Warszawa, 23.03.2020 r.

Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
Szanowana Pani Minister,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną przedstawiciele miast zrzeszonych w Unii
Metropolii Polskich zauważają następujące problemy dotyczące osób niepełnosprawnych konieczne do jak
najszybszego rozstrzygnięcia.
1. Zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie dostępności informacji przekazywanych przez media dla
osób głuchych. Niewystarczająca liczba informacji jest tłumaczona na język migowy.
2. Pracujący rodzice osób zależnych powyżej 18 r.ż (niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym,
psychiczna, ruchowa lub całościowe zaburzenia np. autyzm), nie mogą skorzystać ze zwolnień lekarskich na
siebie, bo lekarze dają max. tydzień zwolnienia, rodzice dzieci od 14-18 r.ż, którzy już wcześniej
wykorzystały limit 30 dni, nie mają możliwości zabezpieczenia bezpieczeństwa swoich dzieci, nie mają z
kim ich zostawić.
3.Wsparcie zasiłkiem ZUS opiekunów dzieci i młodzieży ze SPE niezależnie od wieku.
4. Przedłużenie ważności wydanych wcześniej orzeczeń do czasu odwołania okresu zagrożenia
epidemiologicznego. Wstrzymane zostało wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności do odwołania, rodzice
którzy nie będą mieli kontynuowanego orzeczenia (wydanego punktu 7,8) orzeczenia nie otrzymają
świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1830 zł.
5. W przypadku konieczności hospitalizacji jedynego opiekuna osoby niesamodzielnej, z powodu COVID19, istnieje potrzeba utworzenia na cito miejsc opieki wytchnieniowej, zarezerwowanej tylko dla tego
przypadku – niestety brak jest lokalu, personelu, środków bezpieczeństwa. Jest to obecnie najpilniejszy
problem do rozwiązania, który będzie się nasilał.
Jednostki wstrzymują przyjmowanie takich osób, nie mają jasnych instrukcji i procedur dotyczących
przyjmowania nowych wychowanków i /lub mieszkańców. Samorządy tworzą swoje rozwiązania i
zalecenia, ale podmioty mają opory z przyjmowaniem nowych osób, chcąc uniknąć zainfekowania.
Konieczne wydaje się wskazanie procedury przygotowania takich miejsc interwencyjnych, pozwalającej
samorządom w bezpieczny sposób te miejsca utworzyć. W tej sytuacji niedopuszczalne jest zmniejszenie
środków w tym roku na opiekę wytchnieniową.
6. Konieczne jest wydanie przepisu umożliwiającego lekarzom orzecznikom wydawanie orzeczeń zaocznie,
na podstawie dokumentacji medycznej. Najlepiej byłoby, aby orzeczenia przez okres trwania stanu epidemii
mógł wydać jednoosobowo lekarz – członek Zespołu, bez konieczności sporządzania oceny przez drugiego
członka składu orzekającego, ale z możliwością prowadzenia konsultacji specjalistycznych w przypadku

występowania schorzeń współistniejących mogących mieć wpływ na podejmowane decyzje orzecznicze
(konieczność modyfikacji w tym zakresie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o
Niepełnosprawności – formularz wzoru orzeczenia). Podobnie, jak w przypadku osób, które nie mogą
dotrzeć na komisję. Mogłoby to np. możliwości orzekania „zaocznego” w sytuacji gdy skład orzekający
uznaje posiadaną i przedłożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania orzeczenia bez
konieczności przeprowadzenia bezpośrednich badań i wywiadów,
7. Należy wprowadzić możliwość przez okres trwania stanu epidemii wysyłania pocztą wydanych
legitymacji dokumentujących niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności oraz kart parkingowych.
Pozwoliłoby to na rozładowanie zatoru w tym zakresie i uniknięcie wizyt osób niepełnosprawnych po
odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (w przypadku Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o
Niepełnosprawności w Krakowie na wydanie oczekuje 129 kart parkingowych oraz 250 legitymacji).
Poza tym ważne są działania, które nie wymagają zmian ustawowych a mianowicie:
 Konieczne jest przedłużenie ważności kart parkingowych o np. 3 miesiące. Ograniczy to
konieczność kontaktu z Powiatowymi Zespołami ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Sprawę
można załatwić prosto - poprzez pismo (polecenie) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Policji i
samorządów.


Konieczny jest przegląd przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej procedur
administracyjnych pod kątem stworzenie możliwości korzystania ze wsparcia przez Osoby z
Niepełnosprawnością bez konieczności bezpośredniego kontaktu z urzędami (PFRON, PCPR, PUP).



Zapewne konieczny jest specjalny program wsparcia dla zakładów pracy chronionej. Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powinno to przeanalizować.



Konieczna jest rzetelna informacja zarówno na stronie PFRON jak i stronie Biura Pełnomocnika
Rządu. Nie tylko dotycząca zamiany kontaktu interesantów z osobistego na elektroniczny. Nie
wystarczy zalecać zawieszenia funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.



Należy powołać sztab kryzysowy pod egidą Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych oraz prezesa
PFRON aby wypracować rozwiązania i uruchomić zabezpieczenia dla wszystkich, zarówno osób
niepełnosprawnych korzystających z różnych form dziennego wsparcia i aktywności jak i tych,
którzy je prowadzą. Sztab ten winien pracować tak długo, jak długo potrzeba będzie reagowania na
zmieniającą się sytuację i pojawiające się wyzwania.



Konsultować z przedstawicielami samorządów na bieżąco i w szybszym tempie zgłaszane postulaty
w zakresie możliwych do wprowadzenia zmian.

Z poważaniem,

Do wiadomości:
 Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
 Rzecznik Praw Obywatelskich

