Zadania te są określone m.in. w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm., zwana dalej „Ustawą o r. z. i s."). W obszarze
wspierania osób niepełnosprawnych mieszczą się także zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej. Odnosząc się zaś do możliwości otrzymania dofinansowania na
utrzymanie przez osoby niepełnosprawne kosztów utrzymania psów asystujących wskazano
jedynie na możliwość otrzymania takiego wsparcia ze środków własnych powiatu, w ramach
obowiązujących przepisów. Nie wymieniono przy tym jako źródła wsparcia środków

2
pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tymczasem
w odpowiedzi na interpelację nr 13180 w sprawie zapewnienia osobom niewidomym lub
z niepełnosprawnością ruchową wsparcia w postaci psa przewodnika lub psa asystenta
z dnia 22 grudnia 2009 r. wskazuje Pan Minister, że istnieje możliwość dofinansowania
osobom niepełnosprawnym (indywidualnym) kosztów utrzymania psa asystującego,
w tym

psa przewodnika ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się (art. 35a ust. 1 pkt
7 lit. d Ustawy o r. z. i s. w związku z § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą
być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm., zwane dalej Rozporządzeniem o. r. z. /?.").
Z uwagi na powyższe, działając w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o zajęcie
stanowiska w sprawie, w szczególności zaś o przedstawienie informacji co do możliwości
otrzymania przez

osoby niepełnosprawne

dofinansowania kosztów

utrzymania psów

asystujących w trybie art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d Ustawy o r. z. i s. w związku z § 2 pkt 4
Rozporządzenia o. r. z. p., jak również wyjaśnienie przyczyn zmiany cytowanego wyżej
stanowiska w sytuacji, gdy zmianie nie uległ obowiązujący w tym zakresie stan prawny.

