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Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
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Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

Dotyczy: niepublicznych placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną 

Szanowny Panie Premierze, 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

(PSONI), jako organizacja, która od 57. lat inicjuje i realizuje w całej Polsce 

różnorodne formy wparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną 

(prowadząc prawie 400 placówek dla 32.000 dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

z niepełnosprawnością intelektualną), wyrażając troskę o sytuację osób 

z niepełnosprawnościami w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa 

apelujemy o: 

1. zmianę decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, 

szkołach placówkach oświatowych z dnia 11 marca 2020 i pilne 

zawieszenie zajęć również w placówkach specjalnych dla dzieci 

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi 

niepełnosprawnościami (ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno

wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne), 

2. podjęcie działań w sprawie sposobu funkcjonowania innych 

niż oświatowe placówek dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, np. ośrodek wczesnej 

interwencji, warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom 

samopomocy. 



Ad 1. 

Wykluczenie placówek tj. ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych 

oraz np. poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu obowiązywania decyzji 

Ministra, jest niezrozumiałe i budzi nasze ogromne wątpliwości. Dzieci i młodzież 

z niepełnosprawnością intelektualną korzystająca z zajęć w tych placówkach to 

osoby z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, szczególnie podatne na 

zachorowania. W placówkach tych, podobnie jak w każdej szkole czy placówce 

oświatowej, których działalność została decyzją Ministra zawieszona, przebywają 

dzieci i młodzież narażone na kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem, co 

oznacza realne zagrożenie szybszego rozprzestrzeniania się wirusa i doprowadzenie 

w konsekwencji do zagrożenia epidemiologicznego. 

Zmuszeni jesteśmy zauważyć, że powyższa decyzja dotycząca dzieci i młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną ma charakter dyskryminacyjny. Jako organizacja, 

która podejmuje codzienne działania dla osób potrzebujących największego 

wsparcia, zdajemy sobie sprawę, że zawieszenia działalności specjalnych placówek 

oświatowych będzie wiązało się z szeregiem trudności organizacyjnych. 

Wprawdzie jako organ prowadzący posiadamy kompetencje do zawieszania 

działalności poszczególnych placówek, jednakże prowadzimy działania 

finansowane ze środków publicznych i wobec wielu uwarunkowań dostrzegamy 

ryzyko podjęcia takich decyzji. 

Ad. 2. 

PSONI prowadzi najwięcej w Polsce niepublicznych placówek dla łącznie 32.000 

osób z niepełnosprawnością intelektualną. Są to placówki funkcjonujące zarówno 

w systemie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej. 

Dostrzegamy ogromne ryzyko dalszego ich funkcjonowania, w tym m.in. ośrodka 

wczesnej interwencji, warsztatu terapii zajęciowej, środowiskowego domu 

samopomocy i innych oferujących wsparcie grupom osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, finansowanych z różnych źródeł, bądź dotacji. Wobec realizowania 

publicznych zadań zleconych, np. rehabilitacja zawodowa, społeczna, czy też 

zdrowotna, uwarunkowań projektowych, kontraktowania z NFZ wyrażamy 

ogromne obawy dotyczące dalszych codziennych działań w tych placówkach. 



Należy podkreślić, że wspierają one osoby szczególnie narażone na działanie 

koronawirusa i ryzyka z tym związane. 

Jako niedochodowa organizacja pozarządowa prowadząca placówki świadczące 

rehabilitację zawodową, społeczną, medyczną, widzimy ogromne ryzyko 

konsekwencji finansowych oraz organizacyjnych, które wymagają interwencji 

administracji rządowej. 

Oczekujemy pilnych działań w podniesionych kwestiach, deklarując gotowość 

współpracy. 

Do wiadomości : 

1. Minister Edukacji Narodowej 
2. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

Z poważaniem 

Prezeska Zarządu Głównego 

~...&:-~~ 
dr Monika Zima-0arjaszewska 

3. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
4. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
5. Minister Zdrowia 
6. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. 


