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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Rolą solidarnego i odpowiedzialnego za obywateli państwa jest pomoc osobom z niepełnosprawnościami 

oraz ich opiekunom, zapewnienie im godnego życia poprzez adekwatne wsparcie finansowe, psychologiczne 

i lekarskie. Niestety – jak wynika z rozmów, które przeprowadziłam z przedstawicielami organizacji poza-

rządowych zajmujących się pomocą w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami oraz bezpośrednio z ich 

opiekunami – polski rząd ma jeszcze wiele do nadrobienia w tej materii. Procedury otrzymania dofinansowań 

są skomplikowane, a otrzymywane środki niewystarczające na zakup najpotrzebniejszych rzeczy, w tym tych 

zapewniających codzienną higienę. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. 

1. Czy rząd rozważa zmianę poziomu refundacji pampersów (oraz innych środków pomocniczych, jak np. 

podkłady, pieluchomajtki, wkłady anatomiczne, worki stomijne, cewniki) przez NFZ, by znacząco pomóc 

rodzinom mniej zamożnym? Jak będzie wyglądał ewentualny nowy poziom refundacji? Obecnie maksymalna 

kwota refundacji (100%) wynosi 77 zł na miesiąc dla osób z chorobą nowotworową oraz 63 zł (70%) na mie-

siąc dla osób z innymi schorzeniami, takimi jak upośledzenie umysłowe, zespoły otępienia, choroby układu 

nerwowego. 

2. Czy rząd podjął debatę nad zmianą procedury uzyskania dofinansowania na pampersy i inne wyroby 

chłonne przez osoby z niepełnosprawnościami bądź ich opiekunów? Czy powołał w tym zakresie odpowiedni 

zespół merytoryczny? Czy zaprosił do współpracy organizacje pozarządowe? Jakie? Jak będzie wyglądała 

ewentualna nowa procedura uzyskania dofinansowania? Kiedy zostanie wprowadzona? Obecnie dofinanso-

wanie udzielane jest na okres 3 miesięcy, nawet w przypadku osób, których stan zdrowia nie jest w stanie 

znacząco się poprawić. W takich sytuacjach cykliczne ponawianie wniosków stanowi dla wielu rodzin barierę 

biurokratyczną, szczególnie gdy opiekę nad osobą z niepełnosprawnością sprawuje 1 opiekun. W ramach 

procedury konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty lub podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania 

specjalnego zlecenia, złożenie wniosku w oddziale NFZ oraz comiesięczne wizyty w aptece lub sklepach 

zaopatrzenia ortopedycznego, a mimo posiadania 3-miesięcznego zlecenia wymagane jest realizowanie mak-

symalnie 1 recepty w miesiącu. Otrzymanie dofinansowania oznacza, że osoba z niepełnosprawnością będzie 

mogła zakupić 270 pampersów w okresie kwartału (łączny poziom dofinansowania to 189 zł), tj. 3 sztuki 

dziennie, co często jest niewystarczające. 

3. Czy rząd analizował skuteczność programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnejˮ? Do jakich 

wniosków doszedł? Czy rozważana jest jego zmiana, rozszerzenie katalogu usług bądź dostosowanie do fak-

tycznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów? 

Z rozmów z zainteresowanymi wynika, że wskazany program jest nieskuteczny. Zgodnie z jego postano-

wieniami limit usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie, 

co znacząco komplikuje możliwość z jego korzystania. Same zapisy szczegółowe również wyglądają na nie-

dopracowane, gdyż asystent może pomóc w wyjściu z domu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez 

uczestnika miejsce, takich jak dom, praca, placówka oświatowa i inne, ale w zakresie jego obowiązków nie 

znajduje się pomoc w domu czy tymczasowa opieka, np. pod nieobecność opiekuna załatwiającego wyżej 

opisaną procedurę refundacyjną, gdyż zgodnie z opisem jest to już usługa opiekuńcza, niewchodząca w skład 

programu. 

4. Czy rząd podjął rozmowy na temat refundacji produktów codziennej potrzeby z organizacjami pozarzą-

dowymi, reprezentującymi środowisko osób z niepełnosprawnościami? Czy prowadzony jest w tym zakresie 

dialog? Jak często odbywają się spotkania? Jakie wnioski z nich wynikają? Czy został powołany odpowiedni 

zespół? Jeśli nie, dlaczego? Czy rząd widzi potrzebę nowelizacji przepisów w zakresie wyżej opisanej refun-

dacji? 

5. Jakie programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na 2021 r. przewidział rząd? Kto będzie 

mógł z nich skorzystać? Jak będzie wyglądała pomoc? Jakie nowe świadczenia materialne wprowadzi? Czy 

i jak zmieni się wysokość obecnych świadczeń? 



Te pytania wydają się szczególnie istotne, gdyż opieka nad osobą z niepełnosprawnością wymaga nieu-

stannej obecności przy niej i często zrezygnowania z własnej pracy zawodowej. Bywa, że rodziny utrzymują 

się jedynie z pracy dorywczej i otrzymywanych zasiłków, które często nie wystarczają na pokrycie niezbęd-

nych kosztów funkcjonowania. 

Gabriela Morawska-Stanecka 

 

 
 


