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Interpelacja Poselska 

 

Szanowna Pani Minister! 

Ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” Sejm RP uchwalił 4 listopada 2016 r. Realizuje 

ona rządowy program, który miał wspomóc rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami i 

ciężko chore. Program miał być wsparciem dla kobiet w powikłanej ciąży, a także dla rodzin z dziećmi, 

„u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”. 

Rodzinom takim ustawa zapewnia pomoc asystenta, opiekę psychologiczną, rehabilitację, 

przystosowanie mieszkania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Okazuje się, że założenia 

ustawowe nie są realizowane prawidłowo, a nadto istnieje zdecydowana różnica w dostępie do 

świadczeń w zależności od województwa. 

W związku z powyższym wnoszę o odpowiedź: 

1.Ile osób we wskazanym województwie ma prawo do ubiegania się o pomoc zgodnie z 

założeniami programu „Za życiem”? 

 

2. Jakie środki zostały przeznaczone na realizację programu we wskazanym województwie w 

latach 2018, 2019, 2020 i 2021? 

 

3. Jakie środki przeznaczono na poprawę warunków mieszkaniowych w latach 2018, 2019, 

2020 i 2021? 

 

4. Ile osób korzystało z opieki paliatywnej i hospicyjnej i jakie sumy na ten cel wydatkowano 

w latach 2018, 2019, 2020 i 2021? 

 

5. Ile osób skorzystało z pomocy asystenta rodziny i jakie sumy na ten cel wydatkowano w 

latach 2018, 2019, 2020 i 2021? 

 

6. Ile osób skorzystało z pomocy psychologicznej i jakie sumy na ten cel wydatkowano w 

latach 2018, 2019, 2020 i 2021? 

 

7. Ile osób skorzystało ze świadczeń rehabilitacyjnych i jakie sumy na ten cel wydatkowano w 

latach 2018, 2019, 2020 i 2021? 

 



8. Ile powstało ośrodków neonatologiczno-pediatrycznych? 

 

9. Czy powstały bazy danych i portal, który informowałby rodziny, osoby z 

niepełnosprawnościami i ich opiekunów, na jaką pomoc mogą liczyć w swoim powiecie? 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Aleksander Miszalski 

Poseł na Sejm RP 

 


