
 

   

Program konferencji ogólnopolskiej w Warszawie 

Temat:  podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"  

Termin: 14 marca 2018 r. 

Miejsce: Polski Komitet Olimpijski, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 

 

9:45 – 10:15 

(30’) 
Rejestracja uczestników / Briefing prasowy 

10:15 – 11:35  

(1h 20’) 

CZĘŚĆ PIERWSZA: 

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

 Powitanie uczestników i wystąpienie. 

Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w MRPiPS 

 Przedstawienie zmian w:  

- ustawie o zmianie niektórych ustaw z związku z realizacją programu „Za życiem”;  

- projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw oraz ich wdrażania w praktyce,  

- Programie „Za życiem”. 

Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 Przedstawienie roli PFRON w realizacji założeń Programu oraz ustaw wdrażających. 

11:35 – 11:50 

(15’) 
Przerwa kawowa  

11:50 – 14:05  

(2h 15’) 

CZĘŚĆ DRUGA: 

 Wprowadzenie moderatora - dr hab. Dobroniega Trawkowska (profesor UAM w Poznaniu). 

 Wystąpienia prelegentów: 

1. Wsparcie osób niepełnosprawnych – obszary problemowe i zgłaszane postulaty, zmiany 

ustawowe wprowadzone w związku z realizacją Programu „Za życiem”, wyzwania na przyszłość 

– dr Maria Łuszczyńska. 

2. Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych – obszary problemowe i zgłaszane postulaty, 

zmiany ustawowe wprowadzone w zw. z realizacją Programu „Za życiem”, wyzwania na 

przyszłość – dr hab. Mariola Racław. 

3. Osoby z autyzmem – aktualna sytuacja w tym zdiagnozowane obszary problemowe, zmiany 

ustawowe wprowadzone w zw. z realizacją Programu Za życiem, wyzwania na przyszłość – 

Edward Bolak. 

Udział ekspertów z  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 

Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

Krystyna Wyrwicka - Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 

Katarzyna Klimiuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy 

14:05 – 14:35 

(30’) 
OBIAD I PRZERWA KAWOWA 

14:35 – 15:15 

(40’) 

CZĘŚĆ TRZECIA: Zakończenie i podsumowanie. 

 Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, Sekretarz Stanu w 

MRPiPS 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez stronę: http://zazyciem.mrpips.gov.pl 

Serdecznie zapraszamy! 

http://zazyciem.mrpips.gov.pl/

