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Pan 

Marcin Wiącek 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

 
W odpowiedzi na Pana pismo znak XI.811.1.2022.MW z dnia 04.03.2022 r. dotyczące 

potrzeby i konieczności udzielania adekwatnego wsparcia osobom z 

niepełnosprawnościami, które przekraczają granicę polsko-ukraińską w związku z 

agresją Rosji przeciwko Ukrainie, przekazuję informacje w zakresie działań 

skierowanych na wsparcie ww. grupy. 

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podjęło szereg działań mających na celu 

zabezpieczenie potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, dostosowując 

kierowaną pomoc do zgłaszanego zapotrzebowania. Wiodącą rolę w koordynacji 

działań dla wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami ma Pan Minister Paweł Wdówik, 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z podległym mu Biurem. 

 

Wdrożony został system koordynacji pozyskiwania informacji o bazie lokalowej 

i transportowej wraz z ustanowieniem funkcji Krajowego koordynatora ds. uchodźców 

z niepełnosprawnością z ramienia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

 



 

 

W ramach systemu każdego dnia zbierane są dane o podmiotach, które oferują 

wsparcie. Baza zawiera w szczególności dane o dostępności miejsc takich jak: 

• Centra Opiekuńczo Mieszkalne, 

• Domy Pomocy Społecznej, 

• Organizacje pozarządowe, 

• Organizacje prowadzące mieszkania treningowe i chronione, 

• Ośrodki oferujące Turnusy Rehabilitacyjne, 

• Ośrodki Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawcze, 

• Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze, 

• Warsztaty Terapii Zajęciowej, 

• Zakłady Aktywności Zawodowej, 

• Zespoły Szkół Specjalnych. 

 
Podmioty oferujące wsparcie informują o: 

1. noclegach, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, 

2. ośrodkach specjalizujących się w określonym rodzaju niepełnosprawności, 

3. oferowanym dodatkowym wsparciu personelu dla osób z niepełnosprawnością 

4. transporcie, jego rodzaju, liczbie pojazdów, liczbie miejsc ogółem i liczbie dla 

osób na wózkach. 

 
Przygotowano możliwość zgłaszania potrzeb osób z niepełnosprawnościami za 

pośrednictwem ogólnodostępnego portalu pomagamukrainie.gov.pl, w ramach którego 

przygotowano wyodrębnioną ścieżkę pomocową dla osób z niepełnosprawnościami. 

Trwają prace programistyczne po stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów we 

wdrożeniu rozwiązań informatycznych. Idea pomocy świadczonej za pośrednictwem 

portalu ma na celu skonkretyzowanie i dopasowanie wsparcia do oczekiwań i potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami, w tym dotyczących transportu, dostępu do  wyrobów 

medycznych  (protezy, ortezy, wózka inwalidzkiego, białej laski, kuli, balkonika, obuwia 

ortopedycznego, zestawu infuzyjnego do osobistych pomp insulinowych, 

pieluchomajtek, cewników, sprzętu stomijnego, aparatu słuchowego), usługi asystenta, 

tłumacza języka migowego, przewodnika dla osób niewidomych czy też pomocy 

materialnej. 

 

Pragnę poinformować, że została uruchomiona wideoinfolinia dla głuchych uchodźców 

z Ukrainy, jak również plakaty z informacją o kontakcie z wideoinfolinią dla głuchych 



 

 

uchodźców z Ukrainy. Wideoinfolinia świadczy pomoc w ukraińskim języku migowym, 

przy czym tłumaczki obsługujące wideoinfolinię komunikują się również w języku 

polskim. Wideoinfolinia działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 23.00, natomiast 

w weekendy w godz. 8.00 -20.00. Dostosowanie godzin pracy infolinii do potrzeb straży 

granicznej lub innych służb jest możliwe po kontakcie z odpowiadającym za tę usługę 

Prezesem Polskiego Związku Głuchych, Panem Krzysztofem Kotyniewiczem oraz 

uzgodnieniu z nim warunków tej usługi. Usługa jest dostępna na Skype: DeafUkraine. 

Pod kodem QR znajdują się nr tel. do głuchych tłumaczek znających międzynarodowy 

język migowy. Telefony działają w aplikacji Whats App i Viber. 

Informacje o wideoinfolinii zostały rozesłane 4 marca br. do Straży Granicznej oraz 

placówek Straży Granicznej w miejscowościach:  

- Lubaczów, Medyka, Hrebenne, Korczowa. 

- Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 

- Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 

oraz przekazane do MSWiA. 

 

W celu zapewnienia wsparcia obywatelom Ukrainy, którzy wjechali na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, przygotowany został projekt 

specustawy. 

 

Osoby te będą mogły skorzystać z instrumentów wsparcia określonych w ustawie od 

dnia 24.02.2022 r.  

 

Jeżeli obywatel Ukrainy w związku z działaniami wojennymi wjechał legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 

dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach, i zadeklaruje zamiar 

pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium 

uważać się będzie za legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

W projekcie specustawy znalazły się również rozwiązania dotyczące wsparcia obywateli 

Ukrainy z niepełnosprawnościami. 

 



 

 

Projekt ustawy wprowadza możliwość przeznaczania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 47 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981) na działania kierowane do 

obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany 

za legalny, na podstawie programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

Środki te będą kierowane na rzecz obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, według 

zasad określonych w programach zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

W celu realizacji zadań dotyczących wsparcia obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością 

projekt ustawy wprowadza też możliwość przeznaczenia środków z Funduszu 

Solidarnościowego, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o 

Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) na realizację programów, o 

których mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 5 tej ustawy, kierowanych do obywateli Ukrainy, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. 

 

Środki Funduszu Solidarnościowego będą kierowane do obywateli z Ukrainy z 

niepełnosprawnością, która będzie weryfikowana według zasad określonych w 

programach programów resortowych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia 

społecznego. 

 

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów wsparcie może być kierowane do 

polskich obywateli z niepełnosprawnościami, którzy posiadają orzeczenie o 

niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności bądź równoważne, ze środków 

PFRON – w oparciu o przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ze środków Funduszu Solidarnościowego 

dzięki programom rządowym i resortowym ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego. 

 

Na realizację działań zabezpieczone zostały środki według zasad określonych w 

programach finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego i PFRON. 



 

 

Szacowany roczny koszt realizacji zadań na rzecz niepełnosprawnych uchodźców z 

Ukrainy finansowanych przez PFRON wynosi 130 mln zł. 

 

Odnosząc się do kwestii uruchomienia korytarza humanitarnego, konieczne jest 

przeanalizowanie z MSWiA jako resortem wiodącym udzielenia takiej możliwości 

wsparcia obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami. Należy zauważyć obecne 

trudności w bezpiecznym korzystaniu przez uchodźców ukraińskich z korytarzy 

humanitarnych, z uwagi na ataki strony rosyjskiej.  

 

Przedstawiając powyższe, pragnę zapewnić, że udzielenie odpowiedniego wsparcia 

obywatelom ukraińskim z niepełnosprawnościami, którzy wjechali na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa, jest priorytetem dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  

 
 

Z wyrazami szacunku 

Marlena Maląg 

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

  /-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 


