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Szanowny Panie Premierze, 

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zauważamy konieczność podjęcia szybkich działań, 

aby w ramach tarczy antykryzysowej zwiększyć zasiłek pielęgnacyjny wszystkim uprawnionym rodzicom, 

wychowującym dzieci z niepełnosprawnością. 

Pandemia koronawirusa i wprowadzone w związku z tym obostrzenia w sposób szczególny dotknęły ro-

dziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Bezrobocie w Polsce gwałtownie wzrosło, a najtrudniejsza sytuacja do-

tknęła rodziców dzieci niepełnosprawnych, z których wielu straciło pracę i tym samym, najczęściej jedyne, 

źródło dochodu. 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka od kilku lat wspiera finansowo rodziny wychowujące 

dzieci dotknięte przewlekłą chorobą czy niepełnosprawnością. Z naszych obserwacji wynika, że dotychcza-

sowe wsparcie ze strony państwa jest niewystarczające. Rodzice zmagają się z wieloma wyzwaniami i wy-

datkami związanymi z opieką nad ciężko chorymi dziećmi. Szacuje się, że koszty utrzymania dziecka z nie-

pełnosprawnością są trzykrotnie wyższe niż te, które ponoszą rodziny wychowujące dzieci zdrowe. Najnow-

sze dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że z powodu epidemii ceny usług w porównaniu z da-

nymi z marca 2019 roku wzrosły o 6,5 proc., a towarów o 3,8 proc. Skutki pandemii zaczęły być mocno od-

czuwalne dla wielu rodzin. Z badań przeprowadzonych od 23 stycznia do 23 lutego 2020 r. przez CBOS na 

zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka wynika, że 92,1 proc. Polaków jest zdania, 

że państwo powinno zwiększyć pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. 

Brak udzielania tej grupie wsparcia adekwatnego do potrzeb, jest rażącą niesprawiedliwością społeczną. 

Dlatego apelujemy do Pana Premiera o jak najszybsze zwiększenie zasiłku pielęgnacyjnego rodzicom, by 

ulżyć im w częściowym pokryciu wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy 

w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji ich dzieci. 

Z poważaniem 
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