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Szanowny Panie Ministrze 

Uprzejmie informuję, iż do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócił się Rzecznik 
Praw Dziecka, Pan Marek Michalak w sprawie związanej z brakiem systemowych 
rozwiązań dotyczących sytuacji niepełnosprawnych intelektualnie dzieci po uzyskaniu przez 
nie pełnoletności, gdy nie osiągają zdolności do samodzielnego funkcjonowania, a rodzice 
tracą uprawnienia rodzicielskie. 

Problem zakresu sprawowania opieki nad niepełnosprawnymi dorosłymi dziećmi jest 
przedmiotem niezwykle istotnym, gdyż rodzice, opiekujący się pełnoletnimi dziećmi z 
niepełnosprawnością uniemożliwiającą racjonale podejmowanie decyzji i samodzielne 
funkcjonowanie, napotykają na liczne trudności wynikające z braku stosownych i 
kompleksowych unormowań prawnych, a często „zmuszani” są do wystąpienia o 
ubezwłasnowolnienie swych dzieci w celu sprawowania w sposób adekwatny do potrzeb 
opieki. Zainteresowani wyrażają swe niezadowolenie i poczucie krzywdy wobec 
aktualnych, nieprzyjaznych rodzinom z dorosłymi niepełnosprawnymi dziećmi, rozwiązań 
prawnych w obszarze reprezentacji dorosłego niepełnosprawnego dziecka, w systemie 
zabezpieczenia społecznego oraz opieki medycznej (kopia przykładowego pisma w 
załączeniu). 

Rodzice-opiekunowie formułują postulat wypracowania takich spójnych systemowo 
rozwiązań, które usprawnią i ułatwią codzienne funkcjonowanie rodzin bez konieczności 
ingerowania w sferę praw podmiotowych osób z niepełnosprawnością. Rozwiązania takie 
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wychodziłoby naprzeciw standardom międzynarodowym chroniącymi prawa człowieka. 
Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że w 2007 r. Trybunał Konstytucyjny 
zasygnalizował potrzebę dokonania zmian w instytucji ubezwłasnowolnienia (wyrok z dnia 
6 listopada 2007 r. sygn. akt U 8/05) w kierunku unikania stygmatyzacji osób 
niepełnosprawnych intelektualnie.

Z uwagi na powyższe, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.), 
uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska wobec sygnalizowanych 
problemów. 
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Z poważaniem 
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