
  

 

SEMINARIUM  

„Ukraińscy uchodźcy z niepełnosprawnościami w Polsce.  

Praktyki pomocowe w obliczu kryzysu wojennego” 

Seminarium z cyklu „Polityki publiczne w perspektywie socjologicznej” 

 

Według doniesień medialnych w okresie marzec – czerwiec 2022 r.  na skutek napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 

i prowadzenia na jej terenie działań wojennych do Polski przyjechało około 15 tysięcy obywateli ukraińskich – osób 

z niepełnosprawnościami. W kolejnych miesiącach sytuacja pod względem ilościowym unormowała się ze względu 

na ruchy migracyjne w różnych kierunkach (napływ nowych uchodźców, ale także powroty na Ukrainę oraz wyjazdy 

z Polski do państw trzecich).   

Osoby z niepełnosprawnością są grupą szczególnie narażoną na krzywdy i straty wywołane działaniami wojennymi. 

Obniżona mobilność, obniżona sprawność narządów wzroku, słuchu czy obniżone możliwości poznawczych, ale też 

przebywanie w miejscach koncentracji, utrudniających ewakuację (szpitale, domy pomocy społecznej i inne 

placówki) to tylko niektóre czynniki eksponujące je na ryzyka utraty zdrowia i życia w trakcie trwania działań 

wojennych. Z kolei pod wpływem przemocy wojennej osoby sprawne nabywają niepełnosprawności i tracą zdrowie. 

Zgodnie obowiązującym w Polsce prawem nie ma możliwości automatycznego uznania ukraińskiego orzeczenia o 

niepełnosprawności w naszym kraju. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnością muszą wnioskować o jego wydanie 

w Polsce. W październiku 2022 r. do zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wpłynęło 5830 wniosków 

o wydanie orzeczenia oraz 109 odwołań od orzeczeń organu pierwszoinstancyjnego. Wydano 3776 orzeczeń. 

W tej chwili w Polsce dyskutujemy, jak wspierać osoby z niepełnosprawnością – uchodźców wojennych. Od samego 

początku kryzysu migracyjnego pomoc oferują organizacje pozarządowe działające w obszarze niepełnosprawności. 

Również uruchomiono specjalny program PFRON – „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (zakup 

wyrobów medycznych, wsparcie samorządów, wsparcie osób towarzyszących). Dyskutuje się o funkcjonowaniu 

systemu orzekania, który nie został objęty regulacjami specustawy. 

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS zapraszają Państwa do 

dyskusji nad praktykami pomagania osobom z niepełnosprawnością – uchodźcom wojennym z Ukrainy. Zależy nam 

nad namysłem nad samym procesem pomagania, nad zebranymi doświadczeniami, uruchomionymi innowacjami 

oraz kwestiami najbardziej newralgicznymi w profesjonalnym pomaganiu po to, by w przyszłości działać lepiej. 

 

Seminarium zaplanowane na 15 grudnia 2022, godzina 15:00, tryb online. 

Rejestracja na seminarium:  https://forms.gle/tbYDj52cCKUBpbT26  

Organizatorzy: Zakład Socjologicznych Analiz Polityk Publicznych  

Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcja Socjologii Niepełnosprawności PTS 

https://forms.gle/tbYDj52cCKUBpbT26

