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Pan Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3, 

00-583 Warszawa 

jako osoby z niepełnosprawnościami i przedstawiciele organizacji 

społecznych skupiających te osoby oraz organizacji działających na ich 

rzecz, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o włączenie do pierwszej 

grupy Narodowego Programu Szczepień - osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

Doceniamy działania Rządu podjęte w ramach realizacji programu 

Dostępność Plus oraz utworzenie Partnerstwa na Rzecz Dostępności, 

którego jesteśmy sygnatariuszami. Mamy przeświadczenie, iż zarówno 

środki przeznaczone na ten cel, jak i inicjatywy podjęte w ramach 

programu, wpływają na poprawę możliwości aktywnego życia osób z 

niepełnosprawnościami w Polsce. Wiążemy też ogromne nadzieje z 

realizacją Strategii na rzecz Osób Niepełnosprawnych, przyjętej przez 

Radę Ministrów. Dziękujemy za zaszczepienia mieszkańców Domów 

Pomocy Społecznej w grupie zero, przy czym apelujemy o to żeby fakt ten 

skutkował zdjęciem obowiązujących ich obostrzeń w szczególności zakazu 

wychodzenia poza teren placówki i przyjmowania gości. Trwające już od 

niemal roku ograniczenie w przypadku mieszkańców OPS są znacznie 



bardziej dotkliwe niż dla reszty społeczeństwa. W związku z tym 

niezrozumiałe jest ich dalsze utrzymywanie pomimo wykonania szczepień. 

Dystans, Dezynfekcja, Maseczki - to 3 wskazania dla Polaków które 

zwiększają ich bezpieczeństwo w okresie pandemii, a równocześnie to 

zasady, z których przestrzeganiem mają problem osoby z 

niepełnosprawnościami. Chodzi o to, że ciężko jest im dotrzeć do 

dozownika płynu, korzystać z przestrzeni publicznych w maseczce i 

regulować dystans z innymi ludźmi. 

y 

Ponadto osoby z niepełnosprawnościami korzystają z transportu 

publicznego, bo często nie prowadzą samochodów; mają problem w 

dostępie do informacji dotyczących pandemii i obostrzeń, są 

niejednokrotnie bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19, a poza tym 

na bliskie kontakty fizyczne z dużą ilością osób, które świadczą usługi na 

ich rzecz. 

Problem dotyczy przedstawicieli różnych grup osób z 

niepełnosprawnościami: 

- osób z niepełnosprawnością ruchową, czy neurologiczną, które 

korzystają z usług asystenckich i rehabilitacyjnych. Grupa ta może mieć 

problem z założeniem maseczki czy z utrzymaniem jej suchości, co należy 

zaznaczyć w kontekście wprowadzonego zakazu noszenia przyłbic, 

- osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz psychiczną, które 

potrzebują wsparcia specjalistycznego i asystenckiego, indywidualnego i w 

grupach; dodatkowo też trudniej radzą sobie ze zrozumieniem zasad 

restrykcji i potrzeby izolacji społecznej, 

- osób z niepełnosprawnością wzroku, które korzystają z pomocy 

przewodników, lub przypadkowych przechodniów, a w okresie pandemii 

nie mogą kontrolować bezpiecznego dystansu w stosunku do siebie, 

ponadto - jak wykazały badania fundacji Vis Maior prowadzone pomiędzy 

majem a październikiem 2020r. na grupie osób niewidomych (n=80) 61 % 

osób niewidomych deklaruje, że poruszanie się w maseczce ma 

niekorzystny wpływ na ich orientowanie się w przestrzeni, a trzydziestu 

procentom spośród nich trudniej jest robić zakupy z powodu reżimu 

sanitarnego, 

- . 
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- osób z niepełnosprawnością słuchu, które przez konieczność noszenia 

maseczek mają znacznie ograniczaną możliwość komunikacji, ponieważ 

nie mogą czytać z ust i z wyrazu twarzy. 

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają zdecydowanie 

większe trudności wynikające z pandemii. Ich trudności związane z 

interakcją z różnego rodzaju barierami nakładają się na ograniczenia 

reżimu sanitarnego. Ochrona tych osób w ramach Narodowego Programu 

Szczepień stworzy warunki do bezpieczniejszego funkcjonowania w 

społeczeństwie oraz wspierania ich przez inne osoby. 

Wyrażamy przekonanie, że uwzględnienie naszej prośby byłoby 

uzupełnieniem dotychczasowych działań i wyrazem rzeczywistego 

spełnienia najistotniejszych potrzeb ludzi z niepełnosprawnościami. 

W imieniu swoim i sygnotariuszy 

o Forum Osób z Niepełnosprawnościami 

Jolanta Kramarz 

Prezes Fundacji Vis Maior 

Jolanta Kramarz 

Do wiadomości: 

Pan Paweł Wdówik 

Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, ul. Nowogrodzka 

1/3/5, 00-513 Warszawa 

Pan Adam Niedzielski 

Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa 



Lista sygnatariuszy: 

 

1. Alicja Jankiewicz, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych  - 

Sejmik Wojewódzki 

2. Piotr Kowalski, Fundacja Rozwoju Edukacji Głuchych 

3. Grzegorz Kozłowski, Polska Fundacja Osób Słabosłyszących 

4. Anna Puławska-Rodzik, Fundacja Eudajmonia  

5. Stanisław Schubert, Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych 

6. Aleksander Waszkielewicz, Fundacja na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnościami Fronia 

7. Joanna Witkowska, Fundacja Pies Przewodnik  

8. Przemysław Żydok, Fundacja Aktywizacja 

 

 

 

 

Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych    

 

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10  www.pfon.org 
02-366 Warszawa     KRS: 0000161135                      

e-mail: biuro@pfon.org       NIP: 525-22-71-155 

                                                                                           

about:blank
about:blank



