
 

 

Warszawa, 30-12-2016 r. 

MDL.070.44.2016.AW 

Pan 

Marek Kuchciński 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

 

w odpowiedzi na interpelację nr 8174 z dnia 9 grudnia 2016 r., Posła Pawła Papke 

w sprawie wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem", uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższych informacji: 

 

Na wstępie pragnę wyjaśnić, że przygotowany w latach 2005-2007 projekt programu 

opracowywanego w Ministerstwie Zdrowia przez zespół ekspertów pn. Wczesna, 

wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku 

zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie” - 

decyzją ówczesnego Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nie został skierowany do 

wdrożenia. Decyzją Kierownictwa główne zapisy programu  są natomiast  

uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej  (Dz. U. 2013 r., poz. 

1522) oraz w umowach Narodowego Funduszu Zdrowia ze świadczeniodawcami 

udzielającymi świadczeń zdrowotnych z tego obszaru.  

 

Prezes Rady Ministrów, zarządzeniem nr 134  z dnia 4 października 2016 r. (Dz. U. 

poz. 971) powołał Międzyresortowy Zespół do spraw opracowania Rządowego 
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Programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”, Przewodniczącym Zespołu jest Sekretarz 

Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dedykowany jest kobiecie 

w ciąży i rodzinie, u których dziecka zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

 

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” zgodnie z art. 12 ustawy 

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U. poz. 

1860) zawiera szczegółowe rozwiązania we wskazanym poniżej zakresie: 

• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;  

• opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających zaświadczenie, 

o którym mowa w ww. ustawie;  

• wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej; 

• pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, 

rodzin z dzieckiem posiadających zaświadczenie, o którym mowa w ww. 

ustawie.  

Ponadto, program jest skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności, określonym w przepisach o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak rownież do 

dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa 

w przepisach ustawy o systemie oświaty i ich rodzin. 

 

W dniu 20 grudnia 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę o akceptacji  programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przedłożonego przez Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

         Z poważaniem, 

           Z upoważnienia 
       MINISTRA ZDROWIA 
    PODSEKRETARZ STANU 
           Piotr Warczyński 
          /podpis elektroniczny/ 


