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w odpowiedzi na Pani pismo z 18 maja 2018 r., znak XI.071.10.2018jZ upoważnienia 

Marszałka Sejmu uprzejmie informuje, co następuje. 

W odniesieniu do zasygnalizowanej w pierwszej części Pani pisma potrzeby podjęcia 

niezbędnych działań legislacyjnych w celu poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami 

w Polsce proszę przyjąć zapewnienie, że wszystkie obowiązki, jakie w obszarze stanowienia 

prawa są nałożone na Marszałka Sejmu i służby prawne Kancelarii Sejmu są w należ\'ty sposób 

realizowane, z głębokim zrozumieniem dla społecznej doniosłości regulacji dotyczących tej 

grupy społecznej. Najświeższym tego przykładem są niezwykle sprawne prace nad poselskim 

projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej, zrównującym to świadczenie z najniższą rentą 

z t\iułu całkowitej niezdolności do pracy (druk nr 2469) oraz poselskim projektem ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności 

(druk nr 2479). 

Jednocześnie pragnę zauważyć, że ani Marszałek Sejmu, ani Kancelaria Sejmu nie 

znajdują się w gronie podmiotów. kiór\TO an. 118 Konstytucji i art. 32 Regulaminu Sejmu 

przyznają prawo inicjatywy ustawodawczej. Z tych względów, ewentualne szczegółowe uwagi 

w tym zakresie powinny zostać skierowane do adresatów dysponujących możliwościami 

przekształcenia ich w przedłożenia legislacyjne. 

W swoim piśmie zechciała też Pani poruszyć sytuację osób z niepełnosprawnościami, 

które protestowały w Sejmie. Uprzejmie informuję, że Kancelaria Sejmu dołożyła wszelkich 

starań, by w^arunki lego pobytu wiązały się z jak najmniejszymi dolegliwościami. Jako 

instylucja goszcząca protestujących staraliśmy się podchodzić do całej sytuacji w sposób 

maksymalnie otwarty, życzliwy i wyrozumiały. Wszystkie sprawy natur>' bytowej ustalono 

z protestującymi w sposób na tyle elastyczny, na ile to było możliwe. 

Kancelaria Sejmu zapewniła osobom protestującym całodzienne wyżywienie, także 

w dni wolne od pracy i święta. Były to codziennie przygotowywane przez pracowników 

Kancelarii posiłki, składające się ze śniadania, dwudaniowego obiadu oraz kolacji. Posiłki były 



dostarczane w godzinach uzgodnionych z protestującymi. Kancelaria Sejmu uwzględniła też 

sugestie osób protestujących np. co do rodzajów pieczwa. 

Jako inst>tucja zapewniliśmy osobom protestującym także opiekę medyczną. Dla ich 

potrzeb był oddany pokój pracy dziennikarzy (pomieszczenie nr 116) - został on kilkukrotnie 

wykorzystany jako miejsce zabiegów fizjoterapeutycznych. Osoby niepełnosprawne 

codziennie korzystały ze spacerów. Przesłanki zgody na te spacery i ich cel były jasne 

i zrozumiałe - miał>' pomóc znieść osobom niepełnosprawnym trudy protestu i przeciwdziałać 

pogorszeniu ich stanu zdrowia. Wspomniana w Pani piśmie przeszkoda w realizacji spacerów 

była jednodniowa i wynikała' z faktu, że jeden z nich został wykorzystany - niezgodnie 

z wcześniejszymi ustaleniami - do wzięcia udziału w konferencji prasowej. Nieporozumienie 

zostało szybko wyjaśnione i spacer>' były kontynuowane. 

Protestującym umożliwiono korzystanie z toalety przystosowanej do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. znajdującej sie najbliżej miejsca ich przebywania. Ponadto osoby 

te w uzgodnionych godzinach, porannych i wieczornych, mogły korzystać z łazienki 

z pr>'sznicem. Dla palacz)' udostępniona została palarnia na poziomie (-1). 

Pragnę też poinformować, że tuż po rozpoczęciu protestu Kancelaria Sejmu 

zaproponowała jego uczestnikom skorzystanie z noclegu w Domu Poselskim, czyli hotelu 

sejmowym, bądź w jednej z sal komisyjnych (nr 102) w głównym gmachu, przy kor>'tarzu 

wiodącym z holu głównego Sejmu do Senatu. Pomimo spraw natur\' proceduralnej 

i zab>ikowego charakteru obiektu, byliśmy golowi zapewnić możliwie komfonowe warunki 

pob>tu. Osoby protestujące odmówiły skorzystania z przedstawionych im propozycji. 

Niezależnie jednak od cz>'nionych przez Kancelarię Sejmu starań, zapewnianej pomocy 

oraz udogodnień, nie ma w mojej ocenie gwarancji, że prowadzony przez 40 dni protest nie 

odbił sie negatywnie na zdrowiu osób z niepełnosprawnościami. Jako osoba kierująca pracami 

inst\iucji zarządzającej budynkami Sejmu pragnę na Pani ręce przekazać głębokie 

zaniepokojenie t>'m faktem i prośbę o rozważenie, czy sjiuacja ta nie naruszała praw osób 

z niepełnosprawnościami i nie wymaga interwencji Rzec2inika skierowanej do ich rodziców 

i opiekunów. 

Na zakończenie pragnę podkreślić, że Kancelaria Sejmu nie była stroną toczącego się 

dialogu, ajedynie jego gospodarzem i z tej roli starała się vv>'wiąz>'wać jak najlepiej. 
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