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OD WYDAWCY
Oddajemy do Pañstwa r¹k Vademecum osoby niepe³nosprawnej  II wydanie
ksi¹¿ki bêd¹cej wynikiem pracy Stowarzyszenia Klon/Jawor i Stowarzyszenia
Przyjació³ Integracji. Ka¿da z tych organizacji podejmowa³a dotychczas rozmaite
kroki w zakresie przybli¿ania osobom niepe³nosprawnym tematyki prawnej,
w tym tak¿e bie¿¹cego informowania o zmianach w prawie, m.in. w postaci:
o publikacji drukowanych (broszury z serii Poznaj Swoje Prawa, broszury
z serii Biblioteczka Osoby Niepe³nosprawnej),
o Centrum Informacyjne dla Osób Niepe³nosprawnych powsta³ego przy
Stowarzyszeniu Przyjació³ Integracji w 2003 r.,
o sta³ej rubryki Centrum Informacyjne w ogólnopolskim magazynie Integracja,
o informacji w Telegazecie (Program II TVP, strony 175-199),
o serwisu internetowego: pomocspoleczna.ngo.pl oraz portalu: niepelnosprawni.info
Vademecum jest jednak nie tylko wynikiem wspó³pracy tych dwóch stowarzyszeñ
na rzecz niepe³nosprawnych, ale stanowi równie¿ wynik naszych Vademecum
jest praktycznym przewodnikiem, przekazuj¹cym wiedzê w przystêpny i czytelny
sposób, co ma u³atwiæ rozumienie i samodzielne rozwi¹zywanie problemów
z zakresu przepisów prawnych. Nie jest to przegl¹d prawa zwi¹zanego z niepe³nosprawnoci¹ we wszystkich dziedzinach. W Vademecum staralimy siê
poruszyæ te zagadnienia, o które najczêciej pytaj¹ nas osoby niepe³nosprawne daj¹c wyk³adniê przepisów oraz, w miarê mo¿liwoci, podpowiadaj¹c jak praktycznie radziæ sobie w danej sytuacji. Pogrupowane zagadnienia utworzy³y bloki tematyczne, które najczêciej budz¹ w¹tpliwoci (dotycz¹ce rent, zasi³ków, wiadczeñ
zdrowotnych, podatków etc.) lub których nieznajomoæ mo¿e utrudniaæ ¿ycie (np.
kontakty z urzêdami, problemy zwi¹zane z edukacj¹ dzieci i m³odzie¿y, kompetencje urzêdów). Czytelnik znajdzie te¿ w Vademecum adresy wybranych organizacji pozarz¹dowych zajmuj¹cych siê problemami osób niepe³nosprawnych, informacje o edukacji dzieci, m³odzie¿y i doros³ych etc. Pogrupowane zagadnienia
utworzy³y bloki tematyczne  kolejne rozdzia³y maj¹ u³atwiaæ szukanie rozwi¹zania
w nastêpuj¹cych sytuajach:
Jeli znalaz³e siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, szukasz porady...
Jeli masz k³opoty w kontaktach z urzêdem...
Jeli Twoje mieszkanie nie jest dostosowane do potrzeb osoby niepe³nosprawnej...
Jeli masz k³opoty i szukasz pomocy w orodku pomocy spo³ecznej, Ty (lub
Twój bliski) potrzebujesz opieki...
Jeli masz k³opoty ze s³u¿b¹ zdrowia...
Jeli chcesz pracowaæ...
Jeli masz k³opoty z ZUS...
7

Jeli nie s¹ dla Ciebie jasne zasady orzecznictwa o niepe³nosprawnoci...
Jeli z racji niepe³nosprawnoci przys³uguj¹ Ci jakie ulgi...
Jeli, jako osoba niepe³nosprawna, chcesz skorzystaæ z ulg podatkowych...
Jeli masz k³opoty z edukacj¹ swoj¹ lub swojego dziecka...
Jeli interesuje Ciê, czy wejcie Polski do Unii Europejskiej zmieni sytuacjê
osób niepe³nosprawnych...
Jeli szukasz kontaktu z jak¹ organizacj¹ spo³eczn¹, wa¿n¹ instytucj¹...
Vademecum osoby niepe³nosprawnej ma jeden g³ówny cel  daæ wiedzê, która
pozwoli zrozumieæ niektóre mechanizmy, zasady poruszania siê w urzêdach.
Nie jest to ani wiedza trudna do przyswojenia, ani na tyle skomplikowana ¿eby
nie by³o warto podj¹æ trudu jej poznania i u¿ywania, gdy stajemy przed jak¹
spraw¹ do za³atwienia. Rozmaite badania pokazuj¹ nieznajomoæ prawa w wielu
dziedzinach. Niewiedza ta wynika w du¿ej czêci z niedoceniania faktu, ¿e znajomoæ prawa pomaga, ale czêsto tak¿e z nienad¹¿ania za zmianami
zachodz¹cymi w przepisach. Nie inaczej jest w przypadku niepe³nosprawnoci,
przy czym nieznajomoæ przepisów dotyczy samych osób niepe³nosprawnych,
jak te¿ pracowników organizacji pozarz¹dowych i instytucji. Pamiêtajmy, ¿e
¿adna niewiedza, a szczególnie w kwestiach takich jak przepisy prawne, nie
chroni nas. Z ca³¹ pewnoci¹ warto wiêc na bie¿¹co ledziæ prawo i interesowaæ
siê zachodz¹cymi zmianami, by w ten sposób lepiej rozumieæ procedury urzêdowe. Nic nie upowa¿nia nas do roszczeñ wobec instytucji  jeli jednak jestemy
w trudnej sytuacji powinnimy mieæ mo¿liwoæ, a czêsto oznacza to te¿: mieæ
wiedzê, jak o tak¹ pomoc staraæ siê i gdzie jej szukaæ.
Oddajemy do Pañstwa r¹k II wydanie Vademecum osoby niepe³nosprawnej 
ksi¹¿kê, która jak mamy nadziejê, podobnie jak jej I wydanie, bêdzie dobrze
s³u¿yæ osobom niepe³nosprawnym oraz pracownikom organizacji i instytucji,
których zadaniem jest praca na rzecz tych osób.
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WYKAZ SKRÓTOW
W tekcie Vademecum osoby niepe³nosprawnej zastosowano nastêpuj¹ce
skróty nazw instytucji i ustaw:
BON  Biuro Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych
BPO  Biuro Porad Obywatelskich
FUS  Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych
KIZ  (dawna) Komisja do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia
KRUS  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego
MON  Ministerstwo (Minister) Obrony Narodowej
MEN  Ministerstwo (Minister) Edukacji Narodowej
MGPiPS (MPiPS)  Ministerstwo (Minister) Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej (Ministerstwo/Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej)
MSWiA  Ministerstwo (Minister) Spraw Wewnêtrznych i Administracji
MZ  Ministerstwo (Minister) Zdrowia
NFZ  Narodowy Fundusz Zdrowia
NSA  Naczelny S¹d Administracyjny
OPS  orodek pomocy spo³ecznej
PCPR  powiatowe centrum pomocy rodzinie
PFRON  Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
PPP  poradnia psychologiczno-pedagogiczna
PUP  powiatowy urz¹d pracy
SKO  Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
ZOZ  zak³ad opieki zdrowotnej
ZPCH  zak³ad pracy chronionej
ZUS  Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

UWAGA:
Ilekroæ, w niniejszej publikacji, jest mowa o stopniu niepe³nosprawnoci/grupie
inwalidztwa nale¿y przez to rozumieæ osoby posiadaj¹ce orzeczenie:
o o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci lub o ca³kowitej niezdolnoci do
pracy oraz niezdolnoci do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa
inwalidztwa),
o o umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci lub ca³kowitej niezdolnoci do
pracy (dawna II grupa inwalidztwa),
o o lekkim stopniu niepe³nosprawnoci lub czêciowej niezdolnoci do pracy
oraz o celowoci przekwalifikowania zawodowego (dawna III grupa
inwalidztwa).
Patrz te¿ tabela dotycz¹ca orzecznictwa (str. 140).
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1
ODPOWIEDZI NA
NAJCZÊCIEJ ZADAWANE
PYTANIA1

1. Staram siê o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w moim
domu. Jestem osob¹ poruszaj¹c¹ siê na wózku inwalidzkim. Czy przys³uguje
mi prawo dofinansowania do wyrównania powierzchni przed domem (droga
do gara¿u). W powiatowym centrum pomocy rodzinie powiedziano, ¿e
powierzchniê muszê wyrównaæ i utwardziæ na w³asny koszt. Czy rzeczywicie
tak mówi¹ przepisy?
¯adne przepisy nie reguluj¹ szczegó³owo, jakie zadania w ramach likwidacji barier architektonicznych mog¹ byæ sfinansowanie przez PCPR. Zgodnie z art. 6
Rozporz¹dzenia MPiPS z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów
zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane ze rodków Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z pón. zm.),
powiatowe centra pomocy rodzinie mog¹ dofinansowaæ zadania, których realizacja umo¿liwi lub w znacznym stopniu u³atwi osobie niepe³nosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynnoci lub kontaktów z otoczeniem.
Natomiast decyzja o tym, jakie konkretne prace zostan¹ dofinansowane podejmowana jest przez PCPR.
Patrz informacje o likwidacji barier architektonicznych  str. 47.

1
Oprac. red. na podst. wybranych odpowiedzi na najczêciej powtarzaj¹ce siê pytania
kierowane do Centrum Informacyjnego dla Osób Niepe³nosprawnych.
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vademecum osoby niepe³nosprawnej

stan prawny na dzieñ 1 wrzenia 2003 r.

2. Czy gmina powinna zapewniæ transport mojemu dziecku do szko³y?
Zgodnie z art. 17 ust. 3a Ustawy o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67, poz.
329 z pón. zm.) gmina jest zobowi¹zana zapewniæ niepe³nosprawnym uczniom
bezp³atny transport do szko³y podstawowej oraz gimnazjum. Je¿eli z jaki powodów
gmina takiego transportu nie organizuje, rodzice mog¹ podpisaæ z ni¹ umowê o
zwrot kosztów, jakie rodzice ponosz¹ w zwi¹zku z przewo¿eniem dziecka do
szko³y rodkami komunikacji publicznej (b¹d w³asnym samochodem).
Patrz informacje o edukacji dzieci i m³odzie¿y  str. 175.
3. Jestem osob¹ niepe³nosprawn¹, czy mam prawo do zni¿ek, podró¿uj¹c autobusami linii prywatnych?
Prywatni przewonicy mog¹ stosowaæ ulgi komercyjne, a nie ulgi ustawowe
(wynikaj¹ce z: Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440). Uprawnionym do stosowania ulg jest ten przewonik, który dostaje dop³aty do ulg z samorz¹du.
Patrz informacje o ulgach dla osób niepe³nosprawnych
w komunikacji prywatnej  str. 150.
4. Mam orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci na sta³e. Chcia³abym
kupiæ protezê bioelektryczn¹. Czy przys³uguje mi dofinansowanie?
Zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne przys³uguje
ubezpieczonemu w myl przepisów Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia. O sprzêt ubiegamy siê na podstawie zlecenia
lekarza ubezpieczenia spo³ecznego, zgodnie z zasadami okrelonymi w rozporz¹dzeniach MZ.
W myl przepisów, obowi¹zuj¹cych na dzieñ 1 wrzenia 2003 r., przys³uguje Pani
dofinansowanie protezy bioelektrycznej raz na 3 lata w wysokoci 2.800 z³.
Mo¿na tak¿e ubiegaæ siê o dofinansowanie kosztów zakupu ze rodków PFRON.
Szczegó³owych informacji dotycz¹cych mo¿liwoci otrzymania dofinansowania
nale¿y szukaæ w powiatowym centrum pomocy rodzinie, w³aciwym dla miejsca
zamieszkania.
Patrz informacje o prawie do sprzêtu  str. 78.
i mo¿liwoci dofinansowania ze rodków PFRON  str. 85.
5. Czy sprowadzaj¹c z zagranicy wózek dla osoby niepe³nosprawnej mo¿na
uzyskaæ zwolnienie z c³a? Jeli tak, co nale¿y zrobiæ?
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1. odpowiedzi na najczêciej zadawane pytania

Zgodnie z ustaw¹ z dn. 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75,
poz. 802 z pón. zm.) zwolnione s¹ z c³a: sprzêt i urz¹dzenia rehabilitacyjne dla
osób niepe³nosprawnych przywo¿one do Polski  co oznacza równie¿
sprowadzane przez osoby niepe³nosprawne na ich w³asny u¿ytek.
Szczegó³owe okrelenie sprzêtu zawiera Dz. U. z 2001 r., Nr 77, poz. 705. Na licie s¹ m. in. wózki, tak¿e z silnikiem elektrycznym lub napêdzane mechanicznie.
Osoba niepe³nosprawna uzyska zwolnienie z c³a pod warunkiem z³o¿enia
w urzêdzie celnym, wraz ze zg³oszeniem celnym, aktualnego orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci. Lista wymaganych dokumentów podana jest w Dz. U.
z 2002 r., Nr 71, poz. 661.
Patrz informacje o prawie do sprzêtu  str. 78.
6. By³am na komisji ds. orzecznictwa. Przyznano mi drug¹ grupê (stopieñ umiarkowany). Czy mogê staraæ siê o przydzia³ renty z ZUS?
Aby ubiegaæ siê o rentê z tytu³u niezdolnoci do pracy, niepe³nosprawnoæ musi
powstaæ w okresie op³acania sk³adek emerytalno-rentowych. Zatem, je¿eli
niepe³nosprawnoæ powsta³a w dzieciñstwie nie mo¿e ubiegaæ siê Pani o rentê
z ZUS-u. Natomiast, je¿eli w wyniku lat pracy Pani stan zdrowia pogorszy³ siê, to
musia³aby Pani stan¹æ przed lekarzem-orzecznikiem ZUS, który oceni uszczerbek
na zdrowiu i powód jego powstania.
Patrz informacje o rentach  str. 113.
7. Chcia³bym wzi¹æ dodatkowy urlop, który przys³uguje osobom niepe³nosprawnym, ale s³ysza³em, ¿e przys³uguje tylko wtedy, jeli skorzystam z turnusu rehabilitacyjnego. Wiem, ¿e w tym roku do turnusu nie dostanê dofinansowania.
Czy w takim razie 10 dni urlopu mi przepadnie?
Kwestie
dotycz¹ce
urlopu
dodatkowego
przys³uguj¹cego
osobie
niepe³nosprawnej reguluje Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr
123, poz. 776 z pón. zm.).
Zgodnie z art. 19 tej ustawy, osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepe³nosprawnoci przys³uguje dodatkowy urlop wypoczynkowy
w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego
urlopu dodatkowego osoba uprawniona nabywa po przepracowaniu jednego roku
po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepe³nosprawnoci. Dodatkowy
urlop nie przys³uguje osobie uprawnionej do wiêcej ni¿ 26 dni urlopu lub do
urlopu dodatkowego na podstawie odrêbnych przepisów.
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Dodatkowy urlop w wymiarze 10 dni roboczych, w razie niewykorzystania
w bie¿¹cym roku kalendarzowym, przechodzi na rok nastêpny tak samo, jak urlop
podstawowy. Urlop tak przeniesiony (podstawowy lub dodatkowy) powinien
zostaæ wykorzystany do koñca marca roku nastêpnego, a na okres jeszcze
póniejszy mo¿e zostaæ przeniesiony tylko w wyj¹tkowych sytuacjach. Prawo do
zaleg³ego urlopu wypoczynkowego definitywnie przedawnia siê po up³ywie 3 lat.
W przypadku udzia³u w turnusie rehabilitacyjnym albo zwolnienia na badania
specjalistyczne, ³¹czny wymiar urlopu dodatkowego i tego rodzaju zwolnieñ od
pracy nie mo¿e przekroczyæ 21 dni roboczych.
Zatem, je¿eli pojedzie Pan na turnus rehabilitacyjny i skorzysta Pan ze zwolnienia
z pracy, to zwolnienie niejako poch³onie te dodatkowe 10 dni urlopu.
Natomiast, je¿eli nie ubiega siê Pan o zwolnienie na wyjazd na turnus, a jedynie
chce wzi¹æ urlop wypoczynkowy, to bezwzglêdnie przys³uguje Panu te 10
dodatkowych dni, a jak je Pan wykorzysta zale¿y wy³¹cznie od Pana.
Patrz informacje o pracy  str. 103.
8. Czy ulgi za niepe³nosprawnego syna mogê rozliczyæ w swoim zeznaniu podatkowym? Mój syn jest niesprawny ruchowo (jedzi na wózku inwalidzkim).
O ile dochody syna nie przekroczy³y w 2002 r.: 9120 z³, to ulgi, zamiast syna,
mo¿e odliczyæ Pani, poniewa¿ mo¿na uznaæ, ¿e jest on na Pani utrzymaniu.
Gdyby dochody syna by³y wy¿sze ni¿ 9120 z³ brutto, to wówczas syn musi
odliczyæ ulgi podatkowe samodzielnie. Uwaga! Wszelkie rachunki musz¹ byæ
wystawione na osobê, która bêdzie odlicza³a te wydatki.
Patrz informacje o podatkach  str. 157.
9. Mam dziecko niepe³nosprawne. Ile lat musi ono mieæ, aby otrzymaæ swoje
wiadczenia? Jakie mam mo¿liwoci przejcia na emeryturê z tego tytu³u i co
jeszcze nale¿y siê mojemu dziecku?
Dziecko mo¿e otrzymaæ dodatek pielêgnacyjny (o ile ma stosowne orzeczenie
powiatowego zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoci). Póniej, w wieku
16 lat, po otrzymaniu znacznego stopnia niepe³nosprawnoci, gdy bêdzie mia³o
18 lat, mo¿e liczyæ na rentê socjaln¹.
Wczeniejsz¹ emeryturê mog¹ otrzymaæ ci rodzice niepe³nosprawnego dziecka,
którzy do koñca 1998 r. mieli (i maj¹) dziecko niepe³nosprawne oraz okresy
zatrudnienia: 20 lat kobiety i 25 lat mê¿czyni. Obecnie ju¿ tych wczeniejszych
emerytur siê nie przyznaje. Mo¿e Pani ewentualnie sprawdziæ, czy Pani nie
spe³nia warunków do otrzymywania zasi³ku sta³ego z pomocy spo³ecznej.
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Patrz informacje o zasi³ku pielêgnacyjnym (str. 126), rencie socjalnej (str. 120),
zasi³ku sta³ym (str. 58) oraz wczeniejszej emeryturze (str. 128)
.
10. Nasza córka uzyska³a od komisji ds. orzekania o niepe³nosprawnoci przy
PCPR 4 punkty kwalifikuj¹ce j¹ do otrzymywania zasi³ku pielêgnacyjnego.
Obecnie staramy siê o zasi³ek sta³y, ale mamy k³opoty z interpretacj¹ przepisu,
który mówi o kryterium dochodowym. Pracownik pomocy spo³ecznej poinformowa³ nas o zmianie przepisów. Jakie zatem s¹ uregulowania prawne dotycz¹ce tego zagadnienia?
Zasi³ek sta³y przys³uguje, o ile zostan¹ spe³nione warunki (Dz. U. z 1998 r., Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.):
o dziecko ma w orzeczeniu wskazania, wymagane przy przyznawaniu zasi³ku,
o dochód w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego.
Z listu wynika, ¿e spe³niaj¹ Pañstwo ww. warunki. Nie jest jasne, z jakich
powodów nie otrzyma³ Pan jasnej odpowiedzi w orodku pomocy spo³ecznej
(OPS). Proszê na przysz³oæ pamiêtaæ, aby niczego nie za³atwiaæ ustnie. Czy to
bêdzie OPS czy jakikolwiek inny urz¹d. Zawsze nale¿y wystêpowaæ pisemnie,
gdy¿ to obliguje urzêdników do pisemnej odpowiedzi i odpowiedniego jej umotywowania przepisami prawa.
Patrz informacje o pomocy spo³ecznej  str. 58.
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2
POMOC INFORMACYJNA
I PRAWNA

2.1. J AK SZUKAÆ POMOCY W TRUDNEJ SYTUACJI
Osoby niepe³nosprawne, tak jak wszyscy, chc¹ prowadziæ niezale¿ne ¿ycie.
Zdarzaj¹ siê jednak sytuacje, kiedy z ró¿nych powodów, mog¹ szukaæ wsparcia. Jak pomóc sobie lub swojemu bliskiemu, znajomemu w trudnej sytuacji?2
n Jeli gubimy siê w g¹szczu przepisów albo mamy poczucie, ¿e dzieje siê nam

krzywda, warto poszukaæ kogo kto pomo¿e nam rozwi¹zaæ problem,
np. w organizacji pozarz¹dowej. Na pocz¹tek warto znaleæ sejmik osób
niepe³nosprawnych w swoim miecie/województwie, a jeli go nie ma  biuro
porad obywatelskich jak najbli¿ej swojego miejsca zamieszkania (patrz adresy
sejmików str. 194 oraz BPO str. 195.)

Pytania mo¿na te¿ kierowaæ do Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób Niepe³nosprawnych
(patrz informacje o zadaniach Pe³nomocnika i dniach otwartych  str. 27).
Jeli jeste osob¹ g³uch¹, szukaj orodków Polskiego Zwi¹zku G³uchych.
Jeli niewidom¹, skontaktuj siê z Polskim Zwi¹zkiem Niewidomych.
Nie zapominaj o Towarzystwie Walki z Kalectwem i Polskim Stowarzyszeniu na
rzecz Osób z Upoledzeniem Umys³owym.
2

Oprac. red. na podst. portalu www.niepelnosprawni.info.
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Patrz adresy organizacji pozarz¹dowych  str. 191.
n W poszukiwaniu adresów fundacji i stowarzyszeñ dzia³aj¹cych na rzecz osób

niepe³nosprawnych warto zajrzeæ do bazy organizacji pozarz¹dowych w portalu: www.ngo.pl.
n Pamiêtaj o centrach wolontariatu (informacje i adresy  patrz str. 198). Pracuj¹
tam ludzie, którzy nie pozwol¹, ¿eby czu³ siê opuszczony i osamotniony.
n Jeli Twoje dziecko urodzi³o siê niepe³nosprawne, skontaktuj siê np. z Centrum
Informacyjnym Osób Niepe³nosprawnych (patrz str. 19) i spytaj o organizacje,
które skupiaj¹ rodziców i dzieci z podobnymi problemami.
Kiedy zaczniesz myleæ o edukacji swojego niepe³nosprawnego dziecka, porozmawiaj z wojewódzkim kuratorem ds. kszta³cenia integracyjnego (adresy patrz str. 202).
n Jeli mamy jaki problem, szukamy wsparcia psychicznego, czujemy siê samot-

ni, potrzebujemy rozmowy etc.  mo¿na te¿ zadzwoniæ do telefonu zaufania
(numery telefonów patrz  str. 206).

Problemem wielu osób chorych, niepe³nosprawnych jest brak pieniêdzy, np. na
zakup wózka, drogie leki, niezbêdne zabiegi lecznicze, rehabilitacjê. Pamiêtajmy,
¿e nie jest ³atwo znaleæ pomoc finansow¹  potrzeby s¹ du¿e, a mo¿liwoci
pomocy ze strony ró¿nych instytucji i organizacji s¹ bardzo ograniczone. Oto
kilka sugestii jak pomóc sobie, lub innym, w zbieraniu pieniêdzy.3
Patrz te¿ adresy stron internetowych z informacjami przydatnymi dla osób
niepe³nosprawnych  str. 207.
n Na pocz¹tku warto zastanowiæ siê nad tym jak poszukiwaæ funduszy, czyli:

gdzie szukaæ informacji o sponsorach (mog¹ to byæ zarówno osoby indywidualne jak i firmy komercyjne, fundacje, stowarzyszenia), kto bêdzie siê zajmowa³ ich szukaniem, jak bêdzie wygl¹da³a informacja wysy³ana do potencjalnego sponsora, jakie dokumenty bêd¹ potrzebne itp.
Sprawdmy lokalne organizacje i instytucje  przede wszystkim OPS, PCPR,
wojewódzki oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia, a tak¿e lokalny biznes.
Zróbmy listê organizacji, do których mo¿na zwróciæ siê z prob¹ o wsparcie
(informacji o organizacjach szukaj w portalu www.ngo.pl) i firm (np. lokalnych),
które mog¹ byæ potencjalnymi sponsorami. Pamiêtajmy, ¿e pieni¹dze nie s¹
jedyn¹ form¹ pomocy  s¹ ni¹ tak¿e ró¿ne formy darowizny (np. znaczki na
wysy³kê) oraz us³ugi (np. mo¿liwoæ skorzystania z ksera, dostêpu do internetu).
n Mo¿na za³o¿yæ konto bankowe, na które bêd¹ zbierane rodki. Warto, ¿eby

takie konto za³o¿y³a organizacja pozarz¹dowa  ze wzglêdów formalnych

3

Oprac. red. (A. Krawczyk).
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³atwiej jest przekazaæ pieni¹dze na jaki cel na konto osoby prawnej (np. fundacji, stowarzyszenia) ni¿ osoby fizycznej (np. nasze konto). Najlepiej gdyby
by³a to organizacja, z któr¹ ju¿ wspó³pracowalimy i która zgodzi siê udostêpniæ konto. Jeli nie mamy takiej organizacji trzeba poszukaæ organizacji, której
cele statutowe wi¹¿¹ siê z celem, na który zbieramy pieni¹dze (np.
Stowarzyszenie Amazonek mo¿e udostêpniæ konto jeli zbieramy pieni¹dze na
pomoc dla kobiet po amputacji piersi, jeli cel zbiórki bêdzie zgodny z celami
statutowymi tego Stowarzyszenia). Teoretycznie ka¿da organizacja mo¿e takie
konto udostêpniæ  warto wiêc pytaæ, czy jest to mo¿liwe i czy organizacja zajmuje siê tak¹ pomoc¹.
Jeli szukamy rodków na leczenie  pamiêtajmy, ¿e Minister Zdrowia mo¿e
skierowaæ ubezpieczonego do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia
lub badañ diagnostycznych  ale tylko tych, których nie przeprowadza siê
w kraju i na podstawie wniosku wystawionego przez lekarza specjalistê. Koszty
tych wiadczeñ oraz koszty transportu ubezpieczonego za granicê i transportu
do kraju s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa. Wiêcej informacji na ten temat
w dziale: Informacje dla pacjentów na stronie internetowej: www.mz.gov.pl
oraz na stronie Biura Rozliczeñ Miêdzynarodowych: www.brm.gov.pl.
Warto nag³oniæ akcjê w lokalnych mediach, zaanga¿owaæ spo³ecznoæ
lokaln¹ w zbieranie funduszy.
W prasie lokalnej, portalu internetowym (np. www.akcjasos.pl, www.niepelnosprawni.info, www.epomoc.pl) mo¿na umieciæ apel o pomoc lub za³o¿yæ
stronê internetow¹, gdzie znajdzie siê taki apel.
Mo¿na zorganizowaæ zbiórkê publiczn¹. Informacji o zasadach organizowania
zbiórek szukaj na stronach: www.prawo.ngo.pl oraz www.mswia.gov.pl.

PAMIÊTAJ: Liczenie tylko na pieni¹dze z fundacji lub z instytucji, ¿e kto nam je
da, jest z³udne. Zbieranie rodków na leczenie czy operacjê, wymaga przede
wszystkim sporo wysi³ku, cierpliwoci i pomys³owoci.

2.2.

CENTRUM INFORMACYJNE DLA OSÓB

NIEPE£NOSPRAWNYCH4

Centrum Informacyjne dla Osób Niepe³nosprawnych powsta³o w lutym 2003 r.
z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji. Jest odpowiedzi¹ na potrzeby
wszystkich pozbawionych dostêpu do podstawowych informacji na temat
niepe³nosprawnoci.

4

Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info.
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Zespó³ specjalistów (pracownicy socjalni, prawnicy, psycholog) i wolontariuszy
udziela w Centrum porad prawnych, zawodowych, obywatelskich oraz wsparcia
psychologicznego osobom niepe³nosprawnym i ich bliskim. Stowarzyszenie uruchomi³o te¿ internetowy portal informacyjny: www.niepelnosprawni.info.
Zadania Centrum Informacyjnego dla Osób Niepe³nosprawnych:
o dostarczanie informacji (prawo, edukacja, rehabilitacja, organizacje i instytucje, programy i placówki pomocowe),
o poradnictwo w zakresie rozwi¹zywania problemów prawno-socjalnych,
o promowanie aktywnego i niezale¿nego sposobu ¿ycia osób niepe³nosprawnych,
o informowanie o polskich i wiatowych rozwi¹zaniach na rzecz osób niepe³nosprawnych,
o stworzenie systemu informacji i komunikacji w rodowisku osób niepe³nosprawnych.
Centrum powsta³o dla:
wszystkich osób niepe³nosprawnych, bez wzglêdu na rodzaj niepe³nosprawnoci,
o rodzin i opiekunów osób niepe³nosprawnych,
o organizacji pozarz¹dowych,
o nauczycieli, studentów, dziennikarzy, urzêdników,
o wszystkich, którzy interesuj¹ siê sprawami osób niepe³nosprawnych.
o

Z Centrum mo¿na skontaktowaæ siê: osobicie, telefonicznie lub korespondencyjnie.
Centrum jest czynne od poniedzia³ku do pi¹tku, w godz. 10.00-16.00. Siedziba
jest dostosowana do osób poruszaj¹cych siê na wózkach inwalidzkich.
CENTRUM INFORMACYJNE DLA OSÓB NIEPE³NOSPRAWNYCH
przy Stowarzyszeniu Przyjació³ Integracji
ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa
tel. (22) 831 85 82, 831 01 39
e-mail: centrum@niepelnosprawni.info
http://www.niepelnosprawni.info
Po pomoc informacyjn¹ mo¿na te¿ zwróciæ siê do biura porad obywatelskich 
adresy patrz str. 195.

2.3.

BROSZURY Z SERII POZNAJ SWOJE PRAWA

Osoby, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji ¿yciowej (lub w takiej sytuacji s¹ ich
bliscy), np. z powodu niepe³nosprawnoci, mog¹ szukaæ informacji o uprawnieniach w materia³ach z serii Poznaj Swoje Prawa.
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Broszury z serii Poznaj Swoje Prawa:
o w prosty i czytelny sposób opisuj¹ podstawowe uprawnienia osób bêd¹cych
w trudnej sytuacji ¿yciowej,
o podpowiadaj¹, do jakiej instytucji lub organizacji nale¿y siê zg³osiæ  kto,
w jakiej formie i na jakich zasadach mo¿e udzieliæ pomocy,
o upowszechniaj¹ praktyczn¹ wiedzê prawn¹ i zachêcaj¹ do samodzielnoci
w rozwi¹zywaniu swoich problemów.
Opracowania pisane s¹ prostym jêzykiem. Informacje prawne ³¹cz¹ siê z praktycznymi wskazówkami oraz z przyk³adami placówek, które pomagaj¹ w konkretnej sytuacji.
Specjalnie dla osób niepe³nosprawnych przygotowane zosta³y teksty:
Niepe³nosprawni  podatki,
o Niepe³nosprawni  orzecznictwo rentowe i pozarentowe,
o Niepe³nosprawni  prawo do sprzêtu,
o Niepe³nosprawni  sanatoria i turnusy rehabilitacyjne,
o Niepe³nosprawni  praca,
o Niepe³nosprawni  podstawowe uprawnienia i ulgi.
o

W serii Poznaj Swoje Prawa osoby niepe³nosprawne znajd¹ te¿ inne interesuj¹ce
broszury, np. Kto i kiedy mo¿e otrzymaæ zasi³ek z pomocy spo³ecznej?, Obywatel
w urzêdzie, Pacjenci  podstawowe uprawnienia.
Wszystkie materia³y dla osób indywidualnych s¹ bezp³atne. Organizacje i instytucje mog¹ je wydrukowaæ na swój koszt.
Broszury z serii Poznaj Swoje Prawa mo¿na otrzymaæ zamawiaj¹c u wydawcy:
STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR
ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa
tel. (22) 828 91 28, fax 828 91 29
Opracowañ mo¿na równie¿ szukaæ:
w Telegazecie  program II TVP  str. 175-199 (blok Poznaj Swoje Prawa),
o w Internecie  serwis http://pomocspoleczna.ngo.pl.
o

Opracowania Poznaj Swoje Prawa mo¿na tak¿e znaleæ w biurach porad obywatelskich oraz innych, zamawiaj¹cych je, organizacjach pozarz¹dowych i instytucjach w ca³ej Polsce (m.in. w orodkach pomocy spo³ecznej i powiatowych centrach pomocy rodzinie).
Patrz adresy biur porad obywatelskich  str. 195.
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3
W URZÊDZIE

Osoba niepe³nosprawna lub z dzieckiem niepe³nosprawnym mo¿e za³atwiæ
sprawy poza kolejnoci¹ w instytucjach i urzêdach publicznych oraz w sklepach
(Dz. U. z 1998 r., Nr 64, poz. 414 z pón. zm.).
Ulgowe bilety do muzeów (Dz. U. z 1997 r., Nr 130, poz. 854)
Od 8 listopada 1997 r. wprowadzenie ulgowych op³at jest obowi¹zkiem muzeów
pañstwowych (Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dn. 16 padziernika 1997 r.).
Ulgowe bilety mog¹ kupowaæ: osoby niepe³nosprawne wraz z opiekunami oraz
rencici, emeryci, nauczyciele wszystkich szkó³, studenci i uczniowie.
Podatki lokalne (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z pón. zm.)
Osoby niepe³nosprawne (niewidome, g³uchonieme, niedo³ê¿ne) s¹ zwolnione z p³acenia podatku od posiadania psów (bêd¹cych pomoc¹ dla tych osób) na podstawie
orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci (niezdolnoci do pracy, inwalidztwie).

3.1. SK£ADANIE PISM, PODAÑ
Czêsto zwracamy do urzêdu: gminnego (np. do burmistrza), powiatowego (np. do
starosty) itp. z prob¹ o za³atwienie jakiej sprawy. Zdarza siê jednak, ¿e odpowiedzi nie otrzymujemy, pomimo tego, ¿e urz¹d ma obowi¹zek za³atwienia danej
sprawy i udzielenia odpowiedzi. Czasem dzieje siê tak dlatego, ¿e zwrócilimy siê
z pytaniem do niew³aciwego urzêdu (aby tego unikn¹æ warto interesowaæ siê
23
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zmianami zachodz¹cymi w przepisach). Czasem zachowanie urzêdnika dowodzi
braku zainteresowania nasz¹ spraw¹, ale mo¿e okazaæ siê, ¿e jego nastawienie
bêdzie musia³o zmieniæ siê, jeli bêdziemy prowadziæ rzeczow¹ rozmowê,
w której powo³ujemy siê na przepisy.
W tej sytuacji skuteczniejszym sposobem wyjanienia danej sprawy lub
dochodzenia przys³uguj¹cych nam praw jest z³o¿enie podania w urzêdzie
(podanie mo¿e byæ wyjanieniem, ¿¹daniem, odwo³aniem, za¿aleniem). Pozwala
to zwiêle i logicznie przedstawiæ problem, a urz¹d zobowi¹zuje do udzielenia
odpowiedzi. Pamiêtajmy jednak, ¿e nie jest to warunek pisemnego za³atwienia
sprawy przez urz¹d. Art. 14 Kodeksu postêpowania administracyjnego mówi, ¿e
sprawy mog¹ byæ za³atwiane ustnie, gdy przemawia za tym interes strony i nie stoi
temu na przeszkodzie prawo. Jednak nawet w takiej sytuacji treæ i wa¿ne powody
niepisemnego za³atwienia sprawy powinny byæ utrwalone w protokole akt sprawy
lub w formie podpisanej przez nas adnotacji. Pamiêtajmy  podanie sk³adamy
w urzêdzie, którego obowi¹zkiem jest rozpatrywanie spraw okrelonej kategorii
i który jest upowa¿niony do rozpatrywania spraw z danego terenu. Jeli mamy
w¹tpliwoæ, gdzie skierowaæ pismo, lepiej wczeniej sprawdziæ (np. telefonicznie)
do kogo je wys³aæ, ni¿ liczyæ na to, ¿e kto sam skieruje je do w³aciwego wydzia³u.
Obowi¹zki urzêdu, urzêdnika i osoby sk³adaj¹cej podanie lub zwracaj¹cej siê
o wyjanienie sprawy szczegó³owo reguluje Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pón. zm.).
Podstawowe informacje dotycz¹ce pisania i sk³adania podañ:5
1. Podanie musi zawieraæ: nasze dane (imiê, nazwisko, adres miejsca zameldowania lub adres do korespondencji  je¿eli jest ró¿ny od adresu zameldowania); nazwê i adres instytucji, do której je kierujemy; wyjanienie, czego
pismo dotyczy i podpis osoby, która je sk³ada.
2. Podanie najlepiej przygotowaæ w dwóch egzemplarzach. Jeden trafia do urzêdu. Drugi egzemplarz (kopiê) zachowujemy jako dowód z³o¿enia pisma.
3. Podanie najlepiej jest z³o¿yæ na pimie.
n Jeli podanie sk³adamy bezporednio w urzêdzie (np. w biurze podawczym,
w sekretariacie wydzia³u) na kopii powinno znaleæ siê potwierdzenie
z³o¿enia, czyli piecz¹tka urzêdu i data z³o¿enia.
n Jeli wysy³amy podanie najlepiej jest zrobiæ to listem poleconym, dziêki czemu
mamy potwierdzenie wysy³ki. Pamiêtajmy o zachowaniu dowodu nadania!
n Mo¿na te¿ zg³osiæ podanie ustnie do protoko³u (wtedy musi byæ potwierdzone
naszym podpisem).
4. Jeli wymaga tego sprawa do podania do³¹czamy za³¹czniki  kopie (ale nie
orygina³y!) dokumentów wa¿nych dla sprawy.
Oprac. red. na podst.: J. Figura, A. Masny, E. liwiñska, Obywatel w urzêdzie  sk³adanie
podañ, skargi, wezwania, w serii: Poznaj Swoje Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
Warszawa 2000.
5
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5. Urz¹d ma obowi¹zek za³atwiæ sprawê bez zbêdnej zw³oki, czyli najszybciej jak
to jest mo¿liwe. Sprawa wymagaj¹ca dodatkowych wyjanieñ powinna byæ
rozpatrzona przed up³ywem jednego miesi¹ca, a szczególnie skomplikowana
przed up³ywem 2 miesiêcy. UWAGA: Jeli sprawa nie bêdzie za³atwiona w terminie, urz¹d ma obowi¹zek poinformowaæ o tym, podaæ przyczyny
opónienia i wskazaæ nowy termin rozpatrzenia sprawy.
6. Organ II instancji, czyli rozpatruj¹cy odwo³anie, ma czas na jej rozstrzygniêcie
w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania odwo³ania.
7. Je¿eli urz¹d nie odpowiada na pismo w urzêdowym terminie przys³uguje nam
prawo do z³o¿enia za¿alenia do wy¿szej instancji (np. w przypadku urzêdu
skarbowego za¿alenie przys³uguje do izby skarbowej, a w przypadku urzêdu
gminy do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego).
Wzory pism  przyk³ady
Warszawa, dn. 3 stycznia 2003 r.
Arkadiusz Wasiñski
ul. Polna 42 m. 1
05-420 Józefów
Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w Warszawie
Za¿alenie na postanowienie o ukaraniu grzywn¹
Na podstawie art. 141 w zwi¹zku z art. 88 k.p.a. wnoszê o uchylenie postanowienia Burmistrza miasta Józefowa o ukaraniu mnie kar¹ grzywny w wysokoci 50 z³,
wydanego w tocz¹cym siê postêpowaniu o wymeldowanie Magdaleny Wasiñskiej.
Uzasadnienie
W dniu 2 grudnia 2002 r. z³o¿y³em wniosek w Urzêdzie Gminy Józefów
o wymeldowanie mojej ¿ony, Magdaleny Wasiñskiej, ze wspólnego mieszkania
na ul. Polnej 42 m. 1 w Józefowie. ¯ona nie przebywa w mieszkaniu od ponad
6 miesiêcy, nie znam miejsca jej aktualnego pobytu, tak wiêc na podstawie
art. 15 ustawy o ewidencji ludnoci wnosi³em o jej wymeldowanie.
Burmistrz wezwa³ mnie do urzêdu, w celu z³o¿enia wyjanieñ, w dniu 20
grudnia 2002 r. Nie mog³em siê stawiæ w tym dniu ze wzglêdu na chorobê.
W dniu 29 grudnia dorêczono mi postanowienie o ukaraniu grzywn¹ za niestawiennictwo w wysokoci 50 z³.
Podkrelam, w dniu 20 grudnia bardzo le siê czu³em, nie mia³em tak¿e mo¿liwoci wczeniejszego zawiadomienia.
W zwi¹zku z powy¿szym, wnoszê jak na wstêpie.
Arkadiusz Wasiñski
Za³¹cznik: zwolnienie lekarskie z dnia 20 grudnia 2002 r.
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Szczuczyn, dn. 12 lipca 2003 r.
Danuta Dawidowska
ul. Szpitalna 5/5
18-230 Szczuczyn

Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze w £om¿y
za porednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Szczuczyn
Odwo³anie
od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Szczuczyn z dn. 8 lipca 2003 r. o sygnaturze... o odmowie wydania zezwolenia na...
Wnoszê o (na podstawie art. ... k.p.a.):
1) uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i
2) wydanie zezwolenia na...
Uzasadnienie
W dniu 6 czerwca 2003 r. wyst¹pi³em do Burmistrza Miasta i Gminy
Szczuczyn z wnioskiem o wydanie zezwolenia na... Decyzj¹ z dn. 8 lipca 2003
r. Burmistrz odmówi³ wydania powy¿szego zezwolenia. W uzasadnieniu
podano, i¿... , na podstawie uchwa³y rady gminy.... Okolicznoæ ta nie znajduje potwierdzenia, gdy¿ powy¿sza uchwa³a pozwala na..., za....
Nale¿y ponadto dodaæ, i¿... .
Z powy¿szych przyczyn wnoszê o uchylenie tej decyzji i wydanie decyzji
pozytywnej.
Danuta Dawidowska
W poprawnym napisaniu pisma urzêdowego pomog¹ te¿ pracownicy biura
porad obywatelskich (BPO)  patrz adresy str. 195
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3.2.

ZADANIA INSTYTUCJI ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ DZIA£AJ¥CYCH NA RZECZ
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH6
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.)
Patrz informacje o Pañstwowym Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych  str. 31

n
n
n
n

n
n

PE£NOMOCNIK RZ¥DU DO SPRAW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Wspó³pracuje z organizacjami pozarz¹dowymi i fundacjami dzia³aj¹cymi na
rzecz osób niepe³nosprawnych.
Opracowuje oraz opiniuje projekty aktów normatywnych dotycz¹cych zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków ¿ycia osób niepe³nosprawnych.
Opracowuje projekty programów rz¹dowych dotycz¹cych rozwi¹zywania
problemów osób niepe³nosprawnych.
Inicjuje dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia skutków niepe³nosprawnoci
i barier utrudniaj¹cych osobom niepe³nosprawnym funkcjonowanie w spo³eczeñstwie.
Sprawuje nadzór nad orzekaniem o niepe³nosprawnoci i o stopniu niepe³nosprawnoci.
Nadzoruje i koordynuje realizacjê zadañ wynikaj¹cych z ustawy o rehabilitacji
osób niepe³nosprawnych.

Pe³nomocnika powo³uje i odwo³uje Prezes Rady Ministrów. Pe³nomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pe³nomocnika do spraw Osób
Niepe³nosprawnych (BON), które jest wyodrêbnione organizacyjnie w MGPiPS.
BON zajmuje siê kwestiami prawnymi dotycz¹cymi osób niepe³nosprawnych
w kraju. Przygotowuje opracowania rozporz¹dzeñ i projekty ustaw, stoi na stra¿y
interesów osób niepe³nosprawnych w Polsce. Pe³nomocnikiem Rz¹du ds. Osób
Niepe³nosprawnych jest sekretarz stanu w MGPiPS, Jolanta Banach.
W ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca pe³nomocnik przyjmuje interesantów
w siedzibie BON, w ramach dnia otwartego.
6
Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info.pl (J. Pertkiewicz, Stowarzyszenie
Przyjació³ Integracji).
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BON
ul. Ga³czyñskiego 4, 00-362 Warszawa
tel. centrala (22) 826 12 61

n

n
n
n
n
n

KRAJOWA RADA KONSULTACYJNA DS. OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Proponuje przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do integracji osób niepe³nosprawnych
ze spo³eczeñstwem oraz propozycje rozwi¹zañ w zakresie zaspokajania
potrzeb tych osób wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci.
Opiniuje projekty dotycz¹ce polityki zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych.
Opiniuje projekty aktów prawnych maj¹cych lub mog¹cych mieæ wp³yw na
sytuacjê osób niepe³nosprawnych.
Opiniuje sprawozdania z dzia³alnoci PFRON.
Opiniuje projekty rz¹dowych programów dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych oraz informacji o ich realizacji.
Opiniuje materia³y przedstawione przez Pe³nomocnika Rz¹du ds. Osób
Niepe³nosprawnych.

MARSZA£KOWIE WOJEWÓDZTW
n Podejmuj¹ decyzje w porozumieniu z Pe³nomocnikiem w sprawie likwidowania i tworzenia specjalistycznych orodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych.
n Pokrywaj¹ koszty utworzenia, dzia³alnoci oraz realizacji zadañ specjalistycznego orodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego.
n Powo³uj¹ i odwo³uj¹ cz³onków rad wojewódzkich ds. osób niepe³nosprawnych.
ZARZ¥DY WOJEWÓDZTW
n Przedstawiaj¹ Prezesowi Zarz¹du PFRON sprawozdania rzeczowo finansowe
o zadaniach zrealizowanych ze rodków otrzymanych z PFRON.
n

n
n
n
n

SAMORZ¥DY WOJEWÓDZTW
Wspó³pracuj¹ z organami administracji rz¹dowej oraz powiatami i gminami
w realizacji zadañ wynikaj¹cych z ustawy o rehabilitacji osób niepe³nosprawnych.
Opracowuj¹ wojewódzkie programy dotycz¹ce wyrównywania szans osób
niepe³nosprawnych i przeciwdzia³ania ich wykluczeniu spo³ecznemu.
Opracowuj¹ wojewódzkie programy pomocy w realizacji zadañ na rzecz
zatrudniania osób niepe³nosprawnych.
Opiniuj¹ wnioski o wpis do rejestru orodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych.
Finansuj¹ koszty utworzenia i dzia³alnoci zak³adów aktywnoci zawodowej ze
rodków PFRON7 oraz innych róde³.

7
Przyp. red.: Od 13 sierpnia 2003 r. o dofinansowanie kosztów utworzenia i dzia³ania zak³adu
aktywnoci zawodowej nale¿y zwracaæ siê do samorz¹du województwa, a nie do PFRON.
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n Dokonuj¹ zwrotu kosztów za szkolenie osób niepe³nosprawnych zatrud-

nionych w ZPCH w zwi¹zku z koniecznoci¹ zmiany profilu produkcji.

n Przyznaj¹ jednorazow¹ po¿yczkê w celu ochrony istniej¹cych w ZPCH miejsc

pracy osób niepe³nosprawnych.

n Dofinansowuj¹ budowê i rozbudowê obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji.
n Zlecaj¹ realizacjê zadañ z zakresu rehabilitacji zawodowej, spo³ecznej i lecz-

niczej organizacjom pozarz¹dowym oraz innym podmiotom.

n
n
n
n

WOJEWÓDZKIE SPO£ECZNE RADY DS. OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH8
Inspiruj¹ przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do integracji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych oraz realizacji praw osób niepe³nosprawnych.
Opiniuj¹ projekty wojewódzkich programów dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Oceniaj¹ realizacjê tych programów.
Opiniuj¹ projekty uchwa³ i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod k¹tem ich skutków dla osób niepe³nosprawnych.
WOJEWODOWIE

n Ustalaj¹ obszar dzia³ania powiatowego zespo³u do spraw orzekania o niepe³no-

sprawnoci.

n Powo³uj¹ i odwo³uj¹ wojewódzki zespó³ do spraw orzekania o niepe³no-

sprawnoci.

n Pe³ni¹ bezporedni nadzór nad powiatowymi zespo³ami do spraw orzekania

o niepe³nosprawnoci.

n Prowadz¹ rejestr orodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
n Rozpatruj¹ wnioski o wpis lub wykrelenie z prowadzonego rejestru orodków

i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.

n Przeprowadzaj¹ kontrolê orodków oraz organizatorów turnusów rehabilita-

cyjnych wpisanych do rejestrów.

n Przyznaj¹ status zak³adu pracy chronionej i zak³adu aktywnoci zawodowej

oraz podejmuj¹ decyzjê stwierdzaj¹c¹ utratê przyznanego statusu.

n Wydaj¹ decyzjê w sprawie ponownego przyznania statusu zak³adu pracy chro-

nionej.

n Przeprowadzaj¹ kontrolê w zak³adach pracy chronionej.
n Przedstawiaj¹ Pe³nomocnikowi informacjê o wynikach kontroli, stanie zatrud-

nienia i decyzjach wydanych odnonie zak³adów pracy chronionej.

ZARZ¥DY POWIATÓW
n Przedstawiaj¹ Prezesowi Zarz¹du PFRON sprawozdania rzeczowo finansowe
o zadaniach zrealizowanych ze rodków otrzymanych z PFRON.
Rozporz¹dzenie MGPiPS z dn. 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu dzia³ania
wojewódzkich i powiatowych spo³ecznych rad do spraw osób niepe³nosprawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 560) wesz³o w ¿ycie w kwietniu 2003 r. (przyp. red.).

8
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POWIATOWE SPO£ECZNE RADY DS. OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Inspiruj¹ przedsiêwziêcia zmierzaj¹ce do integracji zawodowej i spo³ecznej
osób niepe³nosprawnych oraz realizacji praw tych osób.
Opiniuj¹ projekty powiatowych programów dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Oceniaj¹ realizacjê programów na rzecz osób niepe³nosprawnych.
Opiniuj¹ projekty uchwa³ i programów przyjmowanych przez radê powiatu
pod k¹tem ich skutków dla osób niepe³nosprawnych.
STAROCI POWIATÓW
Udzielaj¹ po¿yczki osobie niepe³nosprawnej na rozpoczêcie dzia³alnoci
gospodarczej lub rolniczej do wysokoci 30-krotnego przeciêtnego wynagrodzenia.
Mog¹: umorzyæ po¿yczkê, na wniosek po¿yczkobiorcy lub w przypadku uzasadnionym trudn¹ sytuacja materialn¹ lub losow¹ d³u¿nika odroczyæ termin
sp³aty po¿yczki, roz³o¿yæ jej sp³atê na raty lub umorzyæ sp³atê w czêci albo
w ca³oci.
Dofinansowuj¹ do wysokoci 50% oprocentowania kredytu bankowego
zaci¹gniêtego na kontynuowanie dzia³alnoci gospodarczej albo rolniczej
prowadzonej przez osoby niepe³nosprawne.
Zwracaj¹ pracodawcom koszty poniesione w zwi¹zku z przystosowaniem
tworzonych lub istniej¹cych stanowisk pracy dla osób niepe³nosprawnych
bezrobotnych lub poszukuj¹cych pracy i nie pozostaj¹cych w zatrudnieniu,
skierowanych przez powiatowy urz¹d pracy.
Wydaj¹ opinie na temat utworzenia zak³adu aktywnoci zawodowej.
Refunduj¹ pracodawcom koszty szkolenia zatrudnionych osób niepe³nosprawnych.
Po uzyskaniu zgody wojewody powo³uj¹ i odwo³uj¹ powiatowe zespo³y ds.
orzekania o niepe³nosprawnoci.
POWIATOWE URZÊDY PRACY
Opracowuj¹ i realizuj¹ program dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych
w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw
osób niepe³nosprawnych.
Wspó³pracuj¹ z organizacjami pozarz¹dowymi i fundacjami dzia³aj¹cymi
w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych.
Wspó³pracuj¹ z w³aciwym terenowo inspektoratem pracy w zakresie oceny
i kontroli miejsc pracy osób niepe³nosprawnych.
Prowadz¹ porednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepe³nosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie.
Kieruj¹ osoby niepe³nosprawne, które wymagaj¹ specjalistycznego programu
szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i spo³ecznej, do specjalistycznego orodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub innej placówki szkoleniowej.
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n Prowadz¹ doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie dzia-

³alnoci gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepe³nosprawne.

n Inicjuj¹, organizuj¹ i finansuj¹ szkolenia bezrobotnych osób niepe³nospraw-

nych lub innych osób niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy i nie pozostaj¹cych w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzêdzie pracy.

n
n
n

n
n
n
n
n

n

n

POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
Wspó³pracuj¹ z organizacjami pozarz¹dowymi i fundacjami dzia³aj¹cymi na
rzecz osób niepe³nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo³ecznej.
Podejmuj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczania skutków niepe³nosprawnoci.
Opracowuj¹ i realizuj¹ powiatowe programy dzia³ania na rzecz osób
niepe³nosprawnych w zakresie rehabilitacji spo³ecznej oraz przestrzegania
praw osób niepe³nosprawnych.
Opracowuj¹ i przedstawiaj¹ plany zadañ oraz informacji z prowadzonej
dzia³alnoci oraz udostêpniaj¹ je na potrzeby samorz¹du województwa.
Dofinansowuj¹ koszty tworzenia i dzia³alnoci warsztatów terapii zajêciowej.
Rozpatruj¹ wnioski kwalifikacyjne i dofinansowuj¹ uczestnictwo w turnusach
rehabilitacyjnych osób niepe³nosprawnych i ich opiekunów.
Dofinansowuj¹ sport, kulturê, rekreacjê i turystykê osób niepe³nosprawnych.
Dofinansowuj¹ zaopatrzenie w sprzêt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe³nosprawnym na podstawie odrêbnych przepisów.
Dofinansowuj¹ likwidacjê barier architektonicznych, w komunikowaniu siê
i technicznych w zwi¹zku z indywidualnymi potrzebami osób niepe³nosprawnych.
Dofinansowuj¹ rehabilitacjê dzieci i m³odzie¿y.
Patrz te¿ informacje o zadaniach OPS wobec osób niepe³nosprawnych
 str. 56.
Patrz te¿ adresy pe³nomocników ds. osób niepe³nosprawnych  str. 201.

PAÑSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH  ZADANIA I PROGRAMY

3.3.

CELOWE

ZADANIA PFRON9

Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info.pl (D. Landsberger, Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji).

9
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Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych jest pañstwowym funduszem celowym i odpowiada za wspieranie rehabilitacji osób niepe³nosprawnych
oraz za finanse w zakresie tej rehabilitacji. Fundusz dzia³a na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997 r.
Naczelnymi organami PFRON s¹ Rada Nadzorcza i Zarz¹d.
Przychodami PFRON s¹ g³ównie rodki pochodz¹ce z obowi¹zkowych miesiêcznych wp³at dokonywanych przez pracodawców, którzy zatrudniaj¹ co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pe³en wymiar czasu pracy, a wskanik zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych w ich zak³adzie jest ni¿szy ni¿ 6%.
Z wp³at na Fundusz zwolnieni s¹ pracodawcy, u których wskanik zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych wynosi co najmniej 6%. Wskanik ten jest inny dla
pañstwowych i samorz¹dowych jednostek organizacyjnych, a tak¿e instytucji kultury oraz pañstwowych i niepañstwowych szkó³ ró¿nego stopnia. Zwolnieni s¹
tak¿e pracodawcy prowadz¹cy zak³ady pracy bêd¹ce w likwidacji albo których
upad³oæ og³oszono.
Do wp³at na PFRON zobowi¹zane s¹ tak¿e zak³ady pracy chronionej w wysokoci stanowi¹cej 10% rodków uzyskanych z tytu³u zwolnieñ podatkowych okrelonych w ustawie.
Pozosta³e przychody PFRON stanowi¹ dotacje z bud¿etu pañstwa; inne dotacje
lub subwencje; spadki, zapisy i darowizny; dobrowolne wp³aty; dochody z oprocentowania po¿yczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych i odsetek od
zakupionych obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Pañstwa
lub NBP oraz lokat terminowych, otrzymane dywidendy; dochody z dzia³alnoci
gospodarczej itp.
rodki PFRON przeznaczane s¹ na:
o utrzymanie istniej¹cych, a zagro¿onych likwidacj¹ miejsc pracy osób niepe³nosprawnych,
o dofinansowanie zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych, samorz¹dowych programów
na rzecz osób niepe³nosprawnych,
o programy celowe, zatwierdzone przez Radê Nadzorcz¹, s³u¿¹ce rehabilitacji
zawodowej, spo³ecznej i leczniczej,
o tworzenie i funkcjonowanie poradnictwa zawodowego,
o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe³nosprawnych,
o finansowanie w ca³oci lub w czêci kosztów organizowania i dzia³ania warsztatów terapii zajêciowej,
o dotacje dla przedsiêbiorców podejmuj¹cych produkcjê wyrobów ortopedycznych, rodków pomocniczych lub sprzêtu rehabilitacyjnego albo us³ugi w tym
w zakresie, na uruchomienie tej produkcji lub us³ug,
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o

o
o
o

finansowanie w ca³oci lub czêci badañ, ekspertyz i analiz, opracowywania
projektów norm, a tak¿e wydawnictw i konkursów dotycz¹cych rehabilitacji
zawodowej lub spo³ecznej,
opracowywanie i rozpowszechnianie materia³ów informacyjnych i szkoleniowych,
dofinansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu siê i technicznych.

Przy realizacji swoich celów PFRON cile wspó³pracuje z samorz¹dami wojewódzkimi i powiatowymi. Samorz¹dy otrzymuj¹ rodki PFRON na podstawie algorytmu okrelanego w drodze rozporz¹dzenia przez Radê Ministrów.
PROGRAMY CELOWE PFRON10
KOMPUTER DLA HOMERA 2003
PROGRAM POMOCY W ZAKUPIE SPRZÊTU ELEKTRONICZNEGO ORAZ
OPROGRAMOWANIA UMO¯LIWIAJ¥CEGO REHABILITACJÊ ZAWODOW¥
I SPO£ECZN¥ OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZ¥CYCH
W ramach programu mo¿na uzyskaæ dofinansowanie na:
zakup podstawowego i specjalistycznego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
o zakup specjalistycznych elektronicznych urz¹dzeñ brajlowskich,
o zakup urz¹dzeñ lektorskich,
o szkolenia komputerowe w zakresie podstawowej obs³ugi nabytego sprzêtu.
o

W programie mog¹ wzi¹æ udzia³:
o osoby pe³noletnie w wieku aktywnoci zawodowej, posiadaj¹ce orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci (lub równowa¿ne), niepe³nosprawne z powodu dysfunkcji narz¹du wzroku,
o dzieci i m³odzie¿ w wieku do lat 18 posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci lub aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoci, niepe³nosprawne z powodu dysfunkcji narz¹du wzroku.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest wykonywanie pracy zarobkowej lub
zarejestrowanie siê w urzêdzie pracy (w przypadku osób bezrobotnych lub
poszukuj¹cych pracy) b¹d uczenie siê albo studiowanie.
Wysokoæ dofinansowania ustalana jest w zale¿noci od wysokoci dochodów
brutto na cz³onka rodziny w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Maksymalna kwota nie mo¿e jednak przekroczyæ:
Oprac. red. na podst. portalu: http://niepelnosprawni.info (D. Landsberger, Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji) oraz strony: www.pfron.org.pl.
10
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10-krotnoci najni¿szego wynagrodzenia za pracê  dla podstawowego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
20-krotnoci najni¿szego wynagrodzenia za pracê  dla specjalistycznego
sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
40-krotnoci najni¿szego wynagrodzenia za pracê  dla specjalistycznych elektronicznych urz¹dzeñ brajlowskich,
20-krotnoci najni¿szego wynagrodzenia za pracê  dla urz¹dzeñ lektorskich.

Aby skorzystaæ z dofinansowania trzeba wnieæ wk³ad w³asny w wysokoci:
o nie mniejszej ni¿ 5% ceny zakupu  dla podstawowego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
o nie mniejszej ni¿ 2% ceny zakupu  dla specjalistycznego sprzêtu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania,
o nie mniejszej ni¿ 2% ceny zakupu  dla specjalistycznych elektronicznych
urz¹dzeñ brajlowskich,
o nie mniejszej ni¿ 7% ceny zakupu  dla urz¹dzeñ lektorskich.
W programie nie mog¹ braæ udzia³u:
o osoby, które w przesz³oci naruszy³y warunki umowy z PFRON lub maj¹
wymagalne zobowi¹zania wobec PFRON,
o osoby, których dochód brutto na osobê w gospodarstwie przekracza 2,5-krotnoæ najni¿szego wynagrodzenia za pracê, lub 2,5-krotnoæ najni¿szego
wynagrodzenie za pracê powiêkszonego o specjalny wspó³czynnik w przypadku osób samotnych. Je¿eli osoba niepe³nosprawna chce zakupiæ sprzêt brajlowski, to dochód brutto na osobê w gospodarstwie nie mo¿e przekroczyæ 4krotnoci najni¿szego wynagrodzenia.
Program realizowany jest na terenie ca³ego kraju od 2003 r. Wnioski nale¿y
sk³adaæ do oddzia³ów wojewódzkich PFRON.
PEGAZ 2003
W 2003 r. program podzielono na dwie czêci. Jedna skupia siê na pomocy
w aktywizowaniu osób niepe³nosprawnych poprzez likwidacjê barier transportowych i w komunikowaniu siê. W drugim module udzielana jest pomoc w sfinansowaniu przedsiêwziêæ Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepe³nosprawnych
Joni i Przyjaciele Polska, w ramach programu Wózki dla Polski.
Modu³ pomocy w aktywizowaniu osób niepe³nosprawnych poprzez likwidacjê
barier transportowych i w komunikowaniu siê.
W ramach tego modu³u mo¿na uzyskaæ dofinansowanie na:
o obszar A  zakup i monta¿ oprzyrz¹dowania do samochodu;
O pomoc mog¹ ubiegaæ siê osoby pe³noletnie, posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci z powodu dysfunkcji
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narz¹du ruchu, które: wykonuj¹ pracê zarobkow¹, ucz¹ siê, s¹ zarejestrowane
w urzêdzie pracy (w przypadku osób bezrobotnych).
Osoby ubiegaj¹ce siê o dofinansowanie w tym obszarze musz¹ mieæ prawo jazdy.
o obszar B  zakup sprzêtu komputerowego;
O pomoc mog¹ ubiegaæ siê: pe³noletnie osoby posiadaj¹ce orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci z powodu braku lub
znacznego niedow³adu obu koñczyn górnych oraz dzieci/m³odzie¿ do lat 18 posiadaj¹ca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci
lub orzeczenie o niepe³nosprawnoci z powodu braku lub znacznego niedow³adu
obu koñczyn górnych.
o obszar C  zakup wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym.
O pomoc mog¹ ubiegaæ siê: pe³noletnie osoby posiadaj¹ce orzeczenie
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci oraz dzieci i m³odzie¿ do lat 18 posiadaj¹ce orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci lub orzeczenie
o niepe³nosprawnoci, u których jednoczesna dysfunkcja jednej b¹d dwóch
koñczyn górnych oraz jednej b¹d dwóch koñczyn dolnych uniemo¿liwia korzystanie z wózka o napêdzie rêcznym.

Warunkiem ubiegania siê o dofinansowanie jest przedstawienie zawiadczenia
wydanego przez lekarza prowadz¹cego, które stanowi podstawê stwierdzenia,
czy rodzaj niepe³nosprawnoci wnioskodawcy jest zgodny z warunkami zawartymi w programie.
O dofinansowanie nie mog¹ ubiegaæ siê osoby:
o które w przesz³oci naruszy³y warunku umowy z PFRON b¹d posiadaj¹
wymagalne zobowi¹zania wobec PFRON,
o którym w ci¹gu ostatnich 5 lat udzielono po¿yczki ze rodków PFRON na
zakup sprzêtu komputerowego b¹d wózka o napêdzie elektrycznym,
o których dochód brutto na osobê w gospodarstwie domowym przekracza 2,5krotnoæ najni¿szego wynagrodzenia za pracê, lub 2,5-krotnoæ najni¿szego
wynagrodzenie za pracê powiêkszonego o specjalny wspó³czynnik w przypadku osób samotnych.
Maksymalna kwota dofinansowania uzale¿niona jest od dochodów brutto
wnioskodawcy, ale nie mo¿e przekroczyæ:
11
o 7-krotnoci najni¿szego wynagrodzenia za pracê
 dla oprzyrz¹dowania
samochodowego,
o 20-krotnoci najni¿szego wynagrodzenia za pracê  dla sprzêtu komputero wego,
o 24-krotnoci najni¿szego wynagrodzenia za pracê  dla wózków inwalidzkich
o napêdzie elektrycznym.
11

Minimalne wynagrodzenie w 2003 r. wynosi 800 z³, w 2004 r. ma wynieæ 824 z³.
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Aby skorzystaæ z dofinansowania konieczne jest wniesienie wk³adu w³asnego
w wysokoci:
o nie mniejszej ni¿ 10% ceny zakupu sprzêtu komputerowego,
o nie mniejszej ni¿ 1% ceny zakupu wózka inwalidzkiego o napêdzie elektrycznym.
Dofinansowanie na oprzyrz¹dowanie w samochodach przyznawane jest tylko
w przypadku samochodów nie starszych ni¿ 3-letnie.
Modu³ pomocy w dofinansowaniu przedsiêwziêæ realizowanych w ramach programu Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepe³nosprawnych Joni i Przyjaciele
Polska, pt. Wózki dla Polski.
Od 7 lat Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepe³nosprawnych Joni i Przyjaciele
Polska sprowadza do Polski u¿ywane wózki i inny sprzêt rehabilitacyjny. Dziêki
porozumieniu zawartemu miêdzy PFRON, Stowarzyszeniem i Okrêgowym
Inspektoratem S³u¿by Wiêziennej w Warszawie od roku 2003 sprzêt sprowadzany
do Polski bêdzie remontowany w areszcie ledczym w Bia³o³êce. Pieni¹dze ze
rodków PFRON przeznaczone zostan¹ na zaadoptowanie pomieszczeñ przeznaczonych na punkt remontowy.
Wiêcej informacji o mo¿liwoci uzyskania sprzêtu lub skorzystania z punktu
remontowego mo¿na uzyskaæ w Stowarzyszeniu na rzecz Osób
Niepe³nosprawnych Joni i Przyjaciele Polska, ul. Kondratowicza 20 p. 121,
00-983 Warszawa, tel. (22) 675 81 68.
Warto zaznaczyæ, ¿e wózki przeznaczane s¹ g³ównie na potrzeby organizacji
i instytucji (np. OPS), rzadziej dla osób w trudnej sytuacji ¿yciowej, które same
zwróc¹ siê o tak¹ pomoc (jeli nie uda³o siê im uzyskaæ wózka refundowanego
przez NFZ). Mo¿liwoæ tej pomocy nie obejmuje wózków elektrycznych i aktywnych.
Program Pegaz 2003 realizowany jest na terenie ca³ego kraju od 2003 r. Wnioski
nale¿y sk³adaæ do oddzia³ów wojewódzkich PFRON.
STUDENT
POMOC OSOBOM NIEPE£NOSPRAWNYM W ZDOBYCIU WYKSZTA£CENIA
NA POZIOMIE WY¯SZYM
W programie mog¹ uczestniczyæ osoby:
o z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci
(lub orzeczeniem równowa¿nym),
o wpisane na listê studentów szkó³ wy¿szych i studiuj¹ce w systemie dziennym,
wieczorowym, zaocznym lub za porednictwem Internetu.
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Prezes Zarz¹du PFRON mo¿e w uzasadnionych wypadkach przyznaæ specjalne
stypendia dla:
o studentów ze szczególnymi osi¹gniêciami w nauce,
o studentów ze szczególnymi osi¹gniêciami w nauce, podejmuj¹cych naukê za
granic¹.
UWAGA:
O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê studenci, którzy ukoñczyli przynajmniej
pierwszy semestr studiów. Nie dotyczy to osób podejmuj¹cych studia
uzupe³niaj¹ce magisterskie.
Dofinansowanie mo¿e byæ przeznaczone przede wszystkim na op³aty za studia,
pokrycie kosztów zakwaterowania, dojazdów, uczestnictwa w zajêciach
maj¹cych na celu podniesienie sprawnoci fizycznej lub psychicznej, zakupu
pomocy naukowych (w tym sprzêtu komputerowego) oraz wyjazdów w ramach
zajêæ szkolnych.
Wysokoæ dofinansowania zale¿y od: sytuacji maj¹tkowej studenta, pozytywnych
wyników w nauce, kierunku studiów. Dofinansowanie w jednym semestrze mo¿e
wynieæ maksymalnie 5-krotnoæ najni¿szego wynagrodzenia.
W programie nie mog¹ uczestniczyæ osoby o rednich miesiêcznych dochodach
brutto przekraczaj¹cych:
o 100% najni¿szego wynagrodzenia przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny
pozostaj¹cego we wspólnym gospodarstwie domowym,
o 120% najni¿szego wynagrodzenia  w przypadku osób samotnych.
Wnioski o przyznanie dofinansowania sk³adane s¹ w oddzia³ach PFRON w³aciwych terytorialnie dla siedziby szko³y wy¿szej, nie wczeniej ni¿ 30 dni przed
rozpoczêciem semestru maj¹cego zostaæ objêtym dofinansowaniem i nie póniej
ni¿ 14 dni po rozpoczêciu tego semestru.
Program jest realizowany od 2002 r., przez 6 lat. Szczegó³owych informacji
udzielaj¹ oddzia³y PFRON.
JUNIOR
PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW
NIEPE£NOSPRAWNYCH
Program ma na celu u³atwienie m³odym niepe³nosprawnym osobom wejcia
w ¿ycie zawodowe. W programie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepe³nosprawnoci, które:
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s¹ absolwentami zarejestrowanymi w powiatowym urzêdzie pracy, skierowanymi na sta¿ po wejciu w ¿ycie programu,
s¹ osobami poszukuj¹cymi pracy w okresie do up³ywu 12 miesiêcy od dnia
okrelonego w dyplomie, wiadectwie ukoñczenia szko³y lub zawiadczeniu
o ukoñczeniu kursu.

rodki PFRON mog¹ byæ przeznaczone na:
o dofinansowanie dla absolwentów skierowanych na sta¿; dofinansowanie jest
wiadczeniem na rehabilitacjê zawodow¹ i wynosi 30%, 25% lub 20%
najni¿szego wynagrodzenia  w zale¿noci od stopnia niepe³nosprawnoci
absolwenta,
o premiê dla doradcy zawodowego za wykonywanie dodatkowych czynnoci 
aktywn¹ wspó³pracê z pracodawc¹ w realizacji sta¿u i pomoc sta¿ycie,
o premiê dla pracodawcy z tytu³u odbycia sta¿u przez absolwenta; wysokoæ premii zale¿y od stopnia niepe³nosprawnoci absolwenta oraz od d³ugoci sta¿u,
o refundacjê kosztów wynagrodzenia absolwentów zatrudnionych po odbyciu
sta¿u. Refundacja wyp³acana jest przez 24 miesi¹ce, a jej wysokoæ
uzale¿niona jest od stopnia niepe³nosprawnoci zatrudnionego absolwenta.
Uwaga: refundacja nie dotyczy osób niepe³nosprawnych, których wynagrodzenia s¹ w czêci refundowane ze rodków PFRON na podstawie odrêbnych przepisów lub programów celowych.
Dofinansowanie dla absolwenta skierowanego na sta¿, premiê za przyjêcie absolwenta na sta¿ oraz refundacjê wynagrodzenia niepe³nosprawnego absolwenta
wyp³aca powiatowy urz¹d pracy.
Szczegó³owych informacji o realizacji programu udzielaj¹ powiatowe urzêdy
pracy i oddzia³y wojewódzkie PFRON.
PITAGORAS
PROGRAM POMOCY OSOBOM Z USZKODZENIEM S£UCHU
Celem programu jest:
o zapewnienie wszystkim nies³ysz¹cym i niedos³ysz¹cym studentom oraz uczestnikom kursów przygotowawczych do egzaminów do szkó³ wy¿szych,
w zale¿noci od potrzeb, pomocy t³umaczy migowych lub mo¿liwoci wykorzystywania w trakcie zajêæ oraz egzaminów urz¹dzeñ wspomagaj¹cych,
o zapewnienie wszystkim osobom niedos³ysz¹cym dostêpu do dóbr kultury
w ramach instytucji kultury.
Adresatami programu s¹ uczelnie i instytucje kultury. rodki przeznaczone na
realizacjê programu przekazywane bêd¹ na podstawie umowy zawieranej
pomiêdzy PFRON a uczelni¹ lub instytucj¹ kultury.
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Uczestnikami programu mog¹ byæ:
1. osoby nies³ysz¹ce lub niedos³ysz¹ce, które posiadaj¹ orzeczenie o stopniu
niepe³nosprawnoci, studiuj¹ lub ucz¹ siê na kursach przygotowawczych do
egzaminów do szkó³ wy¿szych organizowanych przez uczelnie oraz zg³aszaj¹
potrzebê korzystania z us³ug t³umacza migowego lub koniecznoæ zastosowania urz¹dzeñ wspomagaj¹cych,
2. osoby niedos³ysz¹ce, korzystaj¹ce z dóbr kultury, w których decyduj¹c¹ rolê
odgrywa przekaz s³owny lub muzyczny.
Program realizowany bêdzie na terenie ca³ego kraju od 2003 roku. Data
zakoñczenia programu ustalona zostanie przez Radê Nadzorcz¹ PFRON w odrêbnej uchwale. Szczegó³owych informacji o realizacji programu udzielaj¹ oddzia³y
wojewódzkie PFRON.
PARTNER
WSPIERANIE ZADAÑ REALIZOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJE DZIA£AJ¥CE
NA RZECZ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Program ma za zadanie dofinansowanie zadañ organizacji dzia³aj¹cych na rzecz
osób niepe³nosprawnych. Z programu mog¹ korzystaæ: stowarzyszenia, fundacje,
zwi¹zki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców dzia³aj¹ce na rzecz
osób niepe³nosprawnych, które:
o posiadaj¹ statutowy zapis o dzia³alnoci rehabilitacyjnej na rzecz osób niepe³nosprawnych,
o dysponuj¹ profesjonaln¹ kadr¹ do wykonania powierzonych im zadañ,
o identyfikuj¹ i szybko reaguj¹ na potrzeby osób niepe³nosprawnych, pracodawców zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne, w celu dalszego zatrudniania
tych osób,
o ukierunkowuj¹ swoje dzia³ania, szczególnie na osoby niepe³nosprawne w stopniu znacznym i umiarkowanym lub na dzia³alnoæ opiekuñcz¹ i rehabilitacyjn¹
prowadzon¹ na rzecz dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej w ró¿nego typu
placówkach.
W ramach programu dofinansowuje siê w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
1. prowadzenie rehabilitacji dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej w ró¿nych typach placówek;
2. organizowanie i prowadzenie szkoleñ, kursów, warsztatów, grup rodowiskowe
go wsparcia oraz zespo³ów aktywnoci spo³ecznej dla osób niepe³nosprawnych;
3. organizowanie szkoleñ i warsztatów dla cz³onków rodzin osób niepe³nosprawnych, opiekunów i wolontariuszy bezporednio zaanga¿owanych w proces rehabilitacji zawodowej, spo³ecznej i leczniczej osób niepe³nosprawnych,
ze szczególnym uwzglêdnieniem zagadnieñ dotycz¹cych:
 procesu integracji osób niepe³nosprawnych w najbli¿szym rodowisku
i spo³ecznoci lokalnej,
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 zwiêkszenia ich aktywnoci ¿yciowej i zaradnoci osobistej oraz niezale¿noci ekonomicznej,
 podnoszenia umiejêtnoci pracy z osobami niepe³nosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
4. prowadzenie terapii psychologicznej dla osób, które sta³y siê niepe³nosprawne
w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w celu ³agodzenia stresu spowodowanego niepe³nosprawnoci¹;
5. prowadzenie grupowych i indywidualnych zajêæ, które:
 maj¹ na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymanie umiejêtnoci niezbêdnych do samodzielnego funkcjonowania, w tym obejmuj¹cych naukê orientacji w przestrzeni i wykonywania czynnoci dnia codziennego przez osoby
ociemnia³e, zwiêkszaj¹cych mobilnoæ osób niepe³nosprawnych ruchowo,
ogólnie usprawniaj¹cych osoby ze znacznym upoledzeniem ruchu i mowy,
 rozwijaj¹ umiejêtnoci sprawnego komunikowania siê z otoczeniem osób
z uszkodzeniami s³uchu,
 ogólnie usprawniaj¹ zaburzone funkcje organizmu i ograniczaj¹ deficyty
rozwojowe osób z upoledzeniem umys³owym;
6. zwiêkszanie szans zatrudnienia lub utrzymania w zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych poprzez:
 promocjê wyrobów produkowanych w zak³adach zatrudniaj¹cych osoby
niepe³nosprawne, z uwzglêdnieniem dzia³añ wspieraj¹cych: wystawy, targi,
wydawanie katalogów, prospektów i materia³ów informacyjnych o producentach i wyrobach,
 prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz zaniechania wobec osób
niepe³nosprawnych praktyk dyskryminacyjnych przez pracodawców;
7. organizowanie imprez: kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla osób
niepe³nosprawnych; o charakterze integracyjnym, wspieraj¹cych aktywnoæ
osób niepe³nosprawnych w tych dziedzinach;
8. organizowanie gie³d pracy i porednictwa pracy dla osób niepe³nosprawnych;
9. utrzymanie i szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych;
10. wyszukiwanie osób niepe³nosprawnych w wieku aktywnoci zawodowej nie
pozostaj¹cych w zatrudnieniu i nie zarejestrowanych w powiatowych urzêdach pracy w celu poinformowania o mo¿liwociach zatrudnienia lub szkolenia oraz w zale¿noci od potrzeb udzielenia pomocy w przygotowaniu do aktywnego poszukiwania pracy.
Maksymalna wysokoæ dofinansowania, w odniesieniu do sumy kosztów realizowanych zadañ, nie mo¿e przekroczyæ 80% poniesionych kosztów tych zadañ.
Tryb sk³adania i zasady rozpatrywania wniosków:
Wnioski o zawarcie wieloletniego porozumienia (formularze dostêpne na
stronach PFRON) sk³ada siê najpóniej do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok
realizacji porozumienia. Wnioski nale¿y sk³adaæ:
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organizacje pozarz¹dowych o charakterze ogólnokrajowym  w biurze centrali
PFRON,
o organizacje pozarz¹dowe o charakterze lokalnym  w oddzia³ach PFRON
w³aciwych terytorialnie dla siedziby wnioskodawcy.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkuje zawarciem przez PFRON wieloletniego
porozumienia, w terminie do 15 grudnia roku, w którym wniosek zosta³ z³o¿ony.
o

Program realizowany jest od 3 sierpnia 2000 r. do 3 sierpnia 2005 r.
PAPIRUS
PROGRAM WSPIERANIA PUBLIKACJI I WYDAWNICTW DOTYCZ¥CYCH
PROBLEMATYKI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
Celem programu jest dofinansowanie wydawnictw i publikacji, które:
o skierowane s¹ do osób niepe³nosprawnych,
o maj¹ na celu zaprezentowanie szerokiemu spo³eczeñstwu rodowiska osób
niepe³nosprawnych oraz prze³amywanie barier w komunikacji.
W programie mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadaj¹ce osobowoci prawnej, które prowadz¹ dzia³alnoæ
wydawnicz¹, w szczególnoci o zasiêgu ogólnopolskim.
W ramach programu mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie:
o wydawnictw periodycznych ci¹g³ych i ci¹g³ych nieperiodycznych, tak¿e drukowanych pismem Braillea, w druku powiêkszonym lub wydawanych na
kasecie, p³ycie CD, dyskietce lub w Internecie,
o materia³ów informacyjnych i instrukta¿owych, tak¿e drukowanych pismem
Braillea, w druku powiêkszonym lub wydawanych na kasecie, p³ycie CD,
dyskietce lub w Internecie,
o ksi¹¿ek naukowych lub popularnonaukowych drukowanych pismem Braillea,
w druku powiêkszonym lub wydawanych na kasecie, p³ycie CD, dyskietce lub
w Internecie,
o literatury piêknej drukowanej pismem Braillea, w druku powiêkszonym lub
wydawanych na kasecie, p³ycie CD, dyskietce lub w Internecie.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest przede wszystkim:
o prowadzenie dzia³alnoci wydawniczej na rzecz osób niepe³nosprawnych
przez co najmniej rok,
o posiadanie rodków na pokrycie udzia³u w³asnego w kosztach przedsiêwziêcia,
o uzasadnienie potrzeby wydawnictwa o okrelonym zasiêgu i wielkoci nak³adu.
Tryb postêpowania:
o wnioski o dofinansowanie sk³adaæ nale¿y w IV kwartale roku poprzedzaj¹cego
realizacjê zadania,
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wnioski wydawnictw o zasiêgu ogólnokrajowym sk³adane s¹ do Biura Funduszu, natomiast wnioski wydawnictw lokalnych w oddzia³ach PFRON.

Program realizowany jest na terenie ca³ego kraju przez 5 lat od daty zatwierdzenia
programu (od 2000 r.) przez Radê Nadzorcz¹ PFRON.
TELEPRACA
PILOTA¯OWY PROGRAM WSPIERANIA ZATRUDNIENIA OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH W POSZUKIWANYCH INNOWACYJNYCH
ZAWODACH WYKORZYSTUJ¥CYCH TECHNIKI INFORMATYCZNE
Program realizowany jest do 31 grudnia 2003 r. dla grupy 500 osób niepe³nosprawnych z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, dolnol¹skiego
i lubelskiego we wspó³pracy z: organizacjami pozarz¹dowymi, organizacjami pracodawców, samorz¹dami wojewódzkimi i powiatowymi, jednostkami organizuj¹cymi szkolenia. W jego ramach dofinansowywane s¹ koszty szkoleñ oraz
koszty tworzenia stanowisk telepracy.
Program skierowany jest do:
o bezrobotnych osób niepe³nosprawnych, spe³niaj¹cych warunki uczestnictwa
w programie (znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci, wykszta³cenie co najmniej rednie, wiek do 55 lat, brak przeciwwskazañ do pracy
przy komputerze),
o pracodawców chc¹cych zatrudniæ osoby niepe³nosprawne w systemie telepracy.
Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest zobowi¹zanie siê pracodawcy do zatrudnienia osoby niepe³nosprawnej przez okres przynajmniej 36
miesiêcy.
Wnioski o dofinansowanie kosztów tworzenia stanowisk telepracy przyjmowane
s¹ do 31 padziernika 2003 r.
PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓ¯NIC MIÊDZY REGIONAMI
Celem programu jest wyrównanie szans osób niepe³nosprawnych, zamieszkuj¹cych regiony s³abo rozwiniête gospodarczo i spo³ecznie w dostêpie do rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej. Ze rodków przeznaczonych na realizacjê programu udzielona mo¿e byæ pomoc regionalna w ramach:
1. obszaru A  na wyposa¿enie obiektów s³u¿¹cych rehabilitacji osób niepe³nosprawnych w sprzêt rehabilitacyjny,
2. obszaru B  na likwidacjê barier w zak³adach opieki zdrowotnej i placówkach
edukacyjnych w zakresie umo¿liwienia osobom niepe³nosprawnym poruszania
siê i komunikowania,
3. obszaru C  dla pracodawców, w tym przedsiêbiorców z chronionego i otwartego rynku pracy, na wyposa¿enie nowych miejsc pracy dla osób
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niepe³nosprawnych odpowiednio do ich potrzeb i mo¿liwoci,
4. obszaru D  na likwidacjê barier transportowych.
Pomoc mo¿e byæ skierowana do powiatów, gmin, organizacji pozarz¹dowych,
fundacji, pracodawców spe³niaj¹cych kryteria uczestnictwa w programie, które
realizuj¹ dofinansowywane projekty, w ramach wspomnianych obszarów na
danym terenie.
Realizatorem programu s¹ jednostki samorz¹du terytorialnego:
1. samorz¹dy wojewódzkie  dla obszaru A,
2. samorz¹dy powiatowe  dla obszaru B, C i D.
Beneficjentami programu mog¹ byæ dla:
1. obszaru A  podmioty które utworzy³y i prowadz¹ obiekty s³u¿¹ce rehabilitacji:
a) fundacje i stowarzyszenia, posiadaj¹ce statutowy zapis o dzia³alnoci rehabilitacyjnej na rzecz osób niepe³nosprawnych,
b) jednostki samorz¹du terytorialnego,
c) pañstwowe uczelnie medyczne,
2. obszaru B  podmioty, które utworzy³y i prowadz¹ zak³ady opieki zdrowotnej
lub placówki edukacyjne,
3. obszaru C  pracodawcy, spe³niaj¹cy warunki okrelone w art. 26 ust. 1 i 2
ustawy12,
4. obszaru D  fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje spo³eczne, których
statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób
niepe³nosprawnych oraz gminy i powiaty.
Beneficjenci pomocy sk³adaj¹ projekty do realizatora programu. Jeli beneficjent
pomocy jest jednoczenie realizatorem programu, projekty nale¿y sk³adaæ
bezporednio w PFRON.
Decyzje o wyborze jednostek samorz¹du terytorialnego realizuj¹cych program,
obszarów realizacji programu oraz o wysokoci rodków przekazanych do dyspozycji realizatorów programu podejmuje Zarz¹d PFRON, zgodnie z procedurami realizacji programu.
Program realizowany jest na terenie podregionów spe³niaj¹cych okrelone warunki, zale¿ne np. od wysokoci stóp bezrobocia i PKB.
Zgodnie z art. 26 ustawy o rehabilitacji osób niepe³nosprawnych chodzi o pracodawcê,
który przez min. 36 miesiêcy zatrudni osoby niepe³nosprawne  bezrobotne lub poszukuj¹ce
pracy i niepozostaj¹ce w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez PUP lub zatrudnione
u pracodawcy wystêpuj¹cego o zwrot kosztów, je¿eli niepe³nosprawnoæ tych osób powsta³a
w czasie zatrudnienia u tego pracodawcy (poza przypadkami, gdy przyczyn¹ powstania
niepe³nosprawnoci by³o naruszenie przepisów, w tym prawa pracy, przez pracodawcê lub
przez pracownika).

12
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Do koñca wrzenia roku poprzedzaj¹cego ka¿dy rok realizacji programu, Zarz¹d
PFRON przygotowuje i zatwierdza dokument wyznaczaj¹cy kierunki dzia³añ programu oraz warunki obowi¹zuj¹ce realizatorów programu w danym roku.
Program realizowany jest do 31 grudnia 2008 r.
Dokument okrelaj¹cy kierunki dzia³añ na 2003 r., m.in. obszar na którym program bêdzie realizowany mo¿na znaleæ na stronie: www.pfron.org.pl.
Inne programy PFRON:
o OSOBY NIEPE£NOSPRAWNE W S£U¯BIE PUBLICZNEJ  program skierowany
do instytucji administracji publicznej prowadz¹cych dzia³ania o zasiêgu
ogólnopolskim (w ramach programu PFRON zawar³ z Policj¹ porozumienie
dotycz¹ce zatrudniania osób niepe³nosprawnych w strukturach Policji),
o PROGRAMY: UTRZYMANIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH;
KU NOWOCZESNOCI  dla zak³adów pracy chronionej, pracodawców osób
niepe³nosprawnych.
Wiêcej informacji o programach PFRON na stronie: www.pfron.org.pl.

3.4.

KARTA PRAW OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH

Karta Praw Osób Niepe³nosprawnych jest jednym z podstawowych dokumentów
dotycz¹cych osób niepe³nosprawnych. Karta jest aktem ogólnym. Nie stanowi
ród³a prawa, nie gwarantuje konkretnych uprawnieñ, mo¿na jednak oficjalnie
powo³ywaæ siê na ni¹, jako obowi¹zuj¹cy akt uchwalony przez Sejm RP.
KARTA PRAW OSÓB NIEPE³NOSPRAWNYCH
Uchwa³a Sejmu RP z dn. 1 sierpnia 1997 r. (M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475)
§1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, ¿e osoby niepe³nosprawne, czyli
osoby, których sprawnoæ fizyczna, psychiczna lub umys³owa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemo¿liwia ¿ycie codzienne, naukê, pracê oraz
pe³nienie ról spo³ecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, maj¹
prawo do niezale¿nego, samodzielnego i aktywnego ¿ycia oraz nie mog¹ podlegaæ dyskryminacji.
Sejm stwierdza, i¿ oznacza to w szczególnoci prawo osób niepe³nosprawnych
do:
1. dostêpu do dóbr i us³ug umo¿liwiaj¹cych pe³ne uczestnictwo w ¿yciu spo³ecznym,
2. dostêpu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji
i edukacji leczniczej, a tak¿e do wiadczeñ zdrowotnych uwzglêdniaj¹cych
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rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoci, w tym do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne, rodki pomocnicze, sprzêt rehabilitacyjny,
3. dostêpu do wszechstronnej rehabilitacji maj¹cej na celu adaptacjê spo³eczn¹,
4. nauki w szko³ach wspólnie ze swymi pe³nosprawnymi rówienikami, jak
równie¿ do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej
umo¿liwiaj¹cej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykszta³ceniem
i mo¿liwociami oraz korzystania z doradztwa zawodowego i porednictwa,
a gdy niepe³nosprawnoæ i stan zdrowia tego wymaga  prawo do pracy
w warunkach dostosowanych do potrzeb niepe³nosprawnych,
7. zabezpieczenia spo³ecznego uwzglêdniaj¹cego koniecznoæ ponoszenia zwiêkszonych kosztów wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci, jak równie¿ uwzglêdnienia tych kosztów w systemie podatkowym,
8. ¿ycia w rodowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym:
 dostêpu do urzêdów, punktów wyborczych i obiektów u¿ytecznoci publicznej,
 swobodnego przemieszczania siê i powszechnego korzystania ze rodków
transportu,
 dostêpu do informacji,
 mo¿liwoci komunikacji miêdzyludzkiej,
9. posiadania samorz¹dnej reprezentacji swego rodowiska oraz do konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotycz¹cych osób
niepe³nosprawnych,
10. pe³nego uczestnictwa w ¿yciu publicznym, spo³ecznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowañ i potrzeb.
§2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzaj¹c, i¿ powy¿sze prawa wynikaj¹
z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Cz³owieka, Konwencji Praw Dziecka,
Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób Niepe³nosprawnych, aktów
prawa miêdzynarodowego i wewnêtrznego, wzywa Rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej i w³adze samorz¹dowe do podjêcia dzia³añ ukierunkowanych na
urzeczywistnienie tych praw.
§3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rz¹d Rzeczypospolitej Polskiej do
sk³adania corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjêtych
dzia³aniach w celu urzeczywistnienia praw osób niepe³nosprawnych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia.
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4
SPRAWY
MIESZKANIOWE

4.1. LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH13
Bariery architektoniczne utrudniaj¹ ¿ycie osobom starszym, matkom ma³ych
dzieci, a przede wszystkim osobom niepe³nosprawnym.
Podstawowym przepisem reguluj¹cym te kwestie jest art. 5.1 prawa budowlanego
(Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.), który stanowi, ¿e obiekt
budowlany nale¿y projektowaæ i budowaæ w sposób zapewniaj¹cy (...) m.in.
niezbêdne warunki do korzystania z obiektów u¿ytecznoci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepe³nosprawne,
w szczególnoci poruszaj¹ce siê na wózkach inwalidzkich.
Przepisy reguluj¹ce dostosowanie budynków do potrzeb osób niepe³nosprawnych
znajduj¹ siê w Rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dn. 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140 z pón.
zm.). Rozporz¹dzenie to okrela zasady, które maj¹ m.in. zapewniaæ odpowiednie warunki u¿ytkowe, w tym uwzglêdnienie potrzeb osób niepe³nosprawnych.
Oto najwa¿niejsze z tych przepisów, które okrelaj¹ nastêpuj¹ce obowi¹zki:
o koniecznoæ doprowadzenia utwardzonego dojcia do budynku, o odpowiednim nachyleniu dla osób niepe³nosprawnych,
13

Oprac. red. na podst.: A. Siemaszko, seria Poznaj Swoje Prawa, Warszawa 2001.
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zapewnienie miejsca postojowego o odpowiednich wymiarach dla samochodów osób niepe³nosprawnych  mog¹ one siê znajdowaæ nawet w odleg³oci 5 m od okien budynku mieszkalnego,
u³atwianie dostêpu osobom niepe³nosprawnym do mietników,
zakaz monta¿u progów w furtkach i bramach,
budynki powy¿ej czterech piêter, a tak¿e dwukondygnacyjny i wy¿szy budynek
zak³adu opieki zdrowotnej, opieki spo³ecznej oraz inne budynki, stosownie do
przeznaczenia, nale¿y wyposa¿yæ w urz¹dzenia dwigowe.

Je¿eli w budynkach mieszkalnych i u¿ytecznoci publicznej windy ju¿ siê znajduj¹, nale¿y zapewniæ dostêp do nich i dojazd na wszystkie piêtra osobom
niepe³nosprawnym.
Je¿eli budynek mieszkalny wielorodzinny nie posiada wind, nale¿y zapewniæ
mo¿liwoæ wykonania pochylni i zainstalowania urz¹dzeñ, które umo¿liwi¹
niepe³nosprawnym dostêp do mieszkañ na parterze.

Szczególnie w przypadku bardziej skomplikowanych prac architektonicznych
zwi¹zanych z likwidacj¹ barier architektonicznych wskazany jest nadzór
fachowca. Warto zwróciæ siê do osoby, która ma uprawnienia i mo¿e zrobiæ dla
nas tañsze kosztorysy, a poza tym doradzi jak wykonaæ remont, przystosowaæ
³azienkê etc. Byæ mo¿e znajomi mog¹ zasugerowaæ fachowców. Jeli nie 
musimy ich szukaæ na w³asn¹ rêkê.
DOFINANSOWANIE Z PFRON DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ14
Osoba niepe³nosprawna, która ma trudnoci z poruszaniem siê, mo¿e wyst¹piæ
o pomoc w likwidacji barier architektonicznych utrudniaj¹cych jej dostêp do
budynku, w którym mieszka.
Wnioski dotycz¹ce likwidacji barier architektonicznych oraz przystosowania
mieszkania do potrzeb osoby niepe³nosprawnej, np. jeli chodzi o dostosowanie
³azienki, s¹ identyczne. Mo¿na równoczenie, na jednym formularzu, ubiegaæ siê
o pomoc w obu tych kwestiach.
W tym celu nale¿y siê zwróciæ do w³aciwego terytorialnie dla miejsca
zamieszkania powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR). Tam wype³nia siê
wniosek (specjalny formularz), który nale¿y z³o¿yæ wraz z za³¹cznikami, w wyznaczonym przez PCPR terminie  w 2003 roku do 15 grudnia 2003.
Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.pl (M. Moczulska, Klinika Prawa
Uniwersytetu Warszawskiego).

14
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Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:
o kserokopiê orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci,
o zawiadczenie o dochodach wnioskodawcy,
o ksero aktu w³asnoci lub umowy najmu lokalu, do którego ma byæ zbudowany
podjazd.
Wnioski z³o¿one w 2003 roku bêd¹ rozpatrywane na prze³omie marca i kwietnia
2004 roku. Niestety, nie ka¿dy z³o¿ony wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Wnioskodawca, który otrzyma pozytywn¹ decyzjê, otrzyma dofinansowanie
w wysokoci 80% kosztów budowy podjazdu.
UWAGA:
PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w zwi¹zku z pracami wykonanymi
przed wydaniem decyzji.
Równoczenie z ubieganiem siê o dofinansowanie nale¿y zwróciæ siê do w³aciciela budynku (np. spó³dzielni, osoby prywatnej), do którego podjazd ma byæ zbudowany, o wydanie zezwolenia na jego budowê. W statucie spó³dzielni mo¿e istnieæ zapis mówi¹cy, ¿e jest ona zobowi¹zana do pomocy osobie niepe³nosprawnej w za³atwieniu formalnoci zwi¹zanych z budow¹ podjazdu. Warto to
wczeniej sprawdziæ, zanim zaczniemy za³atwiaæ wszelkie formalnoci z gmin¹.
Gdyby istnia³ podobny zapis, dokumenty zwi¹zane z uzyskaniem poszczególnych
zezwoleñ za³atwia³by pe³nomocnik ustanowiony przez spó³dzielniê.
W urzêdzie gminy nale¿y dope³niæ nastêpuj¹cych formalnoci:
o wyst¹piæ do wydzia³u architektury urzêdu dzielnicowego o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w celu sprawdzenia, ¿e
planowana budowa podjazdu jest zgodna z przeznaczeniem terenu w planach
zabudowy),
o po uzyskaniu pozytywnej decyzji, nale¿y w tym samym urzêdzie z³o¿yæ projekt architektoniczno-budowlany podjazdu,
o trzeba tak¿e przedstawiæ zgodê w³aciciela gruntu na budowê podjazdu, gdy
w³acicielem jest gmina, nale¿y uzyskaæ dzier¿awê tego terenu,
o ostatnim krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowê.
Gmina powinna wydaæ stosowne decyzje w ci¹gu 4 tygodni.
Zlecenie na budowê podjazdu odpowiedniej firmie sk³ada osoba zainteresowana.
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DODATEK MIESZKANIOWY

15

Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734 z pó.. zm.)
§ Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dn. 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817)
Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy pañstwa dla osób, które nie s¹ w stanie
pokryæ kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkania. Informacji o zasadach
przyznawania i wyp³acania udzielaj¹ wydzia³y lokalowe w urzêdach gminy oraz
orodki pomocy spo³ecznej w miejscu zamieszkania (gminie lub dzielnicy).
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje:
1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych (dotyczy to lokali komunalnych, tzw. mieszkañ zak³adowych  bêd¹cych w³asnoci¹ zak³adu pracy, jak
i mieszkañ w domu prywatnym czynszowym, oraz wynajmowanych na wolnym rynku),
2. cz³onkom spó³dzielni mieszkaniowych zamieszkuj¹cym na podstawie spó³dzielczego prawa do lokalu,
3. osobom zajmuj¹cym lokale w budynkach stanowi¹cych ich w³asnoæ i w³acicielom lokali mieszkalnych,
4. innym osobom maj¹cym tytu³ prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponosz¹cym wydatki zwi¹zane z jego zajmowaniem (np. na skutek umowy
u¿yczenia),
5. osobom zajmuj¹cym lokal bez tytu³u prawnego16, oczekuj¹cym na przys³uguj¹cy im lokal zamienny lub socjalny.

Oprac. red. na podst.: R. Niecikowska, Kto mo¿e otrzymaæ dodatek mieszkaniowy?,
Stowarzyszenie Klon/Jawor, w serii: Poznaj Swoje Prawa, Warszawa 2003.
15

Tytu³ prawny to nie tylko w³asnoæ lokalu (tzw. mieszkanie hipoteczne, czyli kupione od gminy lub na wolnym rynku), ale równie¿:
 decyzja administracyjna o przydziale mieszkania komunalnego,
 decyzja o przydziale lokalu spó³dzielczego lokatorskiego,
 decyzja o przydziale lokalu spó³dzielczego w³asnociowego,
 umowa najmu lokalu z zasobów mieszkaniowych gminy,
 umowa najmu lokalu (mieszkanie prywatne, umowa cywilnoprawna),
 umowa o ustanowienie u¿ytkowania nieruchomoci, z ograniczeniem jej wykonywania
do konkretnego lokalu,
 umowa o ustanowienie s³u¿ebnoci osobistej mieszkania.
16
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Od czego zale¿y przyznanie dodatku?
n Pierwszy warunek  redni dochód na miesi¹c.

Dochód gospodarstwa domowego oblicza siê dodaj¹c wszystkie dochody osób,
które stale zamieszkuj¹ razem w danym gospodarstwie. Za dochód uwa¿a siê
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku),
a tak¿e po odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na
ubezpieczenie chorobowe.
UWAGA:
Musz¹ to byæ dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesiêcy sprzed
daty z³o¿enia wniosku (np. sk³adaj¹c wniosek 1 grudnia bierzemy pod uwagê
dochody z listopada, padziernika, wrzenia). Do dochodów nie wlicza siê:
dodatków dla sierot zupe³nych, zasi³ków pielêgnacyjnych, zasi³ków okresowych z pomocy spo³ecznej, jednorazowych wiadczeñ pieniê¿nych i wiadczeñ w naturze z pomocy spo³ecznej, jak te¿ dodatków mieszkaniowych.
redni dochód na miesi¹c oblicza siê dziel¹c dochód gospodarstwa domowego
przez 3 (liczba miesiêcy) i przez liczbê osób w gospodarstwie domowym.
O dodatek mo¿na ubiegaæ siê, jeli po obliczeniu okazuje siê, ¿e redni dochód
na jedn¹ osobê nie przekracza wysokoci:
o 160% najni¿szej emerytury (brutto)  dla osoby mieszkaj¹cej samotnie
(gospodarstwo jednoosobowe),
o 110% najni¿szej emerytury (brutto)  dla rodziny, w której s¹ co najmniej dwie
osoby (gospodarstwo wieloosobowe).
Wysokoæ najni¿szej emerytury zmienia siê w ci¹gu roku, w zale¿noci od waloryzacji wiadczeñ. Od 1 marca 2003 r. wynosi 552,63 z³.
O dodatek mo¿na ubiegaæ siê, gdy dochód na jedn¹ osobê w gospodarstwie
domowym jest wiêkszy od wy¿ej wymienionych, ale nadwy¿ka ta nie mo¿e
przekroczyæ dodatku. Wtedy przys³uguj¹cy dodatek obni¿a siê o tê kwotê.
n Drugi warunek  powierzchnia zajmowanego lokalu.

Przy ustalaniu powierzchni (u¿ytkowej) lokalu bierze siê pod uwagê wszystkie
pomieszczenia takie jak: pokoje, kuchnie, spi¿arnie, przedpokoje, alkowy, hole,
korytarze, ³azienki i inne s³u¿¹ce mieszkalnym i gospodarczym potrzebom. Nie
wlicza siê: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w cianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opa³. Ustalona w ten
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sposób powierzchnia (u¿ytkowa) nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ powierzchnia
okrelona ustawowo (powierzchnia normatywna).
Odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia lokalu nie mo¿e byæ wiêksza od:
powierzchnia normatywna17
dla
dla
dla
dla
dla

1
2
3
4
5

osoby
osób
osób
osób
osób

dla 6 osób

35
40
45
55
65

m2
m2
m2
m2
m2

70 m2

Jeli w lokalu mieszka wiêcej ni¿ 6 osób, dla ka¿dej nastêpnej osoby zwiêksza siê
powierzchniê o 5 m2.
UWAGA:
Jeli w lokalu mieszka osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku lub
je¿eli niepe³nosprawnoæ wymaga mieszkania w odrêbnym pokoju, powierzchniê normatywn¹ zwiêksza siê o 15 m2.
Dodatek nie przys³uguje, jeli:
na osobê przypada wiêcej m2 lokalu ni¿ dopuszcza ustawa,
o mia³aby byæ ni¿szy ni¿ 2% najni¿szej emerytury w dniu wydania decyzji o jego
przyznaniu.
o

Patrz wysokoæ najni¿szej emerytury str. 51.
Jak ubiegaæ siê o dodatek?
1. W urzêdzie w³aciwym dla miejsca zamieszkania (np. mo¿e to byæ urz¹d gminy
lub orodek pomocy spo³ecznej) bierzemy formularz wniosku o przyznanie
dodatku.
Dodatek przys³uguje tak¿e, jeli powierzchnia u¿ytkowa lokalu przekracza normatywn¹
powierzchniê lokalu, ale nie wiêcej ni¿ o:
1. 30% albo
2. 50% pod warunkiem, ¿e udzia³ powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni u¿ytkowej
tego lokalu nie przekracza 60%.

17
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2. Z wnioskiem idziemy do administracji domu, która musi potwierdziæ takie dane
jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarz¹dcy domu, tytu³ prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na
mieszkanie za ostatni miesi¹c (czyli miesi¹c, w którym sk³adany jest wniosek).
3. Ubiegaj¹cy siê o pomoc wype³nia deklaracjê o dochodach gospodarstwa
domowego za ostatnie 3 miesi¹ce sprzed daty z³o¿enia wniosku (na ¿¹danie
urzêdu przyznaj¹cego dodatek mamy obowi¹zek udostêpniæ dokumenty
potwierdzaj¹ce wysokoæ dochodów wykazanych w deklaracji).
4. Kompletny wniosek, zawieraj¹cy dokumenty potwierdzaj¹ce wysokoæ
dochodów i koszty utrzymania mieszkania, sk³ada siê w urzêdzie wyp³acaj¹cym
dodatki. W³aciciele domów jednorodzinnych do³¹czaj¹ do wniosku zawiadczenie potwierdzaj¹ce powierzchniê u¿ytkow¹ i wyposa¿enie domu.
Wymagany jest te¿ wywiad rodowiskowy. Przeprowadzaj¹cy go pracownik socjalny mo¿e ¿¹daæ od wnioskodawcy i innych cz³onków gospodarstwa domowego
z³o¿enia owiadczenia o stanie maj¹tkowym, zawieraj¹cego dane o posiadanych
ruchomociach i nieruchomociach oraz zasobach pieniê¿nych. Odmowa
z³o¿enia owiadczenia jest podstaw¹ odmowy przyznania dodatku. Istnienie
ra¿¹cej dysproporcji miêdzy faktycznym stanem maj¹tkowym wnioskodawcy,
ustalonym w wyniku wywiadu rodowiskowego, a dochodami zadeklarowanymi
we wniosku, mo¿e byæ podstaw¹ odmowy przyznania dodatku.
Jak jest wyp³acany dodatek?
n Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku,

wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja w sprawie pomocy powinna byæ
wydana w ci¹gu miesi¹ca od dnia z³o¿enia wniosku.
n Dodatek przyznaje siê na okres 6 miesiêcy, licz¹c od pierwszego dnia miesi¹ca,
nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia wniosku. Wp³ywa on na konto administracji
domu i pomniejsza w ten sposób nale¿noæ osoby staraj¹cej siê o pomoc.
W³aciciele domów jednorodzinnych otrzymuj¹ dodatek bezporednio do r¹k.
Jeli osoba, której przyznano dodatek nie op³aca na bie¿¹co czynszu za lokal, to
dodatek nie jest wyp³acany do czasu pokrycia zaleg³oci. Decyzja o przyznaniu
dodatku wygasa, je¿eli zaleg³oci nie zostan¹ pokryte w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia
ich powstania. O ponowne przyznanie dodatku mo¿na wyst¹piæ dopiero po uregulowaniu zaleg³oci.
Gdzie mo¿na odwo³aæ siê od decyzji?
Odwo³anie od decyzji instytucji przyznaj¹cej dodatki sk³adamy, za porednictwem organu, który wyda³ decyzjê, do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego (SKO), w ci¹gu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
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Jeli urz¹d, który wyda³ decyzjê uzna, i¿ odwo³anie zas³uguje w ca³oci na
uwzglêdnienie mo¿e, w ci¹gu 7 dni od otrzymania odwo³ania, wydaæ now¹
decyzjê, w której uchyli lub zmieni zaskar¿on¹ decyzjê. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawê do SKO.
Od decyzji wydanej przez SKO nie przys³uguje odwo³anie. Jeli jednak strona
uzna, i¿ nast¹pi³o naruszenie prawa, b¹d jej interesu prawnego, mo¿e wnieæ
skargê do NSA (bezporednio do NSA, w terminie 30 dni od dorêczenia stronie
rozstrzygniêcia).
Naczelny S¹d Administracyjny
ul. Jasna 6, 00-013 Warszawa
tel. centrala (22) 827 60 31, fax 827 66 87

UWAGA:
n Decyzja organu gminy w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna za-

wieraæ pouczenie, w jakim trybie s³u¿y od niej odwo³anie.

n Decyzja SKO powinna zawieraæ pouczenie o dopuszczalnoci wniesienia

skargi do NSA.
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POMOC SPO£ECZNA

Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r., Nr 64,
poz. 414 z pón. zm.)

5.1.

NA CZYM POLEGA POMOC SPO£ECZNA

18

Do orodka pomocy spo³ecznej (OPS) mo¿emy zg³aszaæ siê po pomoc, jeli znajdziemy siê w trudnej sytuacji ¿yciowej i nie jestemy w stanie sami sobie z ni¹
poradziæ. Pomoc ta przys³uguje:
o obywatelom polskim zamieszkuj¹cym i przebywaj¹cym na terytorium Polski,
o cudzoziemcom zamieszkuj¹cym i przebywaj¹cym na terytorium Polski, posiadaj¹cym zezwolenie na pobyt sta³y lub status uchodcy.
Pomocy spo³ecznej udziela siê osobom i rodzinom m.in. z powodu:
o ubóstwa,
o sieroctwa,
o bezdomnoci,
o bezrobocia,
o niepe³nosprawnoci,
o d³ugotrwa³ej choroby,
18

Oprac. red. (R. Niecikowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor).
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bezradnoci w sprawach opiekuñczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,
klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej.

Pomoc spo³eczn¹ realizuje administracja rz¹dowa i samorz¹dowa, wspó³pracuj¹c
z Kocio³em katolickim i innymi kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.
Zadania pomocy spo³ecznej realizuj¹ m.in. orodki pomocy spo³ecznej (gmina)
i powiatowe centra pomocy rodzinie (powiat), domy pomocy spo³ecznej, placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, mieszkania chronione,
orodki wsparcia (np. rodowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy,
noclegownie).
Zgodnie z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, gmina oraz powiat s¹ zobowi¹zane do
wykonywania zadañ pomocy spo³ecznej i nie mog¹ odmówiæ pomocy osobie
potrzebuj¹cej. Zdarza siê jednak, ¿e pomimo ustawowego obowi¹zku pomocy,
np. finansowej, nawet jeli dana osoba/rodzina spe³nia wszystkie konieczne
warunki, OPS nie jest w stanie jej udzieliæ. Niestety czêst¹ przyczyn¹ jest brak
rodków w bud¿ecie na obligatoryjne wiadczenia, czyli takie których realizowanie jest obowi¹zkiem np. OPS.
Patrz informacje o tym, kiedy mo¿na otrzymaæ zasi³ek  str. 59.
Patrz informacje o zadaniach PCPR wobec osób niepe³nosprawnych
 str. 31.
Orodki pomocy spo³ecznej (OPS) pomagaj¹ w ró¿ny sposób i ró¿nym grupom,
w tym osobom niepe³nosprawnym:
o organizuj¹ us³ugi opiekuñcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
¿yciowych, opieka higieniczna, zalecona przez lekarza pielêgnacja, w miarê
mo¿liwoci równie¿ zapewnienie kontaktów z otoczeniem) dla osób starszych
i chorych, osób samotnych, które np. z powodu wieku, choroby wymagaj¹
pomocy innych osób, a s¹ jej pozbawione,
Patrz te¿ informacje o us³ugach opiekuñczych  str. 63.
o

o
o
o
o

organizuj¹ specjalistyczne us³ugi opiekuñcze (us³ugi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju choroby lub niepe³nosprawnoci, wiadczone przez specjalistów, np. rehabilitantów),
organizuj¹ pomoc w postaci gor¹cego posi³ku dla osób, które nie s¹ w stanie
sobie go zapewniæ,
organizuj¹ poradnictwo prawne i psychologiczne,
przyznaj¹ pomoc rzeczow¹, pomoc w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
pomagaj¹ w staraniach o dom pomocy spo³ecznej i kieruj¹ do niego osoby
wymagaj¹ce wsparcia,
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o
o
o

prowadz¹ domy pomocy spo³ecznej19 i rodowiskowe domy samopomocy,
przyznaj¹ pomoc w naturze, wyp³acaj¹ zasi³ki i po¿yczki na ekonomiczne
usamodzielnienie,
udzielaj¹ pomocy finansowej i rzeczowej.
Patrz te¿ informacje o tym, kto mo¿e otrzymaæ zasi³ek  str. 59.

5.2.

ZASI£KI Z POMOCY SPO£ECZNEJ

20

Jedn¹ z form wiadczonej pomocy jest pomoc finansowa w postaci zasi³ków 
o wiêkszoci z nich poni¿ej.
Patrz informacje o rencie socjalnej  str. 120.

Problem/przeznaczenie zasi³ku
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o

Typ zasi³ku

zasi³ek celowy i celowy
koszt zakupu leków, leczenia
specjalny
remont mieszkania
kupno opa³u, odzie¿y
pobyt dziecka w ¿³obku (przedszkolu)
koszty pogrzebu
straty materialne w wyniku wypadku losowego
lub
klêski
ekologicznej
ekonomiczne
usamodzielnienie siê
ekonomiczne usamodzielnienie siê
bilet kredytowy
zasi³ek ten mo¿e przybraæ formê pomocy rzeczowej
d³ugotrwa³a choroba
niepe³nosprawnoæ
bezrobocie
brak uprawnieñ do renty rodzinnej po osobie, na
której ci¹¿y³ obowi¹zek alimentacyjny (dla dziecka,
które ukoñczy³o 16 rok ¿ycia  pod warunkiem,

zasi³ek okresowy (w wysokoci ró¿nicy miêdzy
kryterium dochodowym
uprawniaj¹cym do uzyskania pomocy, a faktycznym dochodem osoby

19
Czêæ domów zamieszcza opis swojej oferty w Internecie. Adresów DPS mo¿na szukaæ
w serwisach: www.dps.pl oraz www.domyopieki.pl. Baza adresowa DPS znajduje siê te¿
w portalu: www.ngo.pl (przyp. red.).
20
Oprac. red. na podst.: R. Niecikowska, Kto i kiedy mo¿e otrzymaæ zasi³ek z pomocy
spo³ecznej? Stowarzyszenie Klon/Jawor, w serii Poznaj Swoje Prawa, Warszawa 2003.
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Problem/przeznaczenie zasi³ku

Typ zasi³ku

¿e kontynuuje ono naukê do 25 roku ¿ycia)·
lub rodziny, nie mniej jedo mo¿liwoæ utrzymania lub nabycia uprawnieñ do nak ni¿ 19 z³) i okresowy
wiadczeñ z innych systemów zabezpieczenia specjalny
spo³ecznego
o

osoba, która utraci³a prawo do zasi³ku dla bezrobotnych i wychowuje samotnie co najmniej jedno
dziecko do 7 roku ¿ycia. Nale¿y wyst¹piæ
z wnioskiem w ci¹gu 30 dni od dnia ustania
prawa do zasi³ku dla bezrobotnych lub 30 dni od
dnia otrzymania decyzji z PUP o ustaniu prawa
do zasi³ku. Zasi³ek gwarantowany okresowy
przys³uguje przez okres 36 miesiêcy.

zasi³ek gwarantowany
okresowy
(kwota równa kryterium
dochodowemu
osoby
samotnej uprawniaj¹cemu
do uzyskania pomocy
przez okres pierwszych 12
miesiêcy i 80% tej kwoty
przez okres dalszych 24
miesiêcy)

osoba zdolna do pracy, ale nie pozostaj¹ca zasi³ek sta³y
w zatrudnieniu, opiekuj¹ca siê dzieckiem wymaga- (418 z³ miesiêcznie)
j¹cym sta³ej pielêgnacji, je¿eli dziecko ma orzeczon¹ niepe³nosprawnoæ wraz ze wskazaniem
o koniecznoci sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki lub
pomocy innej osoby w zwi¹zku ze znacznie
ograniczon¹ mo¿liwoci¹ samodzielnej egzystencji
i o koniecznoci sta³ego wspó³udzia³u opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
i edukacji. Zasi³ek przys³uguje, jeli dochód rodziny
nie przekracza kryterium dochodowego. Zasi³ek ten
nie przys³uguje osobie, której dziecko przebywa
w ca³odobowym orodku rehabilitacyjnym lub
innej placówce zapewniaj¹cej opiekê przez co
najmniej 5 dni w tygodniu. Nie przys³uguje te¿ osobie, która otrzymuje zasi³ek dla bezrobotnych albo
wiadczenie przedemerytalne.
o ca³kowita niezdolnoæ do pracy z powodu wieku zasi³ek sta³y wyrównawczy
lub inwalidztwa je¿eli dochód jest ni¿szy od kryterium dochodowego
W przypadku zbiegu uprawnieñ do zasi³ku sta³ego
wyrównawczego i renty socjalnej zasi³ek sta³y
wyrównawczy nie przys³uguje.
o

o
o

matka dziecka zajmuj¹ca siê jego wychowaniem,
ojciec dziecka zajmuj¹cy siê jego wychowaniem
w razie mierci matki lub porzucenia przez ni¹
dziecka,
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Problem/przeznaczenie zasi³ku
o

o

Typ zasi³ku

osoba, która przyjê³a dziecko na wychowanie
i wyst¹pi³a do s¹du opiekuñczego o przysposobienie dziecka (tylko zasi³ek macierzyñski okresowy),
osoba, która przyjê³a dziecko na wychowanie
w ramach rodziny zastêpczej (tylko okresowy).

a posiadanym dochodem
na osobê w rodzinie, nie
mniej jednak ni¿ 52 z³)
i macierzyñski zasi³ek jednorazowy (201 z³ na
ka¿de urodzone dziecko).

UWAGA:
Powy¿sze kwoty zmieniaj¹ siê  podlegaj¹ waloryzacji (zwykle w czerwcu).
Nale¿y wiêc upewniæ siê, czy podane w tabeli wielkoci s¹ aktualne. Niezbêdnych
informacji udzieli np. pracownik OPS. Mo¿na je te¿ znaleæ w Internecie,
Telegazecie lub uzyskaæ telefonicznie (adresów szukaj na ok³adce).
Ca³kowita niezdolnoæ do pracy oznacza zarówno ca³kowit¹ niezdolnoæ do
pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, jak równie¿ posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepe³nosprawnoci w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i rehabilitacji osób
niepe³nosprawnych.
Kiedy mo¿na otrzymaæ zasi³ek?
O pomoc finansow¹ mog¹ staraæ siê osoby, które spe³niaj¹ warunki okrelone
w ustawie o pomocy spo³ecznej.
n Pierwszy, podstawowy warunek dla wszystkich zasi³ków  trudna sytuacja ¿yciowa.

Osoba lub rodzina ubiegaj¹ca siê o pomoc musi znajdowaæ siê w trudnej sytuacji
¿yciowej zwi¹zanej w szczególnoci z: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnoci¹,
bezrobociem, niepe³nosprawnoci¹, d³ugotrwa³¹ chorob¹, problemami w rodzinach wielodzietnych, klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹.
n Drugi warunek  trudna sytuacja finansowa.

Miesiêczny dochód osoby lub rodziny ubiegaj¹cej siê o pomoc nie mo¿e byæ
wiêkszy od kwoty okrelonej w ustawie o pomocy spo³ecznej.
Osoby bêd¹ce w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wy¿szy ni¿
okrelony w ustawie o pomocy spo³ecznej, mog¹ ubiegaæ siê o tzw. specjalny
zasi³ek okresowy lub specjalny celowy.
UWAGA:
Oba wymienione warunki  pierwszy i drugi  musz¹ byæ spe³nione jednoczenie.
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Jak oblicza siê dochód?
Mo¿liwe s¹ dwie sytuacje:
Osoba ubiegaj¹ca siê o pomoc mieszka sama. Wówczas nale¿y zsumowaæ jej
dochody z ostatniego miesi¹ca. W obliczeniach nale¿y uwzglêdniæ:
 dochody netto (czyli bez podatku, sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
i zdrowotne),
 z miesi¹ca przed z³o¿eniem wniosku, czyli np. ubiegaj¹c siê o pomoc
w marcu, trzeba przedstawiæ dochód z lutego.
Mo¿na staraæ siê o zasi³ek, jeli ³¹czny dochód nie przekracza kwoty okrelonej
w ustawie o pomocy spo³ecznej. Obecnie (od 1 czerwca 2002 r.) jest to 461 z³ na
miesi¹c.
o

o

Osoba ubiegaj¹ca siê o pomoc mieszka z rodzin¹ (zgodnie z ustaw¹ o pomocy
spo³ecznej rodzina to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostaj¹ce
w faktycznym zwi¹zku, wspólnie zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce). Wówczas
trzeba obliczyæ ³¹czny dochód rodziny, dodaæ zarobki wszystkich osób
w rodzinie z danego miesi¹ca. Musz¹ to byæ dochody:
 netto (czyli bez podatku oraz sk³adek na ubezpieczenia),
 z miesi¹ca przed z³o¿eniem wniosku, czyli np. ubiegaj¹c siê o pomoc
w marcu, trzeba przedstawiæ dochód rodziny z lutego.

Poza podatkiem oraz sk³adkami na ubezpieczenia (emerytalne, rentowe oraz
chorobowe), od dochodu rodziny odejmuje siê równie¿ kwotê alimentów, które p³aci
cz³onek rodziny na rzecz innych osób, jednorazowe pieniê¿ne wiadczenia socjalne
oraz wiadczenia w naturze, a tak¿e kwotê zwiêkszenia zasi³ku rodzinnego na trzecie i kolejne dziecko. Odejmuje siê równie¿ kwotê zasi³ku na dziecko samotnej
matki, uprawnione do zasi³ku pielêgnacyjnego. W przypadku osób prowadz¹cych
dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz osób z nimi wspó³pracuj¹cych za dochód przyjmuje
siê wysokoæ podan¹ w owiadczeniu, potwierdzonym przez urz¹d skarbowy.
Mo¿na ubiegaæ siê o zasi³ek jeli po obliczeniu okazuje siê, ¿e dochód rodziny
nie jest wy¿szy od sumy okrelonej w ustawie o pomocy spo³ecznej (tzw. kryterium
dochodowe), czyli obecnie (od 1 czerwca 2002 r.):
o 418 z³ na pierwsz¹ osobê w rodzinie,
o 294 z³ na drug¹ i dalsze osoby w rodzinie powy¿ej 15 lat,
o 210 z³ na ka¿de dziecko w rodzinie poni¿ej 15 lat.
Podane wysokoci dochodów (dla osoby mieszkaj¹cej samotnie lub z rodzin¹)
zmieniaj¹ siê w ci¹gu roku. Og³asza je Minister Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej w Monitorze Polskim. Aktualnych informacji udzieli np. pracownik
OPS.
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PRZYK£ADY OBLICZANIA DOCHODU
Dochód w czteroosobowej rodzinie Kowalskich
Dochód Kowalskich jest wy¿szy od okrelonego w ustawie o pomocy spo³ecznej
i w³aciwie nie przys³uguje im pomoc finansowa. W szczególnie trudnej sytuacji
rodzina mo¿e jednak otrzymaæ np. jednorazowy zasi³ek celowy na pokrycie podstawowych potrzeb, np. na zakup wêgla. Zasi³ek mo¿e byæ czêciowo zwrotny 
od sytuacji rodziny zale¿y, w jakiej wysokoci.

pierwsza osoba bezrobotny m¹¿

druga osoba

Dochód okrelony
Miesiêczny dochód
w ustawie o pomorodziny
cy spo³ecznej (tzw.
kryterium
dochodowe)
418 z³ Zasi³ek dla bezrobotnych (wysokoæ od
1.09.2002) 498,20 z³

pracuj¹ca ¿ona

294 z³ dochód netto 900 z³

trzecia osoba dziecko 16-letnie

294 z³

bez dochodu

czwarta osoba dziecko 14-letnie

210 z³

bez dochodu

Razem 1216 z³

Razem 1398,20 z³

Dochód w czteroosobowej rodzinie Zalewskich
Dochód Zalewskich jest ni¿szy od okrelonego w ustawie o pomocy spo³ecznej
o 81 z³ 17 gr. Rodzina mo¿e wiêc otrzymaæ zasi³ek okresowy, ale zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej nie mo¿e on byæ wy¿szy od 81 z³ 17 gr
miesiêcznie. Wysokoæ zasi³ku i okres, na jaki zostanie on przyznany zale¿y od
zmian zachodz¹cych w sytuacji rodziny.

pierwsza osoba
druga osoba

Dochód okrelony
w ustawie (tzw.
kryterium
dochodowe)
m¹¿
418 z³
¿ona z orzeczon¹
ca³kowit¹ niezdolnoci¹ do pracy
(dawna II grupa
inwalidzka)

Miesiêczny dochód
rodziny

wiadczenie przedemerytalne (wysokoæ
od 1.09.2002) 597,90 z³
294 z³ renta z tytu³u ca³kowitej
niezdolnocir do pracy
(wysokoæ od
1.06.2002) 532,91 z³
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trzecia osoba

dziecko 24-letnie
(bez pracy)

294 z³

bez dochodu

czwarta osoba

dziecko 21-letnie
(bez pracy)

294 z³

bez dochodu

Razem 1300 z³

Razem 1130,81 z³
Jak staraæ siê o zasi³ek?

n Nale¿y zg³osiæ siê do orodka pomocy spo³ecznej w miejscu zamieszkania

(gminie, dzielnicy). Zwracaj¹c siê o pomoc nale¿y przedstawiæ swoj¹ probê
na pimie.
n Pracownik socjalny odwiedza osobê lub rodzinê staraj¹c¹ siê o pomoc w jej
mieszkaniu (jest to tzw. wywiad rodowiskowy). Poznaje jej po³o¿enie i na tej
podstawie planuje pomoc.
n Koniecznie trzeba przedstawiæ dokumenty potwierdzaj¹ce dochody oraz
do³¹czyæ inne zawiadczenia wymagane przez pracownika socjalnego.
Jakie dokumenty s¹ wymagane w OPS?
n Osoba zatrudniona  zawiadczenie z zak³adu pracy o osi¹ganych

dochodach netto (po odjêciu podatku i sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne
i zdrowotne) za ostatni miesi¹c.
n Osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzêdzie pracy  karta
bezrobotnego (formularz z OPS) z wpisem potwierdzaj¹cym ostatni¹ wizytê
w PUP oraz decyzjê urzêdu pracy lub zawiadczenie o zaliczeniu do bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasi³ku.
n Osoba niepe³nosprawna  odcinek renty z poprzedniego miesi¹ca oraz
dodatkowo jeden z wymienionych dokumentów:
 orzeczenie Komisji do spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia,
 orzeczenie powiatowego zespo³u do spraw orzekania o niepe³nosprawnoci
 orzeczenie lekarza orzecznika z Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
n Emeryt (rencista)  odcinek emerytury (renty) z poprzedniego miesi¹ca.
Dochody musz¹ byæ potwierdzone (zawiadczenie z zak³adu pracy lub odcinek
renty albo emerytury). Nie wystarczy samo owiadczenie o dochodach osoby
ubiegaj¹cej siê o pomoc.
Kiedy zasi³ek nie zostanie przyznany?
n Jeli trudnoci osoby lub rodziny nie s¹ potwierdzone trudn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹

czyli np. sieroctwem, d³ugotrwa³¹ chorob¹, niepe³nosprawnoci¹.

n Jeli dochód osoby staraj¹cej siê o pomoc jest wy¿szy od wynikaj¹cego

z ustawy o pomocy spo³ecznej (tzw. kryterium dochodowe).
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n Jeli standard ¿ycia przewy¿sza zadeklarowane dochody.
n Jeli nie zostan¹ z³o¿one wszystkie dokumenty potwierdzaj¹ce osi¹gane

dochody i stan zdrowia.

n Jeli ubiegaj¹cy siê o pomoc nie chc¹ wspó³pracowaæ z pracownikiem socjal-

nym w zakresie wykorzystania w³asnych mo¿liwoci i uprawnieñ.

n Jeli pracownik socjalny stwierdzi np. marnotrawstwo pieniêdzy, alkoholizm,

uchylanie siê od pracy.

Gdzie mo¿na odwo³aæ siê od decyzji w sprawie pomocy?
Decyzjê o przyznaniu pomocy podejmuje i podpisuje dyrektor orodka pomocy
spo³ecznej, w którym ubiegamy siê o pomoc. Odwo³anie sk³ada siê w ci¹gu 14
dni od daty otrzymania decyzji do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
(instytucja odwo³awcza podana jest w decyzji).
Je¿eli jestemy zdania, ¿e pracownik orodka pomocy spo³ecznej albo pracownik
socjalny przeprowadzaj¹cy wywiad rodowiskowy naruszy³ przepisy lub
zachowywa³ siê wobec nas niew³aciwie mo¿emy z³o¿yæ skargê do dyrektora
OPS.

5.3.

US£UGI OPIEKUÑCZE

21

Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 29 listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. z 1998 r.,
Nr 64, poz. 414 z pón. zm.)
Osoby: starsze, chore, niepe³nosprawne, które maj¹ trudnoci, np. z robieniem
zakupów, sprz¹taniem, higien¹ osobist¹, wymagaj¹ opieki rehabilitanta, mog¹
korzystaæ z pomocy w formie us³ug opiekuñczych. S¹ one wiadczone w
mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.
Co obejmuj¹ us³ugi opiekuñcze?
n Pomoc w codziennych zajêciach, takich jak robienie zakupów, sprz¹tanie,

gotowanie, za³atwianie spraw w urzêdach itp. S¹ to tzw. us³ugi gospodarcze.

n Mycie, k¹panie, ubieranie, pomoc dla osób chorych, dozowanie lekarstw,

przecie³anie ³ó¿ka, zapobieganie powstawaniu odle¿yn i odparzeñ, karmienie. S¹ to tzw. us³ugi pielêgnacyjne.
n Specjalistyczne formy pielêgnacji, rehabilitacja fizyczna, terapia. S¹ to tzw.
us³ugi specjalistyczne. Jest to szczególny rodzaj us³ug dostosowanych do
Oprac. red. na podst.: R. Niecikowska, Seniorzy  us³ugi opiekuñcze, Stowarzyszenie
Klon/Jawor, w serii: Poznaj Swoje Prawa, Warszawa 2003.
21
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rodzaju schorzenia lub niepe³nosprawnoci. S¹ one wiadczone przez specjalistów, np. pielêgniarki, rehabilitantów, psychologów, terapeutów.
Najczêciej organizatorem us³ug s¹ orodki pomocy spo³ecznej i do nich przede
wszystkim nale¿y zwracaæ siê w tej sprawie. OPS organizuj¹ us³ugi we
wspó³pracy z wyspecjalizowanymi w tym zakresie organizacjami pozarz¹dowymi
lub firmami prywatnymi. Z nimi tak¿e mo¿na kontaktowaæ siê w sprawie us³ug.
Jak staraæ siê o us³ugi opiekuñcze w OPS?
Nale¿y zg³osiæ siê do OPS w miejscu zamieszkania (dzielnicy). Wymagane jest
zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniaj¹ce korzystanie z us³ug
opiekuñczych i zalecon¹ przez lekarza pielêgnacjê. Na zawiadczeniu powinna
znaleæ siê te¿ informacja, jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna.
Po zg³oszeniu pracownik socjalny z OPS odwiedza osobê oczekuj¹c¹ pomocy
w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. wywiad rodowiskowy, którego celem jest
ustalenie po³o¿enia materialnego podopiecznego. Od wyników wywiadu zale¿y
ustalenie wysokoci, do jakiej op³aty za us³ugi pokrywane bêd¹ przez OPS.
O pomoc mo¿e te¿ staraæ siê rodzina osoby wymagaj¹cej opieki, je¿eli nie jest
ona w stanie zapewniæ pomocy bliskiej osobie.
Wysokoæ op³at za us³ugi pokrywana przez OPS zale¿y od:
Miejsca zamieszkania. Zasady odp³atnoci uchwalaj¹ w³adze gminy  dlatego
mo¿e zdarzyæ siê, ¿e dwie osoby mieszkaj¹ce w innych gminach mog¹
zap³aciæ ró¿ne kwoty za tak¹ sam¹ us³ugê.
o Dochodu netto (czyli po odjêciu podatku, sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
i zdrowotne) przypadaj¹cego na osobê mieszkaj¹c¹ samotnie lub redniego
dochodu na jedn¹ osobê w rodzinie. Im wiêkszy jest ten dochód, tym ni¿szy
jest udzia³ w op³atach ponoszony przez OPS.
o

Ca³oæ op³at za us³ugi ponosi OPS w przypadku osoby, której dochód (lub
dochód na osobê w rodzinie) jest ni¿szy od dochodu okrelonego w ustawie
o pomocy spo³ecznej (tzw. kryterium dochodowe). Od 1 czerwca 2002 r. wynosi
on 461 z³.
W innych przypadkach OPS uczestniczy czêciowo w kosztach us³ug (nie podajemy sposobu obliczania tej czêci, poniewa¿ jest on skomplikowany).
Jak staraæ siê o us³ugi wiadczone przez organizacje pozarz¹dowe?
Organizacje pozarz¹dowe czêsto wykonuj¹ us³ugi opiekuñcze na zlecenie OPS,
ale mo¿na równie¿ zg³aszaæ siê bezporednio do nich z prob¹ o pomoc.
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Us³ugami opiekuñczymi zajmuj¹ siê ró¿ne stowarzyszenia, fundacje. Oczywicie,
szukaj¹c pomocy nale¿y kontaktowaæ siê z oddzia³em lokalnym, który najlepiej
orientuje siê, co do mo¿liwej pomocy i powinien udzieliæ informacji, gdzie znajduje siê najbli¿szy oddzia³/ko³o danej organizacji.
Najwiêksze organizacje ogólnopolskie wiadcz¹ce lub organizuj¹ce us³ugi
opiekuñcze to:
CARITAS POLSKA
Przy wielu parafiach dzia³aj¹ parafialne zespo³y charytatywne Caritas, do których
mo¿na zwróciæ siê z prob¹ o pomoc. Caritas prowadzi te¿ STACJE OPIEKI,
których zadaniem jest opieka nad mieszkañcami danej parafii. Organizuj¹ one
opiekê pielêgniarsk¹ w domu oraz wypo¿yczaj¹ sprzêt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Niektóre stacje zajmuj¹ siê równie¿ opiek¹ socjaln¹. Do stacji kieruje
zazwyczaj OPS lub ZOZ (np. przychodnia). Mo¿na te¿ zg³aszaæ siê osobicie.
POLSKI CZERWONY KRZY¯
POLSKI KOMITET POMOCY SPO£ECZNEJ
wiadczenie us³ug opiekuñczych i gospodarczych. Najlepiej zg³osiæ siê do oddzia³u organizacji w miejscu zamieszkania.
Patrz adresy organizacji  str. 191.
O czym jeszcze warto wiedzieæ?
n W wielu miastach dzia³aj¹ prywatne agencje wiadcz¹ce us³ugi opiekuñcze.

Oczywicie, ich us³ugi s¹ odp³atne i raczej bêdzie to wy¿sza op³ata ni¿ w przypadku us³ug zleconych przez OPS. Niektóre z tych firm wykonuj¹ te¿ us³ugi na
zlecenie OPS. Adresy agencji opiekuñczych mo¿na znaleæ w ksi¹¿ce telefonicznej lub lokalnej prasie.

n Osoby niepe³nosprawne mog¹ odliczyæ (od dochodu):

 wydatki na opiekê pielêgniarsk¹ w domu w okresie przewlek³ej choroby
uniemo¿liwiaj¹cej poruszanie siê,
 a tak¿e wydatki na us³ugi opiekuñcze wiadczone dla osób ze znacznym
stopniem niepe³nosprawnoci (ca³kowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji  dawna I grupa inwalidztwa).
Odliczenie to przys³uguje osobie niepe³nosprawnej lub podatnikowi, na którego
utrzymaniu pozostaje osoba niepe³nosprawna, je¿eli w roku podatkowym
dochód osoby niepe³nosprawnej nie przekroczy³ 9.120 z³ (w ca³ym 2003 r.).
Patrz te¿ informacje o wydatkach na cele rehabilitacyjne  str. 165.
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S£U¯BA ZDROWIA

6.1. POWSZECHNE UBEZPIECZENIE W NARODOWYM

FUNDUSZU ZDROWIA

22

Podstawa prawna:
§ Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z pó. zm.)
Prawa ubezpieczonych to uprawnienia przys³uguj¹ce osobom, które naby³y
prawa z tytu³u powszechnego ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
(NFZ). Uprawnienia te to wprost wskazane rodzaje wiadczeñ zdrowotnych, do
których naby³ prawo ubezpieczony, np. prawo do leczenia stomatologicznego, do
zaopatrzenia ortopedycznego, do leczenia uzdrowiskowego itd. Wród
uprawnieñ ubezpieczonych znajduje siê tak¿e prawo wyboru wiadczeniodawcy,
np. prawo wyboru lekarza, pielêgniarki, szpitala.
PODSTAWOWE UPRAWNIENIA UBEZPIECZONYCH
W ramach powszechnego ubezpieczenia w NFZ ubezpieczeni maj¹ prawo do
wiadczeñ zdrowotnych maj¹cych na celu zachowanie zdrowia, zapobieganie
22
Oprac. red. na podst.: M. wierczyñski, Prawa ubezpieczonych, w serii: Poznaj Swoje
Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.
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chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie oraz zapobieganie
niepe³nosprawnoci i jej ograniczanie. S¹ to nastêpuj¹ce wiadczenia:
o badanie i porada lekarska,
o leczenie,
o badanie i terapia psychologiczna,
o rehabilitacja lecznicza,
o opieka nad kobiet¹ ciê¿arn¹ i jej p³odem, porodem, po³ogiem oraz nad
noworodkiem,
o opieka nad zdrowym dzieckiem,
o badanie diagnostyczne, w tym analityka medyczna,
o pielêgnacja chorych,
o pielêgnacja niepe³nosprawnych i opieka nad nimi,
o opieka paliatywno-hospicyjna,
o orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
o zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez dzia³ania profilaktyczne
oraz szczepienia ochronne,
o czynnoci techniczne z zakresu protetyki i ortodoncji,
o czynnoci z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze.
Jednoczenie nale¿y pamiêtaæ, i¿ ustawa o NFZ przewiduje ograniczenia co do
wiadczeñ. Tzn. nie wszystkie wiadczenia, wszelkimi dostêpnymi metodami
leczenia i bez wzglêdu na koszty finansowe przys³uguj¹ w ramach ubezpieczenia.
Ubezpieczony ma prawo do wiadczeñ zdrowotnych odpowiadaj¹cych wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej opartej na dowodach naukowych i praktyki
medycznej, w ramach posiadanych przez Fundusz rodków finansowych.
Ustawa o NFZ wskazuje, które wiadczenia nie przys³uguj¹ w ramach ubezpieczenia. S¹ to np.:
1. wiadczenia, których sposób finansowania okrelaj¹ odrêbne przepisy, w tym
wiadczenia s³u¿by medycyny pracy,
2. orzeczenia o zdolnoci do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne
orzeczenia i zawiadczenia lekarskie wydawane na ¿yczenie ubezpieczonego,
je¿eli nie s¹ one zwi¹zane z dalszym leczeniem, rehabilitacj¹, niezdolnoci¹
do pracy okrelon¹ w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym i ubezpieczeniu spo³ecznym rolników, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci,
uczniów, s³uchaczy zak³adów kszta³cenia nauczycieli i studentów w zajêciach
sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a tak¿e je¿eli nie s¹ wydawane
dla celów pomocy spo³ecznej lub uzyskania zasi³ku pielêgnacyjnego,
3. wiadczenia zdrowotne w szpitalach uzdrowiskowych i sanatoriach uzdrowiskowych niezwi¹zane z bezporedni¹ przyczyn¹ skierowania ubezpieczonego
na leczenie uzdrowiskowe,
4. wiadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii inne ni¿ okrelone w ustawie,
5. ponadstandardowe wiadczenia zdrowotne finansowane ze rodków w³asnych
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ubezpieczonego. wiadczenia te wskazane s¹ w rozporz¹dzeniu MZ z dn.
4 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych wiadczeñ
zdrowotnych (Dz. U. Nr 62, poz. 575). Nale¿¹ do nich:
 zabiegi chirurgii plastycznej i zabiegi kosmetyczne w przypadkach nie
bêd¹cych nastêpstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub nastêpstw jej
leczenia,
 operacje zmiany p³ci,
 wiadczenia z zakresu stomatologii inne ni¿ okrelone w wykazie podstawo
wych wiadczeñ zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych
materia³ów stomatologicznych,
 wiadczenia z zakresu akupunktury, z wyj¹tkiem wiadczeñ udzielanych
w zwi¹zku z leczeniem bólu.
wiadczenia w ramach NFZ s¹ nieodp³atne, tzn. ubezpieczony op³aca sk³adkê,
ale nie p³aci ju¿ za poszczególne wiadczenia. Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿
przepisy ustawy przewiduj¹ w cile okrelonych przypadkach wspó³p³acenie
przez ubezpieczonego, np.:
o skierowany do zak³adu opiekuñczo-leczniczego lub pielêgnacyjnoopiekuñczego ponosi odp³atnoæ za pobyt i wy¿ywienie,
o skierowany na leczenie do zak³adu rehabilitacji leczniczej, który udziela
wiadczeñ ca³odobowych, pokrywa koszty wy¿ywienia i zakwaterowania,
o skierowany na leczenie uzdrowiskowe ponosi odp³atnoæ za pobyt i wy¿ywienie,
o ubezpieczony w okrelonych przypadkach i zakresie op³aca udzia³ w³asny przy
nabywaniu przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych,
o ubezpieczony ponosi odp³atnoæ za leki i materia³y medyczne.
Wymagane jest posiadania skierowania na leczenie, poza wyj¹tkami wskazanymi
w przepisach  chodzi o stany bezporedniego zagro¿enia ¿ycia lub porodu, kiedy
wiadczenia zdrowotne s¹ udzielane bez wymaganego skierowania.
Podstawowa opieka zdrowotna
Ubezpieczony ma prawo wyboru (zmiany) lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej sporód lekarzy, pielêgniarek i po³o¿nych ubezpieczenia zdrowotnego nie czêciej ni¿ 2 razy w roku.
Wybór lekarza, pielêgniarki i po³o¿nej podstawowej opieki zdrowotnej (poz)
potwierdza owiadczenie woli ubezpieczonego z³o¿one w formie deklaracji
wyboru np. lekarza. W praktyce oznacza to, i¿ ubezpieczony zapisuje siê do
lekarza rodzinnego. Mo¿e figurowaæ na jego licie przez wiele lat, ale mo¿e
równie¿ zmieniæ lekarza, jeli jest niezadowolony z poziomu opieki medycznej.
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest obowi¹zany do podejmowania wszelkich dzia³añ s³u¿¹cych zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
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zdrowia, a w szczególnoci do postêpowania zgodnie z zakresem kompetencji
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W ramach wiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej wiadczeniodawca
zapewnia ubezpieczonym dostêp do badañ diagnostycznych oraz dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej. wiadczeniodawca, udzielaj¹cy wiadczeñ podstawowej opieki zdrowotnej, mo¿e kierowaæ pacjentów na badania diagnostyczne i
leczenie specjalistyczne do wiadczeniodawców, którzy zawarli z Funduszem
umowê o udzielanie tych wiadczeñ zdrowotnych.
wiadczenia zdrowotne z zakresu poz s¹ udzielane:
o dostêpnymi metodami i rodkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej,
o zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
o z nale¿yt¹ starannoci¹,
o z poszanowaniem praw pacjenta.
wiadczeniodawca (np. przychodnia) rejestruje pacjentów na podstawie zg³oszenia:
osobistego, telefonicznego lub za porednictwem osoby trzeciej. wiadczenia poz
udzielane s¹, o ile to mo¿liwe, w dniu zg³oszenia. wiadczenia zdrowotne w przypadkach nag³ych, zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia s¹ udzielane niezw³ocznie.
wiadczeniodawca ma obowi¹zek umieszczenia w miejscu ogólnie dostêpnym
informacji o:
o godzinach pracy osób udzielaj¹cych wiadczeñ zdrowotnych,
o sposobie rejestracji pacjentów,
o sposobie informowania pacjentów o przewidywanym terminie i godzinie
udzielenia wiadczenia zdrowotnego.
wiadczeniodawca ma te¿ obowi¹zek:
1. prowadziæ rejestr ubezpieczonych oczekuj¹cych na udzielenie wiadczenia
zdrowotnego. W przypadku braku mo¿liwoci udzielenia wiadczenia
zdrowotnego w dniu zg³oszenia wiadczeniodawca:
 okrela w rejestrze, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
i stanem zdrowia pacjenta, kolejnoæ udzielania wiadczeñ zdrowotnych,
 informuje ubezpieczonego o czasie oczekiwania na wiadczenie zdrowotne
oraz kryteriach, które zdecydowa³y o jego miejscu w rejestrze.
2. informowaæ ubezpieczonych o godzinach i miejscu udzielania wiadczeñ
zdrowotnych, a w przypadku udzielania wiadczeñ w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej  równie¿ o sposobie zabezpieczenia dziennej i nocnej
pomocy wyjazdowej,
3. umieszczaæ w sposób widoczny w miejscu ogólnie dostêpnym na zewn¹trz
budynku, w którym s¹ udzielane wiadczenia zdrowotne, informacjê o tym, ¿e
udziela wiadczeñ zdrowotnych na podstawie umowy,
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4. zamieszczaæ na tablicy og³oszeñ w miejscu, w którym udziela wiadczeñ
zdrowotnych:
 informacjê o warunkach i rodzaju udzielanych wiadczeñ zdrowotnych na
podstawie umowy,
 imiona i nazwiska osób udzielaj¹cych wiadczeñ zdrowotnych oraz informacjê o godzinach i miejscu ich udzielania, a w przypadku udzielania
wiadczeñ w ramach podstawowej opieki zdrowotnej równie¿ o sposobie
zabezpieczenia dziennej i nocnej pomocy wyjazdowej,
 informacjê o nieobecnoci i zastêpstwach osób udzielaj¹cych wiadczeñ
zdrowotnych,
 informacjê na temat trybu sk³adania i przyjmowania skarg i wniosków ubezpieczonych,
 wykaz badañ diagnostycznych wykonywanych na podstawie skierowania
lekarza lub felczera podstawowej opieki zdrowotnej,
 adres i telefony do Rzecznika Praw Pacjenta,
 treæ Karty Praw Pacjenta.
Podobne regulacje stosowane s¹ w odniesieniu do innych rodzajów wiadczeñ na
mocy umów zawartych jeszcze przez kasy chorych i placówki medyczne.
Specjalistyczna opieka zdrowotna
Zasad¹ jest, i¿ wiadczenia ambulatoryjne z zakresu specjalistycznej opieki
zdrowotnej (np. wizyta u lekarza specjalisty) s¹ udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Jednak nie jest wymagane skierowanie do:
o ginekologa i po³o¿nika,
o stomatologa,
o dermatologa
o wenerologa,
o onkologa,
o okulisty,
o psychiatry,
o dla osób chorych na grulicê,
o dla osób zaka¿onych wirusem HIV,
o dla inwalidów wojennych,
o dla osób uzale¿nionych od alkoholu, rodków odurzaj¹cych i substancji psychoaktywnych  w zakresie lecznictwa odwykowego.
Ubezpieczony ma prawo wyboru wiadczeniodawcy udzielaj¹cego porad specjalistycznych sporód tych wiadczeniodawców, którzy zawarli umowy z Funduszem.
Ambulatoryjne specjalistyczne wiadczenie zdrowotne udzielone ubezpieczonemu bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, je¿eli jest ono wymagane, op³aca ubezpieczony.
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Rehabilitacja
Ubezpieczony ma prawo do wiadczeñ rehabilitacji leczniczej w celu zapobie¿enia niepe³nosprawnoci, jej usuniêcia, ograniczenia lub z³agodzenia jej
skutków. Przys³uguje mu prawo wyboru wiadczeniodawcy. wiadczenia z zakresu rehabilitacji przys³uguj¹ na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego.
Stomatologia
Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza stomatologa sporód lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.
Prawo do bezp³atnych wiadczeñ stomatologicznych ograniczone jest do podstawowych wiadczeñ zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materia³ów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych wiadczeñ.
Ponadto dzieci i m³odzie¿ do ukoñczenia 18 roku ¿ycia oraz kobiety w ci¹¿y
i w okresie po³ogu maj¹ prawo do bezp³atnych dodatkowych wiadczeñ zdrowotnych lekarza stomatologa oraz materia³ów stosowanych przy udzielaniu tych
wiadczeñ. Dok³adny wykaz wiadczeñ i materia³ów stomatologicznych zawarty
jest w rozporz¹dzeniach: Dz. U. z 2003 r., Nr 115, poz. 1088; Dz. U. z 2003 r.,
Nr 115, poz. 1089. wiadczenia i materia³y nie wymienione w wykazach w tych
rozporz¹dzeniach op³aca ubezpieczony.
Badania diagnostyczne
Ubezpieczony ma prawo do wiadczeñ z zakresu badañ diagnostycznych, w tym
analityki medycznej, wykonywanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.
Leczenie szpitalne
Ubezpieczony ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu, który podpisa³ umowê
z Funduszem, na podstawie skierowania lekarza, lekarza stomatologa lub felczera,
je¿eli cel leczenia nie mo¿e byæ osi¹gniêty przez leczenie ambulatoryjne.
Ubezpieczonemu przyjêtemu do szpitala lub innego zak³adu stacjonarnego,
przeznaczonych dla osób potrzebuj¹cych ca³odobowych lub ca³odziennych
wiadczeñ zdrowotnych, oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielêgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych, a tak¿e przy udzielaniu pomocy doranej zapewnia siê bezp³atnie leki i wyroby medyczne, je¿eli s¹ one
konieczne do wykonania wiadczenia.
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Ubezpieczony nie ponosi kosztów leczenia w szpitalu, a tak¿e kosztów pobytu
i wy¿ywienia.
Leki i wyroby medyczne
Zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne przys³uguje ubezpieczonemu na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera. Ubezpieczony ponosi
odp³atnoæ za leki w zale¿noci od tego, na jakich listach leki s¹ umieszczone, np.
leków podstawowych, uzupe³niaj¹cych, czy te¿ s¹ to leki recepturowe.
Ustawa przewiduje, i¿ okrelone grupy ubezpieczonych korzystaj¹ z preferencyjnych zasad dostêpu do leków:
o osobom choruj¹cym na choroby zakane lub psychiczne oraz upoledzonym
umys³owo, a tak¿e choruj¹cym na niektóre choroby przewlek³e, wrodzone lub
nabyte leki i wyroby medyczne s¹ przepisywane bezp³atnie, za op³at¹
rycza³tow¹ lub za czêciow¹ odp³atnoci¹.
o ubezpieczonemu, który posiada tytu³ Zas³u¿onego Honorowego Dawcy
Krwi, przys³uguje bezp³atne zaopatrzenie w leki objête wykazami leków podstawowych i uzupe³niaj¹cych do wysokoci limitu na podstawie recepty.
o inwalidom wojennym, ich wspó³ma³¿onkom pozostaj¹cym na ich wy³¹cznym
utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poleg³ych ¿o³nierzach i zmar³ych
inwalidach wojennych uprawnionym do renty rodzinnej, a tak¿e innym
okrelonym uprawnionym osobom przys³uguje bezp³atne zaopatrzenie w leki
oznaczone symbolem Rp.
o osobom, które s¹ inwalidami wojskowymi i innym wskazanym osobom
uprawnionym przys³uguje bezp³atne zaopatrzenie w leki objête wykazami
leków podstawowych i uzupe³niaj¹cych.
Apteka ma obowi¹zek poinformowaæ pacjenta o mo¿liwoci nabycia innego ni¿
przepisany na recepcie leku o tej samej nazwie miêdzynarodowej, dawce, postaci
farmaceutycznej i w tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie
przekracza limitu ceny. Nie dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiaj¹cy receptê
dokona³ odpowiedniej adnotacji na druku recepty wskazuj¹cej na niemo¿noæ
dokonania zamiany przepisanego leku.
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze
Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze przys³uguje ubezpieczonym na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego bezp³atnie, za czêciow¹ odp³atnoci¹ lub odp³atnie.
Inwalidom wojennym i wojskowym przys³uguje prawo do bezp³atnych przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych na zlecenie lekarza ubez-
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pieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego do wysokoci
limitu ceny.
Patrz informacje o zapatrzeniu w sprzêt  str. 78.
Leczenie uzdrowiskowe
Leczenie uzdrowiskowe przys³uguje ubezpieczonemu na podstawie skierowania
wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wymaga
potwierdzenia przez w³aciwy ze wzglêdu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego oddzia³ wojewódzki NFZ.
Patrz informacje o leczeniu uzdrowiskowym  str. 88.
Transport sanitarny
Ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub
felczera ubezpieczenia zdrowotnego przys³uguje bezp³atny przejazd rodkami
transportu sanitarnego do najbli¿szego zak³adu opieki zdrowotnej udzielaj¹cego
wiadczeñ we w³aciwym zakresie i z powrotem w przypadkach:
o koniecznoci podjêcia natychmiastowego leczenia w zak³adzie opieki zdrowotnej,
o wynikaj¹cych z potrzeby zachowania ci¹g³oci leczenia.
Ponadto bezp³atny transport sanitarny przys³uguje w przypadku dysfunkcji
narz¹du ruchu uniemo¿liwiaj¹cej korzystanie ze rodków transportu publicznego
w celu odbycia leczenia do najbli¿szego zak³adu opieki zdrowotnej
udzielaj¹cego wiadczeñ we w³aciwym zakresie i z powrotem.
W innych przypadkach w zale¿noci od stanu chorego na podstawie zlecenia
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonemu przys³uguje przejazd rodkami transportu sanitarnego odp³atnie lub za czêciow¹ odp³atnoci¹. Odp³atnoæ
ta wynosi 100% b¹d 60%. Dok³adnie okrela to: Rozporz¹dzenie MZ z dn. 10
maja 2003 r. w sprawie okrelenia wykazu grup jednostek chorobowych, stopni
niesprawnoci oraz wysokoci udzia³u w³asnego ubezpieczonego w kosztach
przejazdu rodkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 88, poz. 815).
UWAGA:
Ubezpieczony ma prawo do refundacji przez NFZ wydatków poniesionych
w zwi¹zku z uzyskaniem wiadczeñ zdrowotnych w stanie bezporedniego
zagro¿enia ¿ycia lub nag³ego porodu, udzielanych przez wiadczeniodawców
niezwi¹zanych umow¹ z Funduszem, o ile wyka¿e, ¿e nie mia³ mo¿liwoci
uzyskania tych wiadczeñ u wiadczeniodawcy, który zawar³ z Funduszem
umowê o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych. Refundacja przys³uguje do
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wysokoci przeciêtnych kosztów takich wiadczeñ zdrowotnych ponoszonych
przez NFZ na podstawie umów o udzielanie wiadczeñ zdrowotnych.
Leczenie za granic¹
W przypadku niemo¿noci uzyskania leczenia, zastosowania okrelonej terapii
w kraju, Minister Zdrowia mo¿e skierowaæ chorego do leczenia zagranic¹.
Dok³adna procedura wskazana jest w Rozporz¹dzeniu MZ z dn. 12 maja 2003 r.
w sprawie kierowania ubezpieczonych na leczenie lub badania diagnostyczne
poza granicami kraju (Dz. U. Nr 88, poz. 817).
Warto te¿ zajrzeæ na strony internetowe Biura Rozliczeñ Miêdzynarodowych:
www.brm.gov.pl.
Nale¿y te¿ pamiêtaæ, i¿ Polska jest stron¹ kilkunastu umów miêdzynarodowych
odnosz¹cych siê do leczenia. Oznacza to, i¿ w razie pobytu w jednym z tych krajów obywatelom polskim przys³uguje prawo do wiadczeñ. Dotyczy to tzw. przypadków nag³ych. Umowy posiadamy z nastêpuj¹cymi pañstwami: Albani¹,
Austri¹, Belgi¹, Bu³gari¹, Czechami, Francj¹, Grecj¹, krajami by³ej Jugos³awii,
Luksemburgiem, Niemcami, Rosj¹, S³owacj¹, Szwecj¹, Wêgrami, Wielk¹ Brytani¹.
DOKUMENTY POTWIERDZAJ¥CE UBEZPIECZENIE
Udaj¹c siê do lekarza trzeba wzi¹æ ze sob¹ aktualny dokument potwierdzaj¹cy
ubezpieczenie. Ustawa o NFZ mówi o karcie ubezpieczenia, jednak jeszcze nie
wprowadzono karty. Dlatego dokumentem zastêpuj¹cym kartê jest, np. legitymacja ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury, zawiadczenie
potwierdzaj¹ce op³acanie sk³adek. W ostatecznoci mo¿e to byæ pisemne owiadczenie o fakcie objêcia ubezpieczeniem. Mo¿na równie¿ pos³u¿yæ siê nr PESEL.
Je¿eli placówka posiada dostêp do Internetu, mo¿na sprawdziæ fakt ubezpieczenia
na stronie w³aciwego dla ubezpieczonego oddzia³u wojewódzkiego NFZ.
W przypadku:
nag³ego zachorowania, wypadku, urazu lub zatrucia,
o stanu zagro¿enia ¿ycia,
o porodu
dokument mo¿e zostaæ przedstawiony w innym czasie, nie póniej ni¿ w terminie
30 dni od dnia rozpoczêcia udzielania wiadczenia, o ile chory nadal przebywa
w szpitalu.
o

Je¿eli przedstawienie dokumentu w tym terminie nie jest mo¿liwe, mo¿e on byæ
przedstawiony w terminie 7 dni od dnia zakoñczenia udzielania wiadczeñ
zdrowotnych.
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W razie nieprzedstawienia dokumentu w tych w terminach lub w przypadku gdy
ubezpieczony nie op³aci³ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne przez okres
d³u¿szy ni¿ miesi¹c, wiadczenie zostaje udzielone na koszt ubezpieczonego.
Je¿eli jednak nieop³acenie sk³adki jest zawinione przez p³atnika, np. pracodawcê
przez okres d³u¿szy ni¿ miesi¹c NFZ obci¹¿a p³atnika poniesionymi kosztami
wiadczeñ udzielonych ubezpieczonemu.
Je¿eli jednak w póniejszym terminie oka¿e siê, ¿e dokument siê odnalaz³ i przedstawimy go, nie poniesiemy kosztów leczenia b¹d te¿ koszty te zostan¹ nam
zwrócone.
UWAGA:
Wszystkie opisane powy¿ej regu³y nie maj¹ zastosowania do wiadczeñ
zdrowotnych udzielanych dzieciom od dnia urodzenia do ukoñczenia
6 miesi¹ca ¿ycia, tzn. dzieci te zawsze mog¹ liczyæ na udzielenie wiadczenia
bez wzglêdu na posiadanie dokumentów przez rodziców.
SK£ADANIE SKARG I ODWO£AÑ23
W razie niezadowolenia z postêpowania personelu, np. lekarza, pielêgniarki,
mo¿emy bezporednio zwróciæ siê do prze³o¿onego tego pracownika, np. w szpitalu do ordynatora, w przychodni do kierownika.
W dalszej kolejnoci mo¿emy napisaæ skargê do oddzia³u wojewódzkiego NFZ,
z którym ma podpisan¹ umowê ta placówka.
Kolejnym adresatem skargi mo¿e byæ:
RZECZNIK PRAW PACJENTA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
tel. (22) 572 61 55
BIURO PRAW PACJENTA W MINISTERSTWIE ZDROWIA
ul. D³uga 38/40, 00-238 Warszawa
tel./fax (22) 635 75 78
e-mail: sekreteriat@bpp.waw.pl
http://www.bpp.waw.pl
Bezp³atna Infolinia: 0-800 190 590 (pon.-pt. w godz. 9.00-21.00).
Biuro jest czynne: pon.-pt. w godz. 8.15-16.15. Przyjmowanie pacjentów:
pon.-pt. w godz. 9.00-16.00. Mo¿liwe jest te¿ skorzystanie z porady prawnika. Do
biura wp³ywaj¹ zg³oszenia z ca³ej Polski.
23

Oprac. na podst. materia³ów Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeñ Zdrowotnych.
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Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e:
o gdy stwierdzimy, ¿e personel medyczny postêpuje sprzecznie z zasadami etyki
zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza lub pielêgniarki i po³o¿nej, ubezpieczony mo¿e zwróci siê do w³aciwego Rzecznika
Odpowiedzialnoci Zawodowej, który dzia³a przy Okrêgowych i Naczelnej
Izbie Lekarskiej, a tak¿e przy Okrêgowych i Naczelnej Izbie Pielêgniarek
i Po³o¿nych,
o je¿eli ubezpieczony dozna³ uszczerbku na zdrowiu lub poniós³ inne straty,
mo¿e zwróciæ siê równolegle do s¹du cywilnego (przeciwko zak³adowi opieki
zdrowotnej lub innemu wiadczeniodawcy), natomiast, gdy zachodzi podejrzenie, ¿e zdarzenie ma zwi¹zek z pope³nieniem przestêpstwa, mo¿e zawiadomiæ prokuraturê.
UWAGA:
Do kompetencji Prezesa NFZ nale¿y rozpatrywanie indywidualnych spraw
z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Zalicza siê do nich w szczególnoci
sprawy dotycz¹ce objêcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do
wiadczeñ.
Od decyzji Prezesa NFZ przys³uguje odwo³anie do w³aciwego s¹du pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych.
Odwo³anie wnosi siê do Prezesa Funduszu, który mo¿e zmieniæ lub uchyliæ
decyzjê w terminie 14 dni od dnia wniesienia odwo³ania. Je¿eli odwo³anie nie
zosta³o uwzglêdnione w ca³oci, Prezes NFZ przekazuje niezw³ocznie sprawê do
s¹du ze szczegó³owym uzasadnieniem wydanej decyzji.
Patrz te¿ adresy oddzia³ów NFZ  str. 204.

6.2. LISTA CHORÓB UZNANYCH ZA PRZEWLEK£E24
Leki i materia³y medyczne przepisuje siê bezp³atnie, za op³at¹ rycza³tow¹ lub
czêciow¹ odp³atnoci¹ osobom choruj¹cym na choroby psychiczne oraz
upoledzonym umys³owo, a tak¿e choruj¹cym na nastêpuj¹ce choroby zakane,
przewlek³e, wrodzone, nabyte (Dz. U. z 2002 r., Nr 28, poz. 273 z pón. zm.):
1. nowotwory z³oliwe, w tym tak¿e: raka piersi i raka trzonu macicy, raka piersi
w II rzucie hormonoterapii, raka prostaty, neutropeniê w chorobach nowotworowych, przerzutów osteolitycznych w chorobach nowotworowych,
24

Oprac. red. (Stowarzyszenie Klon/Jawor).
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2. schizofreniê oporn¹ na leczenie,
3. choroby psychiczne lub upoledzenia umys³owe,
4. chorobê Alzheimera,
5. padaczkê, w tym równie¿ padaczkê oporn¹ na leczenie,
6. chorobê i zespó³ Parkinsona,
7. miasteniê,
8. stwardnienie zanikowe boczne,
9. stwardnienie rozsiane,
10. astmê, przewlek³e zespo³y oskrzelowo-p³ucne,
11. cukrzycê
12. mukowiscydozê,
13. fenyloketonuriê,
14. zespo³y wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki
przewlek³e,
15. akromegaliê,
16. moczówkê prost¹ przysadkow¹,
17. grulicê, w tym równie¿ grulicê wielolekooporn¹ i i inne mykobakteriozy,
18. osteoporozê,
19. niedoczynnoæ tarczycy,
20. jaskrê,
21. przewlek³e owrzodzenia.
Wykaz leków i materia³ów medycznych przepisywanych bezp³atnie, za op³at¹
rycza³tow¹ lub czêciow¹ odp³atnoci¹, ze wzglêdu na wymienione choroby,
zawieraj¹ za³¹czniki do Dz. U. z 2002 r., Nr 28, poz. 273 z pón. zm.

6.3.

ZAOPATRZENIE W SPRZÊT ORTOPEDYCZNY

I REHABILITACYJNY25

Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z pón. zm.)
§ Rozporz¹dzenie MZ z dn. 10 maja 2003 r. w sprawie limitu cen dla przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu,
ale ró¿nych cenach  w zakresie którego Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje to
wiadczenie, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U.
Nr 85, poz. 786)
Oprac. red. na podst.: A. Siemaszko, Niepe³nosprawni  zaopatrzenie w sprzêt ortopedyczny i rehabilitacyjny, w serii: Poznaj Swoje Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.

25
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§ Rozporz¹dzenie MZ z dn. 10 maja 2003 r. w sprawie szczegó³owego wykazu
przedmiotów ortopedycznych i rodków pomocniczych, wysokoci udzia³u
w³asnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriów ich
przyznawania, okresów u¿ytkowania, a tak¿e przedmiotów ortopedycznych
podlegaj¹cych naprawie (Dz. U. Nr 85, poz. 787)
INFORMACJE PODSTAWOWE
Prawo do otrzymania okrelonego rodzaju zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze (bezp³atnie lub czêciowo odp³atnie) maj¹ osoby ubezpieczone, czyli p³ac¹ce sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz osoby
pozostaj¹ce na ich utrzymaniu.
Ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia s¹ osoby, które podlegaj¹
obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczaj¹ siê dobrowolnie. S¹
to m.in. zatrudnieni na umowê o pracê, prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, rolnicy, rencici (w tym równie¿ pobieraj¹cy rentê socjaln¹), emeryci, zarejestrowani
bezrobotni.
Jak wybraæ w³aciwy sprzêt?
n Wykaz firm, z którymi oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) podpisa³

umowy na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze,
powinien byæ dostêpny w siedzibie oddzia³u NFZ.
n Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ w wydzia³ach zaopatrzenia ortopedycznego i rodków pomocniczych w poszczególnych oddzia³ach NFZ.
n Decydujmy siê na sprzêt, który bêdzie odpowiadaæ naszym potrzebom,
u³atwiaæ ¿ycie. Np. wybieramy wózek, który bêdzie dopasowany (nie za szeroki i nie za w¹ski) oraz odpowiednio dostosowany do naszego schorzenia
i naszych potrzeb. Przed zakupem dobrze jest poradziæ siê tych, którzy korzystaj¹ z okrelonego rodzaju sprzêtu lub znaj¹ siê na jego ró¿nych typach.
n Przed zakupem sprzêtu warto zasiêgn¹æ rady lekarza specjalisty (czêsto i tak
bêdzie to konieczna formalnoæ, bo w³anie ci lekarze wydaj¹ zlecenie). Ka¿dy
produkt musi byæ dobrze przystosowany do rodzaju dolegliwoci i potrzeb
danej osoby.
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
Przedmioty ortopedyczne to przyrz¹dy (ortopedyczne) niezbêdne w przypadku
trwa³ego inwalidztwa, w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego.
Przys³uguj¹ one uprawnionym z podaniem okresu u¿ywalnoci, po up³ywie
którego mo¿na staraæ siê o ponowne zaopatrzenie od lekarzy upowa¿nionych do
ich wystawiania. Ich wykaz znajduje siê w: Dz. U. z 2003 r., Nr 85, poz. 787.
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Rodzaj przedmiotów ortopedycznych (przyk³ady)

Wysokoæ udzia³u w³asnego w cenie nabycia
oraz jak czêsto zaopatrzenie przys³uguje

Lekarze upowa¿nieni do
wystawiania zleceñ o wydanie przedmiotów ortopedycznych

proteza koñczyny dolnej*

bezp³atnie raz na 3 lata**

ortopeda, chirurg, lekarz
rehabilitacji medycznej

proteza tymczasowa*

bezp³atnie zgodnie z za- ortopeda, chirurg, lekarz
leceniami lekarza
rehabilitacji medycznej

proteza robocza koñczyny bezp³atnie raz na 3 lata**
górnej*

ortopeda, chirurg, lekarz
rehabilitacji medycznej

proteza koñczyny dolnej*

bezp³atnie raz na 3 lata**

ortopeda, chirurg, lekarz
rehabilitacji medycznej

proteza kosmetyczna koñ- bezp³atnie raz na 3 lata**
czyny górnej

ortopeda, chirurg, lekarz
rehabilitacji medycznej

poñczochy kikutowe

bezp³atnie 12 sztuk rocz- nie ortopeda, chirurg, lekarz
na ka¿d¹ koñczynê
rehabilitacji medycznej,
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

gorsety i ko³nierze ortopedy- bezp³atnie raz na 3 lata**
czne*

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

aparaty ortopedyczne

bezp³atnie raz na 3 lata**

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

ortezy tu³owia i szyi

30% raz w trakcie lecze- ortopeda, neurolog, chinia danegoschorzenia
rurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

ortezy koñczyny górnej
i dolnej

30% raz w trakcie lecze- ortopeda, neurolog, chinia danego schorzenia
rurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

obuwie ortopedyczne

30% raz na rok**

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

obuwie ortopedyczne bê- bezp³atnie raz na rok**
d¹ce
czêci¹
sk³adow¹
aparatu ortopedycznego*

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

laski i kule
u¿ytkowania

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog,
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego
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Rodzaj przedmiotów ortopedycznych (przyk³ady)

Wysokoæ udzia³u w³asnego w cenie nabycia
oraz jak czêsto zaopatrzenie przys³uguje

Lekarze upowa¿nieni do
wystawiania zleceñ o wydanie przedmiotów ortopedycznych

laska dla niewidomych (bia³a)

bezp³atnie raz na 2 lata

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, okulista, reumatolog, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
felczer
ubezpieczenia
zdrowotnego

balkoniki i podpórki
sta³ego u¿ytkowania

do 30% raz na 5 lat**

ortopeda, neurolog, chirurg,
lekarz rehabilitacji medycznej, okulista, reumatolog,
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

wózek inwalidzki rêczny do bezp³atnie raz na 5 lat**
sta³ego u¿ytkowania*

ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji
medycznej, reumatolog

wózek inwalidzki specjalny bezp³atnie raz na 5 lat**
stabilizuj¹cy plecy i g³owê*

ortopeda, neurolog, lekarz
rehabilitacji medycznej,
reumatolog

wózek specjalny dzieciêcy bezp³atnie raz na 3 lata**
stabilizuj¹cy plecy i g³owê*

ortopeda, neurolog, lekarz
rehabilitacji medycznej,
reumatolog

wózek
do
(pe³zak)*

ortopeda, neurolog, lekarz
rehabilitacji medycznej

fotelik do
dzieci*

raczkowania bezp³atnie raz na 2 lata**
siedzenia

dla bezp³atnie raz na 2 lata**

ortopeda, neurolog, lekarz
rehabilitacji medycznej

indywidualne przedmioty pio- bezp³atnie raz na 4 lata**
nizuj¹ce*

ortopeda, neurolog, lekarz
rehabilitacji medycznej

*/ przedmioty podlegaj¹ce naprawie
**/ okres mo¿e ulec skróceniu w przypadku zmian w stanie fizycznym osoby
ubezpieczonej (ocenia to lekarz upowa¿niony do wystawiania zleceñ)
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Jak ubiegaæ siê o zaopatrzenie ortopedyczne?
1. Udajemy siê do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej kieruje nas do lekarza specjalisty.
W przypadku zaopatrzenia w kule, laski, balkoniki, podpórki, zlecenie mo¿e wystawiæ lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub felczer. Mo¿e to byæ lekarz na
prywatnej praktyce, jeli jest on lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego (czyli ma
umowê z NFZ).
3. Z wypisanym przez lekarza specjalistê zleceniem udajemy siê do wiadczeniodawcy (firmy, które produkuj¹ lub sprzedaj¹ sprzêt i maj¹ podpisane umowy
z oddzia³em NFZ.
Przy odbiorze zaopatrzenia u wiadczeniodawcy nale¿y okazaæ aktualny dowód
op³acenia sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.
wiadczeniodawca ma obowi¹zek, na probê pacjenta, podaæ do jego wiadomoci adresy punktów, w których realizowane s¹ tego samego typu wiadczenia,
co u danego wiadczeniodawcy.
4. wiadczeniodawca wydaje zaopatrzenie zgodnie ze zleceniem, do wysokoci
limitu. Po wydaniu sprzêtu nastêpuje rozliczenie z oddzia³em NFZ.
Przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze przyznawane s¹ uprawnionemu na
w³asnoæ. Ponowne przyznanie zaopatrzenia mo¿e nast¹piæ po up³ywie okresu
jego u¿ywalnoci, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Lista wiadczeniodawców jest dostêpna w oddzia³ach NFZ.
UWAGA:
Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje tylko zlecenia/recepty wystawione przez
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (czyli lekarza maj¹cego podpisan¹ umowê
z oddzia³em NFZ lub placówk¹, w której jest zatrudniony lekarz upowa¿niony,
felczer).
WA¯NE! Uwagi te dotycz¹ te¿ rodków pomocniczych i leczniczych rodków
technicznych.
n W przypadku, gdy cena przedmiotu ortopedycznego jest wy¿sza ni¿ limit

okrelony przez rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia  ró¿nicê pokrywa uprawniony.

n Uprawniony traci prawo do refundacji ze strony oddzia³u NFZ jeli zakupi

sprzêt w firmie, która nie ma podpisanej umowy z NFZ.
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n Za przedmioty ortopedyczne dla pensjonariuszy domów pomocy spo³ecznej,

koszty udzia³u w³asnego do wysokoci limitów ponosz¹ domy pomocy
spo³ecznej.
Skrócenie okresu u¿ywalnoci przedmiotu ortopedycznego

Skrócenie okresu u¿ywalnoci jest mo¿liwe:
1. u osób doros³ych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powoduj¹cych koniecznoæ skrócenia okresu u¿ytkowania przedmiotu ortopedycznego, a mo¿liwoci regulacji tego przedmiotu zosta³y wyczerpane.
2. u dzieci i m³odzie¿y do 18 roku ¿ycia gdy mo¿liwoci regulacji zosta³a wyczerpane, a nast¹pi³y zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
 zabiegów chirurgicznych lub chorób powoduj¹cych koniecznoæ skrócenia
okresu u¿ywalnoci dotychczas u¿ywanego sprzêtu,
 rehabilitacji,
 rozwoju fizycznego.
Wniosek lekarza o skrócenie okresu u¿ytkowania przedmiotu ortopedyczne
wydanego bezp³atnie do wysokoci limitu ceny lub czêciowo odp³atnie musi
zawieraæ wyczerpuj¹ce uzasadnienie medyczne zgodnie z podstawowymi kryteriami przyznawania tego przedmiotu.
RODKI POMOCNICZE
Lista rodków pomocniczych, ustalona przez Ministra Zdrowia jest d³uga  dla
przyk³adu podajemy tylko ich wybrane rodzaje (pe³en wykaz 26 rodzajów rodków pomocniczych zawiera: Dz. U. z 2003 r., Nr 85, poz. 787).
Rodzaj rodków pomoc- Wysokoæ udzia³u w³asnego Lekarze upowa¿nieni do
niczych (przyk³ady)
ubezpieczonego w cenie wystawiania zleceñ
nabycia oraz jak czêsto
przys³uguje
soczewki okularowe korek- dzieci i m³odzie¿ do 18 okulista
cyjne (w tym soczewki ko- roku ¿ycia  ka¿dorazowo
rekcyjne barwione) umo¿li- w razie zmiany korekcji,
wiaj¹ce dok³adne widzenie
i zapobiegaj¹ce znu¿eniu
oka
soczewki do bli¿y i dali

30%  doroli raz na 2 lata

okulista

proteza oka wykonana indy-  bezp³atnie  dzieci i m³o- okulista
widualnie
dzie¿ do 18 roku ¿y-cia
w okresie wzrostu zgodnie
z zaleceniami lekarza
 doroli raz na 5 lat
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Rodzaj rodków pomoc- Wysokoæ udzia³u w³asnego Lekarze upowa¿nieni do
niczych (przyk³ady)
ubezpieczonego w cenie wystawiania zleceñ
nabycia oraz jak czêsto
przys³uguje
lupa

bezp³atnie raz na 5 lat

okulista

aparat(y) s³uchowy(e) na
przewodnictwo powietrza
lub kostne przy jednostronnym lub obustronnym ubytku s³uchu

 bezp³atnie  dzieci i m³o- laryngolog
dzie¿ do 18 roku ¿ycia lub
do 26 roku ¿ycia w przypadku pobierania nauki 
raz na piêæ lat
 30% doroli  raz na 5 lat

cewniki zewnêtrzne do 30 30% raz na miesi¹c
sztuk lub zamiennie w równowartoci ich kosztu kieszonki do zbiórki moczu

urolog, chirurg, neurolog,
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

cewniki urologiczne do 6 szt.

urolog, chirurg, neurolog,
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

30% raz na miesi¹c

rurka tracheostomijna wraz z bezp³atnie raz na rok
zapasowym wk³adem

laryngolog, onkolog, chirurg

proteza powietrzna - aparat 30% raz na 5 lat
do leczenia obturacyjnego
bezdechu sennego

pulmonolog

proteza piersi

bezp³atnie raz na dwa lata

onkolog, chirurg

peruka z w³osów sztucznych

bezp³atnie raz na rok

onkolog, hematolog, dermatolog, chirurg

pas przepuklinowy

bezp³atnie raz na rok

chirurg

poduszka przeciwodle¿y- 30% raz na 2 lata
nowa

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog, lekarz
rehabilitacji
medycznej,
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego

materac przeciwodle¿ynowy

neurolog, ortopeda, chirurg, reumatolog, lekarz
rehabilitacji
medycznej,
lekarz podstawowej opieki
zdrowotnej, felczer ubezpieczenia zdrowotnego
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LIMITY CENOWE  PRZYK£ADY
Kula ³okciowa ze stopniow¹ regulacj¹  22 z³.
Kula dla reumatyków  130 z³.
Laska dla niewidomych  40 z³.
Lupa  80 z³.
Lunety, w tym monookulary  1.400 z³.
Balkoniki i podpórki u³atwiaj¹ce chodzenie  240 z³.
Gorset szkieletowy  485 z³.
Aparat (aparaty) s³uchowy(e) na przewodnictwo powietrza lub kostne dla
dzieci i m³odzie¿y do 18 roku ¿ycia lub do 26 lat w przypadku pobierania
nauki  1.500 z³.
n Poduszka przeciwodle¿ynowa  100 z³.
n Materac przeciwodle¿ynowy  550 z³.
n
n
n
n
n
n
n
n

Czasem limity s¹ zró¿nicowane  tak jest np. w przypadku wózków inwalidzkich:
o wózek rêczny = 800 z³,
o wózek lekki aluminiowy (lekki) z szybkim demonta¿em kó³ dla osób
samodzielnie poruszaj¹cych siê na wózku, czynnych zawodowo = 1.500 z³,
o wózek specjalny z oparciem stabilizuj¹cym plecy i g³owê = 1.800 z³,
o wózek specjalny dzieciêcy (dla dzieci z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym
i innymi schorzeniami uniemo¿liwiaj¹cymi samodzielne poruszanie siê) =
1.800 z³.
DOFINANSOWANIE Z PFRON
Podstawa prawna:
§ Rozporz¹dzenie MPiPS z dn. 25 czerwca 2002 r. w sprawie okrelenia rodzajów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane ze rodków PFRON (Dz. U.
Nr 96, poz. 861 z pón. zm.).
Ubiegaj¹c siê o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i rodków
pomocniczych, udajemy siê do powiatowego centrum pomocy rodzinie, w³aciwego dla naszego miejsca zamieszkania. PCPR-y dysponuj¹ przeznaczonymi na
ten cel rodkami Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.
Chc¹c uzyskaæ dofinansowanie nale¿y z³o¿yæ pisemny wniosek. Wniosek
powinien zawieraæ:
o imiê, nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP,
o cel dofinansowania,
o owiadczenie o wysokoci dochodów i liczbie osób pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym,
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potwierdzenie dokonanego zakupu przedmiotów ortopedycznych lub rodków
pomocniczych (mo¿e to byæ np. faktura). Wnioski w tej sprawie mo¿na sk³adaæ
w dowolnym czasie.
Kto mo¿e skorzystaæ z pomocy?

n Osoby ze znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniem niepe³nosprawnoci

(dawniej I, II, III grupa inwalidzka).

n Osoby ca³kowicie lub czêciowo niezdolne do pracy.
n Osoby do 16 lat posiadaj¹ce orzeczenie o niepe³nosprawnoci.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzêt ortopedyczny i rodki pomocnicze,
a tak¿e w sprzêt rehabilitacyjny (np. rowery treningowe), mog¹ ubiegaæ siê
niepe³nosprawni o ile redni miesiêczny dochód nie przekracza:
o 50% przeciêtnego wynagrodzenia na osobê w rodzinie,
o 60% przeciêtnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych.
Obliczaj¹c dochód nie uwzglêdniamy zaliczek na podatek dochodowy, sk³adek
z tytu³u ubezpieczeñ emerytalnego, rentowego i chorobowego, a tak¿e alimentów
wiadczonych przez osoby pozostaj¹ce we wspólnym gospodarstwie domowym
na rzecz innych osób. W przypadku rodziny nale¿y zsumowane dochody wszystkich domowników podzieliæ przez ich liczbê (liczbê osób pozostaj¹cych we
wspólnym gospodarstwie domowym).
Wysokoæ dofinansowania z PFRON wynosi:
o do 100% udzia³u w³asnego osoby niepe³nosprawnej w limicie ceny (jeli udzia³
taki jest wymagany),
o do 150% sumy kwoty sumy powy¿szego limitu oraz wymaganego udzia³u
w³asnego osoby niepe³nosprawnej w zakupie przedmiotów i rodków, je¿eli
cena zakupu jest wy¿sze ni¿ limit. Np. limit na zakup zwyk³ego wózka = 800
z³, jeli kupilimy wózek za 2.500 z³ to 150% od kwoty 800 z³ czyli 1.200 z³
mo¿e dofinansowaæ PCPR (o ile spe³niamy wymóg dochodu), resztê za  500
z³  dop³acimy sami.
UWAGA:
W ostatnich latach PFRON, w ramach programu celowego Pegaz, umo¿liwia
pokrycie czêci kosztów zakupu wózków elektrycznych. Najlepiej informacje
na ten temat uzyskaæ w oddzia³ach PFRON.
Patrz informacje o programie Pegaz 2003  str. 34.
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O czym warto pamiêtaæ?
n Osoby niepe³nosprawne z okrelon¹ niepe³nosprawnoci¹, które ponios³y

wydatki na zakup przedmiotów ortopedycznych b¹d rodków pomocniczych
mog¹ skorzystaæ z odliczenia podatkowego na cele rehabilitacyjne. Odliczyæ
mo¿na tylko te kwoty, które sami ponielimy, a nie te, które zosta³y nam zwrócone w jakiejkolwiek formie.
Patrz informacje o ulgach rehabilitacyjnych  str. 165.

n W zaopatrzeniu w sprzêt pomagaj¹ organizacje pozarz¹dowe, chocia¿ czêsto,

ze wzglêdu na ograniczone rodki, nie s¹ one w stanie pomóc wszystkim
zg³aszaj¹cym siê. W wielu miejscowociach dzia³aj¹ te¿ stacje opieki Caritas,
które m.in. organizuj¹ opiekê w domu chorego, wypo¿yczaj¹ sprzêt mieszkañcom danej parafii.
n Sprzêt mo¿na te¿ wypo¿yczyæ, szczególnie jeli potrzebujemy np. wózka,
balkonika na krótszy, okrelony okres. Adresów wypo¿yczalni sprzêtu ortopedycznego, rehabiltacyjnego szukaj np. w ksi¹¿ce telefonicznej.

6.4. SANATORIA, TURNUSY REHABILITACYJNE26
Osoby niepe³nosprawne mog¹ korzystaæ:
o z leczenia uzdrowiskowego np. w sanatorium, w szpitalu uzdrowiskowym,
w przychodni uzdrowiskowej,
o z pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.
Obydwie formy, choæ podobne, przys³uguj¹ niezale¿nie od siebie i z ró¿nych
tytu³ów. Poni¿ej opisujemy zasady, na jakich mo¿emy staraæ siê o leczenie
uzdrowiskowe lub o dofinansowanie kosztów turnusu rehabilitacyjnego.
UWAGA:
1 kwietnia 2003 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zniesione zosta³y kasy chorych, a w ich
miejsce utworzono Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Fundusz spe³nia w systemie ubezpieczeñ zdrowotnych tak¹ sam¹ rolê, jak wczeniej kasy chorych, tj.
funkcjê p³atnika. Nie zasz³y natomiast gruntowne zmiany w zasadach organizacji, dostêpu i korzystania ze wiadczeñ zdrowotnych, w tym ze wiadczeñ
lecznictwa uzdrowiskowego.
Opracowanie tekstu: M. wierczyñski, Niepe³nosprawni  sanatoria i turnusy rehabilitacyjne, w serii: Poznaj Swoje Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.
26
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LECZENIE UZDROWISKOWE
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z pón. zm.)
§ Ustawa z dn. 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
(Dz. U. z 1966 r., Nr 23, poz. 150 z pón. zm.)
§ Rozporz¹dzenie MZ z dn. 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu i warunków
wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia
zdrowotnego oraz trybu potwierdzania tego skierowania przez Narodowy
Fundusz Zdrowia (Dz. U. Nr 80, poz. 733)
§ Rozporz¹dzenie MZ z dn. 12 maja 2003 r. w sprawie okrelenia wysokoci czêciowej odp³atnoci za koszty wy¿ywienia i zakwaterowania w sanatorium
uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 88, poz. 816)
Leczenie uzdrowiskowe jest jednym ze wiadczeñ zdrowotnych gwarantowanych
ustaw¹ o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu
Zdrowia (NFZ) i przys³uguje wszystkim ubezpieczonym (a wiêc nie tylko osobom
niepe³nosprawnym), po spe³nieniu okrelonych warunków w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, z tytu³u op³acania sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne.
Nie jest to jednak wiadczenie okresowe, wyjazd rekreacyjny, który przys³uguje
co roku. Koniecznoæ leczenia uzdrowiskowego wynika przede wszystkim ze
stanu zdrowia, który ocenia lekarz. Funkcjonuj¹ce przed 1 kwietnia 2003 r. kasy
chorych zaleca³y, aby lekarze nie kierowali na leczenie uzdrowiskowe czêciej
ni¿ raz na 2 lata. Nie dotyczy to skierowañ dla ubezpieczonych bêd¹cych
bezporednio po leczeniu szpitalnym lub klinicznym.
W NFZ trwaj¹ prace nad ujednoliceniem zasad kontraktowania i udzielania
wiadczeñ zdrowotnych na obszarze ca³ego kraju. Zmiany te maj¹ obowi¹zywaæ
od 1 stycznia 2004 r.
Lecznictwem uzdrowiskowym jest zorganizowana dzia³alnoæ w zakresie jak
najszerszego zapobiegania chorobom i ich leczenia przy wykorzystaniu:
1. warunków naturalnych, a w szczególnoci:
 w³aciwoci leczniczych klimatu i krajobrazu (klimatoterapia),
 naturalnych zasobów leczniczych, jak wody lecznicze, gazy lecznicze
i peloidy (balneoterapia),
 w³aciwoci leczniczych morza (talassoterapia) oraz
2. innych czynników rodowiska maj¹cych korzystny wp³yw na wyniki wiadczeñ
zapobiegawczych i leczniczych.
Formy lecznictwa uzdrowiskowego:
o sanatorium uzdrowiskowe,
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szpital uzdrowiskowy,
przychodnia uzdrowiskowa,
zak³ad przyrodoleczniczy.
Jak skorzystaæ z leczenia uzdrowiskowego?

1. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (np. lekarz pierwszego kontaktu w przychodni; lekarz specjalista;
ordynator oddzia³u szpitalnego/kierownik kliniki, które maj¹ podpisan¹ umowê
z NFZ).
2. Wystawiaj¹c skierowanie lekarz bierze pod uwagê:
 aktualny stan zdrowia ubezpieczonego,
 brak przeciwskazañ do leczenia uzdrowiskowego,
 wp³yw leczenia uzdrowiskowego, w szczególnoci warunków naturalnych
(surowców leczniczych, klimatu, morza, mikroklimatu), na stan zdrowia,
 dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile wczeniej
z takiego leczenia korzystalimy.
Jeli lekarz stwierdzi celowoæ leczenia  wystawia, na odpowiednim formularzu,
skierowanie i przesy³a je poczt¹ (w zamkniêtej kopercie opatrzonej napisem:
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe umieszczone w lewym dolnym rogu
koperty) do w³aciwego dla ubezpieczonego oddzia³u wojewódzkiego NFZ. Do
skierowania musz¹ byæ do³¹czone aktualne wyniki badañ pomocniczych wykonanych zgodnie z zaleceniem lekarza (mog¹ to byæ kopie lub odpisy, potwierdzone przez lekarza wystawiaj¹cego skierowanie).
W skierowaniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego mo¿e wskazaæ, po uwzglêdnieniu wskazañ i przeciwwskazañ do leczenia w danym uzdrowisku, miejsce
i rodzaj leczenia uzdrowiskowego. Wskazania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie wi¹¿¹ jednak oddzia³u wojewódzkiego Funduszu. Skierowanie wraz
z wynikami badañ dodatkowych, jest wa¿ne 12 miesiêcy, licz¹c od dnia jego
wystawienia.
3. Po otrzymaniu skierowania przez oddzia³ wojewódzki Funduszu, komórka
organizacyjna w³aciwa w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego dokonuje jego
rejestracji, nadaj¹c skierowaniu kolejny numer.
4. Lekarz NFZ  specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub
rehabilitacji medycznej, ocenia zasadnoæ skierowania, tj. weryfikuje
skierowanie pod wzglêdem celowoci leczenia uzdrowiskowego Mo¿e on
za¿¹daæ od lekarza, który wystawi³ skierowanie, dostarczenia w wyznaczonym terminie dokumentacji medycznej, jej uzupe³nienia b¹d aktualizacji,
a nawet dodatkowych badañ. W takich przypadkach, po weryfikacji skierowania, lekarz specjalista odsy³a w zamkniêtej kopercie dokumentacjê medyczn¹
lekarzowi, który wystawi³ skierowanie.
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5. Oddzia³ wojewódzki NFZ potwierdza skierowanie, je¿eli lekarz specjalista (balneoklimatologii i medycyny fizykalnej) stwierdzi zasadnoæ skierowania oraz
miejsca w odpowiednich zak³adach lecznictwa uzdrowiskowego, przewidziane
w umowach z tymi zak³adami. W takim przypadku oddzia³ wojewódzki NFZ
okrela rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb, wyznacza odpowiedni
zak³ad lecznictwa uzdrowiskowego oraz termin i czas trwania leczenia.
6. Oddzia³ wojewódzki NFZ dorêcza ubezpieczonemu potwierdzone skierowanie
najpóniej w terminie 14 dni przed rozpoczêciem leczenia.
7. Jeli oddzia³ wojewódzki NFZ nie potwierdzi³ skierowania z powodu
niewskazania przez lekarza specjalistê celowoci skierowania wtedy zwraca
skierowanie lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego, który je wystawi³, wraz
z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia. O niepotwierdzeniu skierowania oddzia³ wojewódzki NFZ zawiadamia tak¿e ubezpieczonego. Na
niepotwierdzenie skierowania nie przys³uguje odwo³anie.
Oddzia³ wojewódzki NFZ ma 30 dni na rozpatrzenie skierowania, licz¹c od daty
jego wp³ywu do oddzia³u.
Jeli lekarz specjalista za¿¹da dostarczenia dokumentacji medycznej, jej
uzupe³nienia, aktualizacji lub przeprowadzenia dodatkowych badañ, wtedy termin ten mo¿e byæ przed³u¿ony, ale nie wiêcej ni¿ o 14 dni.
UWAGA:
Oddzia³ NFZ prowadzi listê ubezpieczonych, którym nie potwierdzono
skierowania z powodu wyczerpania limitu miejsc. W ramach kolejnej puli
miejsc, osobom tym oddzia³ NFZ potwierdza skierowania w pierwszej kolejnoci. Ubezpieczeni, znajduj¹cy siê na licie, maj¹ prawo do informacji
o swoim miejscu na niej.
Skierowania potwierdzone na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. przed
24 maja 2003 r., zachowuj¹ swoj¹ wa¿noæ i nie wymagaj¹ dodatkowego
potwierdzenia przez oddzia³ wojewódzki Funduszu.
Ubezpieczony w ramach leczenia uzdrowiskowego:
nie ponosi kosztów zabiegów, za które p³aci NFZ; za pozosta³e zabiegi, jeli
chcemy z nich skorzystaæ, p³acimy sami,
o jeli chce skorzystaæ z dodatkowych zabiegów leczniczych  mo¿e je wykupiæ
za pe³n¹ odp³atnoci¹,
o mo¿e korzystaæ na ogólnych zasadach z tzw. urz¹dzeñ lecznictwa
uzdrowiskowego (tj. urz¹dzeñ nie wchodz¹cych w sk³ad zak³adu lecznictwa
uzdrowiskowego, znajduj¹cych siê w obiektach lub na terenie ogólnie dostêpnym, wykorzystuj¹cych warunki naturalne, np.: pijalnie, tê¿nie, inhalatoria na
o
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otwartej przestrzeni, parki, urz¹dzone odcinki wybrze¿a morskiego i pla¿y,
uzdrowiskowe baseny k¹pielowe, trasy leczenia spacerowego do terenoterapii),
ma zapewnion¹ codzienn¹ opiekê lekarsk¹ i pielêgniarsk¹,
czêciowo p³aci za pobyt w sanatorium np. za nocleg i wy¿ywienie (resztê
pokrywa NFZ),
pokrywa koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem.
Ile p³aci ubezpieczony za leczenie w sanatorium?

Czêciowa odp³atnoæ za koszty wy¿ywienia i zakwaterowania w sanatorium
uzdrowiskowym za jeden dzieñ pobytu zale¿y od sezonu oraz od standardu pokoju i wynosi:
Ile p³acimy za jeden dzieñ?
Pobyt

Od 1 padziernika
do 30 kwietnia

Od 1 maja do
30 wrzenia

w pokoju 1-osobowym z pe³nym
wêz³em higieniczno-sanitarnym

16,90 z³

23,30 z³

w pokoju 1-osobowym bez pe³nego
wêz³a higiniczno-sanitarnego
w pokoju 2-osobowym z pe³nym
wêz³em higieniczno-sanitarnym

14,80 z³

20,10 z³ z³

11,55 z³

17,00 z³

w pokoju 2-osobowym bez pe³nego
wêz³a higieniczno-sanitarnego

10,50 z³

13,70 z³

w pokoju typu studio (dwa pokoje 1osobowe ze wspólnym pe³nym wêz³em
higieniczno-sanitarnym)
w pokoju typu studio (dwa pokoje 2osobowe ze wspólnym pe³nym wêz³em
higieniczno-sanitarnym)

9,50 z³

12 z³

8,50 z³

10,80 z³

w pokoju wieloosobowym z pe³nym
wêz³em higieniczno-sanitarnym

7,50 z³

9,50 z³

w pokoju wieloosobowym bez pe³nego
wêz³a higieniczno-sanitarnego

6,50 z³

8,50 z³

Je¿eli pobyt ubezpieczonego w sanatorium uzdrowiskowym przypada w okresie
obowi¹zywania ró¿nych stawek odp³atnoci, to wysokoæ odp³atnoci ulega
odpowiedniemu przeliczeniu w zale¿noci od liczby dni pobytu przypadaj¹cych
na dan¹ stawkê. Op³ata pobierana jest przed rozpoczêciem pobytu.
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Nie ponosi siê kosztów wy¿ywienia i zakwaterowania:
o w sanatorium uzdrowiskowym i w prewentorium uzdrowiskowym, je¿eli
skierowanie dotyczy:
 dziecka, do ukoñczenia przez nie 18 roku ¿ycia,
 dziecka ucz¹cego siê  do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
 dziecka niepe³nosprawnego w stopniu znacznym  bez ograniczenia wieku,
 dziecka uprawnionego do renty rodzinnej.
o w szpitalu uzdrowiskowym  pobyt w szpitalu uzdrowiskowym jest form¹
leczenia uzdrowiskowego inn¹ ni¿ opisywane w tym tekcie leczenie w sanatorium. Stosuje siê je w szczególnych przypadkach, jako kontynuacjê leczenia
szpitalnego lub klinicznego.
UWAGA:
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do okrelonej miejscowoci nie jest
dowolne  zale¿y od rodzaju schorzenia.
O czym musimy pamiêtaæ?
Sk³adaj¹c dokumenty na leczenie uzdrowiskowe musimy byæ przygotowani na
wyjazd do uzdrowiska w wyznaczonym terminie. Nie my decydujemy o terminie
i miejscu leczenia!
W razie rezygnacji odsy³amy skierowanie wy³¹cznie poczt¹  na adres oddzia³u
NFZ. W takiej sytuacji nale¿y odes³aæ skierowanie, aby mogli z niego skorzystaæ
inni oczekuj¹cy!
Lecznictwo uzdrowiskowe w sanatorium uzdrowiskowym oraz w szpitalu sanatoryjnym to stacjonarne formy leczenia. Odrêbn¹, tzw. ambulatoryjn¹ form¹ lecznictwa uzdrowiskowego, jest korzystanie ze wiadczeñ w przychodni uzdrowiskowej.
W takim przypadku ubezpieczony otrzymuje skierowanie na zabiegi w przychodni,
których koszty pokrywa NFZ, natomiast sam we w³asnym zakresie organizuje sobie
pobyt i wy¿ywienie, dochodz¹c w ci¹gu dnia na wyznaczone zabiegi.
Leczenie uzdrowiskowe a praca
Pobyt w sanatorium nie jest podstaw¹ do zwolnienia od pracy na czas leczenia
w uzdrowisku. Leczenie sanatoryjne odbywa siê w ramach urlopu udzielanego na
ogólnych zasadach. To samo dotyczy przychodni uzdrowiskowej.
Nie dotyczy to leczenia w szpitalu uzdrowiskowym  tu obowi¹zuj¹ takie zasady,
jak w przypadku pobytu w szpitalu. Po przyjêciu do szpitala uzdrowiskowego
pacjent powinien niezw³ocznie powiadomiæ pracodawcê o przyczynie nieobec92
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noci w pracy i przedstawiæ  otrzymane w szpitalu uzdrowiskowym  zawiadczenie o rozpoczêciu pobytu. Po zakoñczeniu leczenia (przy wypisie) pacjent
otrzymuje zawiadczenie o czasowej niezdolnoci do pracy (druk L-4).
Za okres czasowej niezdolnoci do pracy pracownikowi przys³uguje wynagrodzenie (obliczane jak zasi³ek chorobowy), a po 33 dniach czasowej niezdolnoci do
pracy w ci¹gu danego roku kalendarzowego  zasi³ek chorobowy.
TURNUS REHABILITACYJNY
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.)
§ Rozporz¹dzenie MGPiPS z dn. 22 maja 2003 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 100, poz. 926).
Turnus rehabilitacyjny ma s³u¿yæ rehabilitacji spo³ecznej osób niepe³nosprawnych
i tylko tym osobom przys³uguje. Oznacza to, ¿e osoba niepe³nosprawna musi
posiadaæ orzeczenie o niepe³nosprawnoci wydane przez powiatowy zespó³ ds.
orzekania o niepe³nosprawnoci lub orzeczenia równorzêdne (np. wydane przez
ZUS, orzeczon¹ grupê inwalidzk¹). Po spe³nieniu okrelonych warunków,
o których piszemy poni¿ej. Mo¿liwy jest tak¿e wyjazd z opiekunem.
Zgodnie z ustaw¹ turnus jest zorganizowan¹ form¹ aktywnej rehabilitacji,
po³¹czonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawnoci oraz rozwijanie umiejêtnoci spo³ecznych uczestników,
miêdzy innymi przez nawi¹zywanie i rozwijanie kontaktów spo³ecznych, realizacjê i rozwijanie zainteresowañ, a tak¿e przez udzia³ w innych zajêciach
przewidzianych programem turnusu. Program turnusu powinien zawieraæ elementy rehabilitacji odpowiedniej do rodzaju schorzeñ osób niepe³nosprawnych
oraz obejmowaæ zajêcia kulturalno-owiatowe i sportowo-rekreacyjne oraz inne
wynikaj¹ce ze specjalistycznego rodzaju turnusu, z uwzglêdnieniem zajêæ indywidualnych i grupowych.
Turnus rehabilitacyjny mo¿e mieæ charakter:
1. ogólnousprawniaj¹cy z programem rekreacyjno-wypoczynkowym,
2. specjalistyczny z programem:
 rekreacyjno-sportowym i sportowym,
 szkoleniowym (np. nauka jazdy samochodem),
 psychoterapeutycznym,
 rozwijaj¹cym zainteresowania i uzdolnienia (np. malarski, rzebiarski),
 nauki niezale¿nego funkcjonowania z niepe³nosprawnoci¹ (np. poruszania
siê, samoobs³ugi, wykonywania podstawowych prac domowych).
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Turnusy organizuje siê wy³¹cznie na terenie kraju w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (np.: obóz ¿eglarski, sp³yw kajakowy, obóz wêdrowny itp.). Turnus
odbywa siê w zorganizowanej grupie, licz¹cej nie mniej ni¿ 20 uczestników i trwa
nie krócej ni¿ 14 dni. Do liczby tej dolicza siê tak¿e uczestników nie korzystaj¹cych z dofinansowania PFRON.
Kto mo¿e skorzystaæ z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie?
Dofinansowanie ze rodków PFRON mog¹ otrzymaæ zarówno osoby niepe³nosprawne w wieku powy¿ej 16 lat, jak i dzieci niepe³nosprawne (do ukoñczenia 16 lat).
O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mo¿e ubiegaæ siê
osoba niepe³nosprawna, jeli:
o zosta³a skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opiek¹ siê znajduje,
o w roku, w którym ubiega siê o dofinansowanie, nie uzyska³a na ten cel dofinansowania ze rodków PFRON,
o turnus rehabilitacyjny odbywa siê w orodku wpisanym do rejestru orodków,
prowadzonego przez wojewodê, lub poza takim orodkiem, w przypadku gdy
turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
o nie bêdzie pe³ni³a funkcji cz³onka kadry na tym turnusie ani nie bêdzie
opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
o z³o¿y owiadczenie o wysokoci dochodu wraz z informacj¹ o liczbie osób
pozostaj¹cych we wspólnym gospodarstwie domowym,
o zobowi¹¿e siê do przedstawienia na turnusie, podczas pierwszego badania
lekarskiego, informacji o stanie zdrowia sporz¹dzonej nie wczeniej ni¿ na
3 miesi¹ce przed dat¹ rozpoczêcia turnusu, wystawionej przez lekarza, pod
którego opiek¹ siê znajduje.
Na wyrane i uzasadnione zalecenie lekarskie, osobie niepe³nosprawnej
przys³uguje opiekun, którego pobyt mo¿e byæ tak¿e dofinansowany. Opiekunem
mo¿e byæ osoba niepe³nosprawna, jeli nie bêdzie jej to utrudniaæ opieki nad
osob¹, z któr¹ wyje¿d¿a.
Dofinansowanie uczestnictwa opiekuna mo¿e nast¹piæ, je¿eli opiekun ukoñczy³
18 lat albo ukoñczy³ 16 lat i jest wspólnie zamieszkuj¹cym cz³onkiem rodziny
osoby niepe³nosprawnej. Ze rodków PFRON nie mo¿e byæ dofinansowane
uczestnictwo w turnusie finansowanym w czêci lub w ca³oci przez Narodowy
Fundusz Zdrowia w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub
przepisów o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych albo o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników (np. w ramach tzw. prewencji rentowej).
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Kto dofinansowuje turnusy rehabilitacyjne?
Turnusy rehabilitacyjne dofinansowuj¹ powiatowe centra pomocy rodzinie ze
rodków PFRON. O dofinansowanie mo¿e wyst¹piæ osoba niepe³nosprawna
zamieszka³a w miejscowoci znajduj¹cej siê na obszarze dzia³ania danego powiatowego centrum pomocy rodzinie, a tak¿e bezdomna osoba niepe³nosprawna
przebywaj¹ca na terenie tego powiatu.
Jak wyjechaæ na turnus rehabilitacyjny?
1. Z PCPR bierzemy do wype³nienia druk: Wniosek o przyznanie dofinansowanie
ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz druk Wniosek lekarza
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, tj. wniosek do wype³nienia przez
lekarza (druki takie dostêpne s¹ tak¿e w siedzibach stowarzyszeñ osób
niepe³nosprawnych, biurach organizuj¹cych turnusy itd.).
2. Wype³niamy druk Wniosek o przyznanie dofinansowania... i sk³adamy go
wraz z nastêpuj¹cymi za³¹cznikami:
 Wnioskiem lekarza o skierowanie turnus rehabilitacyjny wraz z ewentualnym wskazaniem, czy konieczny jest udzia³ opiekuna. Wniosek ten
sporz¹dza lekarz, pod którego opiek¹ znajduje siê osoba niepe³nosprawna.
Wniosek taki jest aktualny przez 3 miesi¹ce od dnia sporz¹dzenia do dnia
z³o¿enia wniosku o dofinansowanie,
 kopiê orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci lub kopiê wypisu z treci
orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopiê
orzeczenia o niepe³nosprawnoci.
3. Wniosek mo¿e byæ z³o¿ony: osobicie przez osobê zainteresowan¹, za porednictwem rodzica, opiekuna, b¹d organizatora turnusu.
Centrum pomocy w terminie 10 dni od dnia z³o¿enia wniosku informuje wnioskodawcê o brakach formalnych wniosku, które powinny zostaæ usuniête w terminie
30 dni. Nieusuniêcie braków we wskazanym terminie powoduje pozostawienie
wniosku bez rozpatrzenia.
Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego z³o¿enia.
Wnioskodawca powinien byæ poinformowany na pimie o decyzji, w ci¹gu 7 dni
od daty jej podjêcia, ale lepiej upewniæ siê osobicie/telefonicznie, czy otrzymalimy dofinansowanie.
Osoba, której przyznano dofinansowanie, wybiera konkretny turnus i powiadamia
o tym PCPR w ci¹gu 30 dni od otrzymania decyzji, nie póniej jednak ni¿ 21 dni
przed rozpoczêciem turnusu. Musimy wybraæ turnus prowadzony przez organizatora, który uzyska³ wpis do rejestru organizatorów turnusów. Rejestr taki
prowadzi wojewoda.
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PCPR powinien udostêpniæ osobie niepe³nosprawnej wykaz organizatorów turnusów rehabilitacyjnych.
UWAGA:
Osoba niepe³nosprawna mo¿e wybraæ turnus organizowany np. przez znane jej
stowarzyszenie, b¹d innego, wskazanego przez siebie organizatora, o ile turnus prowadzony jest przez organizatora wpisanego do rejestru turnusów.
Patrz przyk³ady organizatorów turnusów  str. 99.
Wojewodowie maj¹ obowi¹zek przekazywania informacji o orodkach i organizatorach turnusów wpisanych do rejestrów do Pe³nomocnika do spraw Osób
Niepe³nosprawnych, który na tej podstawie prowadzi centraln¹ bazê danych
orodków i organizatorów turnusów. Centralna baza danych udostêpniana jest na
stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej. Na
podstawie centralnej bazy danych tworzony jest krajowy informator o orodkach
i organizatorach turnusów, który przekazywany jest do wszystkich centrów pomocy co najmniej raz w roku.
4. Przy rozpatrywaniu wniosku bierze siê pod uwagê:
 stopieñ i rodzaj niepe³nosprawnoci,
 wp³yw niepe³nosprawnoci na mo¿liwoæ realizacji przez wnioskodawcê
kontaktów spo³ecznych w codziennym funkcjonowaniu, a tak¿e
 uwzglêdnia siê na korzyæ wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim, przy czym uzyskanie dofinansowania
w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku nastêpnym.
5. Dofinansowanie przekazywane jest bezporednio wybranemu ju¿ organizatorowi turnusu, a nie osobie niepe³nosprawnej.
Ile wynosi dofinansowanie do turnusu?
Wysokoæ dofinansowania wynosi:
27% przeciêtnego wynagrodzenia  dla osoby niepe³nosprawnej ze znacznym
stopniem niepe³nosprawnoci, osoby w wieku do 16 roku ¿ycia z orzeczeniem
o niepe³nosprawnoci oraz osoby niepe³nosprawnej w wieku 16-24 lat,
ucz¹cej siê i niepracuj¹cej,
o 25% przeciêtnego wynagrodzenia  dla osoby niepe³nosprawnej z umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci,
o 23% przeciêtnego wynagrodzenia  dla osoby niepe³nosprawnej z lekkim stopniem niepe³nosprawnoci,
o 18% przeciêtnego wynagrodzenia  dla opiekuna osoby niepe³nosprawnej,
o 18% przeciêtnego wynagrodzenia  dla osoby niepe³nosprawnej, niezale¿nie
od stopnia niepe³nosprawnoci, zatrudnionej w zak³adzie pracy chronionej.
o
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Przyk³adowo og³oszone w pierwszym kwartale 2003 r. przeciêtne wynagrodzenie
wynosi³o 2.228,68 z³. W przypadku uzasadnionym szczególnie trudn¹ sytuacj¹
¿yciow¹ osoby niepe³nosprawnej, dofinansowanie ze rodków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej
opiekuna mo¿e zostaæ podwy¿szone do wysokoci 35% przeciêtnego wynagrodzenia.
W rozporz¹dzeniu znajduje siê przepis, który stanowi, i¿ w sytuacji znacznego
niedoboru rodków PFRON w danym roku w stosunku do istniej¹cych potrzeb,
w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach, mo¿na obni¿yæ wysokoæ
dofinansowania, nie wiêcej jednak ni¿ o 20% kwot, o których mowa powy¿ej tj.
27, 25, 23, 18% przeciêtnego wynagrodzenia.
O dofinansowanie turnusu mo¿e ubiegaæ siê osoba niepe³nosprawna jeli jej
redni miesiêczny dochód (lub dochód w przeliczeniu na cz³onka rodziny) nie
przekracza kwoty:
o 65% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia  w przypadku osoby samotnej,
o 50% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia na cz³onka rodziny  w przypadku zamieszkiwania niepe³nosprawnego z rodzin¹ we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ustalaj¹c redni miesiêczny dochód bierze siê pod uwagê ostatni rok podatkowy
poprzedzaj¹cy rok, w którym sk³adany jest wniosek. W przypadku rodziny sumujemy dochody wszystkich jej cz³onków i dzielimy przez liczbê osób wspólnie
zamieszkuj¹cych i gospodaruj¹cych. Do dochodów nie wlicza siê sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych oraz p³aconych przez cz³onków rodziny alimentów na rzecz innych osób.
W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powy¿ej, kwotê
dofinansowania pomniejsza siê o kwotê, o któr¹ ten dochód zosta³ przekroczony.
Przyk³ad: redni miesiêczny dochód w rodzinie wynosi 1. 300 z³. Kwota graniczna, tj. 50% przeciêtnego wynagrodzenia wynosi 1. 114,34 z³ (50% z 2.228,68 z³).
Oznacza to, i¿ kwota redniego miesiêcznego dochodu w rodzinie przekracza
o 185,66 kwotê graniczn¹, i w³anie o tê kwotê przekroczenia pomniejszone
zostanie dofinansowanie do turnusu.
Dofinansowanie dla osoby ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoci wynosi
27% przeciêtnego wynagrodzenia, czyli 602 z³ (27% od kwoty 2.228,68 z³).
W rezultacie, w tym konkretnym przypadku, dofinansowanie wyniesie 416,34 z³
(602 z³  185,66 z³).
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W przypadku uzasadnionym trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ lub losow¹ osoby
niepe³nosprawnej dofinansowanie ze rodków funduszu uczestnictwa tej osoby
lub jej opiekuna w turnusie mo¿e zostaæ przyznane bez pomniejszania kwoty
dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu, o których mowa powy¿ej.
UWAGA:
Osoba niepe³nosprawna mo¿e korzystaæ z dofinansowania do turnusu tylko raz
w roku kalendarzowym (pod uwagê bierze siê datê rozpoczêcia turnusu).
Turnus a praca
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci ma prawo do
zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, w wymiarze do 21
dni roboczych w celu wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, nie czêciej ni¿ raz w roku.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e osobie niepe³nosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoci przys³uguje równie¿  oprócz urlopu udzielanego z powodu
wyjazdu na turnus  dodatkowy, 10-dniowy urlop. Jednak ³¹czny wymiar obu dodatkowych urlopów (10-dniowego oraz turnusowego) nie mo¿e przekroczyæ 21 dni.
Zwolnienia udziela siê na podstawie wniosku lekarza o skierowanie na turnus,
okrelaj¹cego rodzaj turnusu i czas jego trwania. Skierowanie na turnus nale¿y przedstawiæ w zak³adzie pracy wczeniej, tak aby mo¿na by³o zaplanowaæ zwolnienie.
Po powrocie przedstawiamy w pracy zawiadczenie o pobycie na turnusie wystawione przez organizatora. Dokument ten bêdzie podstaw¹ wyp³aty wynagrodzenia za czas pobytu na turnusie. Wynagrodzenie za czas zwolnienia od
pracy oblicza siê jak ekwiwalent pieniê¿ny za urlop wypoczynkowy.
Patrz informacje o pracy  str. 103.
Zak³adowy Fundusz Rehabilitacji
Ka¿dy zak³ad pracy chronionej jest obowi¹zany utworzyæ zak³adowy fundusz
rehabilitacji (Dz. U. z 1999 r., Nr 3, poz. 22 z pó. zm.). rodki zak³adowego funduszu rehabilitacji osób niepe³nosprawnych, zwanego dalej funduszem rehabilitacji, mog¹ byæ przeznaczone m.in. na:
1. koszty organizacji turnusów rehabilitacyjnych i usprawniaj¹cych; w takim przypadku zak³ad pracy chronionej jest organizatorem turnusu,
2. pomoc indywidualn¹ na:
 odp³atnoæ za dojazd, pobyt i leczenie w szpitalach, sanatoriach, placówkach rehabilitacyjno-szkoleniowych, zak³adach opiekuñczo-leczniczych
i pielêgnacyjno-opiekuñczych,
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 odp³atnoæ za dojazd i pobyt na turnusach rehabilitacyjnych, usprawniaj¹cych,
wczasach lub wypoczynku zorganizowanym w innych formach,
 kolonie, obozy oraz turnusy rehabilitacyjne dla niepe³nosprawnych dzieci
pracowników, a tak¿e dla dzieci osób niepe³nosprawnych zatrudnionych
w tym zak³adzie w ramach stosunku pracy lub umowy o pracê nak³adcz¹,
w tym przebywaj¹cych na urlopach bezp³atnych oraz urlopach wychowawczych, oraz dzieci niepracuj¹cych by³ych pracowników tego zak³adu.
Pomoc indywidualna, o której mowa powy¿ej mo¿e byæ udzielona jako bezzwrotna lub jako nieoprocentowana po¿yczka, przy czym nieoprocentowana
po¿yczka mo¿e byæ czêciowo lub ca³kowicie umorzona w przypadku, gdy
wykorzystana zosta³a zgodnie z przeznaczeniem. Wysokoæ pomocy indywidualnej uzale¿niona jest od sytuacji materialnej i losowej osoby niepe³nosprawnej.
Pomoc indywidualn¹ przyznaje siê na wniosek osób niepe³nosprawnych:
zatrudnionych w tym zak³adzie w ramach stosunku pracy lub umowy o pracê
nak³adcz¹, w tym przebywaj¹cych na urlopach bezp³atnych oraz urlopach
wychowawczych,
o bêd¹cych uczniami odbywaj¹cymi praktyczn¹ naukê zawodu w tym zak³adzie,
o nie pracuj¹cych by³ych pracowników tego zak³adu.
o

Odliczenia podatkowe
Od podstawy opodatkowania (dochodu) mo¿na odliczyæ (Dz. U. z 2000 r., Nr 14,
poz. 176 z pón. zm.):
1. koszty pobytu osoby niepe³nosprawnej/dziecka niepe³nosprawnego na turnusie
rehabilitacyjno-usprawniaj¹cym oraz za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniaj¹ce,
2. wydatki na odp³atny konieczny przewóz na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
3. wydatki na odp³atny przejazd rodkami transportu publicznego zwi¹zane
z pobytem na turnusie rehabilitacyjno-usprawniaj¹cym, leczeniu sanatoryjnym.
Odliczamy tylko te wydatki, które sami ponielimy i które nie zosta³y nam zwrócone w jakiejkolwiek formie.
Patrz informacje o podatkach  str. 157.
ORGANIZATORZY TURNUSÓW
Lista organizatorów turnusów rehabilitacyjnych jest d³uga  s¹ na niej np. stowarzyszenia/fundacje organizuj¹ce wyjazdy na turnusy tylko dla swoich cz³onków, dla
osób z danym schorzeniem, rodzajem niepe³nosprawnoci (np. Fundacja Aktywnej
Rehabilitacji, Polski Zwi¹zek G³uchych, Polski Zwi¹zek Niewidomych,
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Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Towarzystwo Walki
z Kalectwem, Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów i Inwalidów). Ceny pobytu
równie¿ s¹ ró¿ne  za le¿¹ m.in. od standardu orodka, terminu wyjazdu (wy¿sze ceny
w okresie wakacyjnym).
Patrz adresy organizacji  str. 191.
n Zarówno do sanatorium, jak i na turnus rehabilitacyjny, mo¿na tak¿e wyjechaæ

bez skierowania, za pe³n¹ odp³atnoci¹, korzystaj¹c z porednictwa biura
podró¿y. Trzeba tylko liczyæ siê z wy¿szymi kosztami pobytu. Podpisuj¹c umowê
z dan¹ agencj¹ turystyczn¹ nale¿y uwa¿nie przeczytaæ umowê i zwróciæ uwagê
np. na zasady zwrotu wp³aconej zaliczki w przypadku rezygnacji z wyjazdu.
n Mo¿na te¿ zamówiæ i op³aciæ pobyt bezporednio w wybranym uzdrowisku 
bez porednictwa firmy komercyjnej  oczywicie jeli s¹ wolne miejsca.
Poni¿ej podajemy przyk³ady kilku firm, instytucji zajmuj¹cych siê turnusami
rehabilitacyjnymi, przy dofinansowaniu z PCPR.
KRAJOWE CENTRUM ORGANIZACJI TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH
ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice
sekretariat tel./fax (32) 259 79 14; tel. 259 62 21 (do 24) wew. 107
e-mail: centrum@zurs.com.pl, http://www.zurs.com.pl
KRAJOWE CENTRUM ORGANIZACJI TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH 
FILIA W WARSZAWIE
ul. Ga³czyñskiego 4, 00-362 Warszawa
tel. (22) 826 48 22, fax 826 12 61
e-mail: centrum2@zurs.com.pl
Informacja o organizatorach turnusów oraz orodkach na terenie ca³ego kraju
(orodki wpisane do rejestru orodków prowadzonego przez Biuro Pe³nomocnika
Rz¹du do Spraw Osób Niepe³nosprawnych).
IZBA GOSPODARCZA UZDROWISKA POLSKIE
ul. Rolna 179/181, 02-729 Warszawa
tel. (22) 843 34 60
Informacja o leczeniu uzdrowiskowym  dotycz¹ce wyboru sanatorium
odpowiadaj¹cego chorobie, schorzeniu.
Patrz te¿ adresy oddzia³ów NFZ  str. 204.
UWAGA:
Od 1 stycznia 2004 r. pacjenci bêd¹ mogli zaopatrywaæ siê w przedmioty
ortopedyczne i rodki pomocnicze w dowolnie wybranym przez siebie miejscu,
a nie tylko w wyznaczonych, konkretnych punktach sprzeda¿y (Uchwa³a Nr
273/2003 Zarz¹du NFZ z dn. 4 listopada 2003 r. w sprawie okrelenia zasad
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze).
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PRACA 27

Osoby niepe³nosprawne mog¹ pracowaæ. Mog¹ tak¿e poszukiwaæ zatrudnienia
i prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Posiadanie orzeczeñ uznaj¹cych dan¹ osobê
za niezdoln¹ do pracy nie oznacza, ¿e nie mo¿e podejmowaæ ona zatrudnienia.
Trzeba jednak pamiêtaæ o swoich ograniczeniach oraz, zwi¹zanych
z niepe³nosprawnoci¹, zaleceniach lekarza. Jeli zdecydowalimy siê na pracê, nie
powinna ona doprowadziæ do pogorszenia stanu zdrowia i g³êbszej niepe³nosprawnoci. Konsekwencje takiej sytuacji mog¹ dotkn¹æ nie tylko nas
i naszych bliskich, ale równie¿ pracodawcê.
Poni¿ej przedstawiamy podstawowe przepisy prawne okrelaj¹ce pozycjê osoby
niepe³nosprawnej na otwartym rynku pracy  w opracowaniu nie uwzglêdniono
takich zagadnieñ, jak: zak³ady pracy chronionej, zak³ady aktywnoci zawodowej,
warsztaty terapii zajêciowej.

27
Oprac. red. na podst.: A. Siemaszko, Niepe³nosprawni  praca, w serii: Poznaj Swoje
Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.
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7.1.WYBRANE PRZEPISY DOTYCZ¥CE
BEZROBOTNYCH ORAZ PRAWA PRACY
Kto mo¿e rejestrowaæ siê w powiatowym urzêdzie pracy (PUP)?
Osoby niepe³nosprawne, które szukaj¹ pracy mog¹ zarejestrowaæ siê w powiatowym urzêdzie pracy (Ustawa z dn. 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu; Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 514 z pón. zm.):
o Jako osoby poszukuj¹ce pracy, jeli naby³y prawo do renty (emerytury).
Oprócz dowodu osobistego i odcinka renty za ostatni miesi¹c nale¿y przedstawiæ jeden z dokumentów:
 orzeczenie wydane przez KIZ, tak¿e z wpisem ¿adna praca (wydane przed
1 wrzenia 1997 r.),
 orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o niezdolnoci do pracy, tak¿e z orzeczon¹ ca³kowit¹ niezdolnoci¹ do pracy oraz niezdolnoci¹ do samodzielnej egzystencji (wydane po 1 wrzenia 1997 r.).
Osoby te naby³y prawo do renty (lub emerytury) i oznacza to, ¿e po zarejestrowaniu w PUP nie przys³uguje im prawo do zasi³ku dla bezrobotnych, ale mog¹
korzystaæ z pomocy w znalezieniu pracy.
o

Jako osoby bezrobotne, jeli nie naby³y prawa do renty (emerytury). Oprócz
dowodu osobistego nale¿y przedstawiæ jeden z dokumentów:
 odpowiednio orzeczenie o: znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu
niepe³nosprawnoci (wydane przez zespó³ ds. orzekania o niepe³nosprawnoci),
 orzeczenie o czêciowej niezdolnoci do pracy (wydane przez lekarza
orzecznika ZUS).

Osoby te nie naby³y prawa do renty (lub emerytury) i oznacza to, ¿e po zarejestrowaniu w PUP mog¹ korzystaæ z pomocy w znalezieniu pracy oraz maj¹ prawo
do zasi³ku dla bezrobotnych.

UWAGA:
Pamiêtajmy, ¿e pracodawcy zatrudniaj¹cy osoby niepe³nosprawne, posiadaj¹ce
odpowiednio jedno z orzeczeñ: ¿adna praca; ca³kowita niezdolnoæ do
pracy oraz niezdolnoæ do samodzielnej egzystencji; znaczny stopieñ
niepe³nosprawnoci, powinni zapewniæ im odpowiednie warunki pracy,
uwzglêdniaj¹ce potrzeby osoby wynikaj¹ce z danej niepe³nosprawnoci.
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Aby otrzymaæ zasi³ek musimy spe³niæ dwa warunki: PUP nie ma dla nas
odpowiedniej propozycji zatrudnienia i jednoczenie, w okresie 18 miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ rejestracji, bylimy zatrudnieni przynajmniej 365 dni.
Patrz te¿ informacje o programie Junior dla niepe³nosprawnych
absolwentów  str. 37.
Praca osób niepe³nosprawnych w Ustawie z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776 z pón. zm.):
1. Czas pracy osoby niepe³nosprawnej (bez wzglêdu na stopieñ niepe³nosprawnoci
lub grupê inwalidzk¹) nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin na dobê i 40 godzin tygodniowo. Ale osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci
(dawna I i II grupa inwalidzka) pracuj¹ maksymalnie 7 godzin na dobê i 35 godzin
tygodniowo.
2. Osoba niepe³nosprawna nie mo¿e byæ zatrudniana w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.
Przepisów wymienionych w pkt. 1 i 2 nie stosuje siê: do osób zatrudnionych przy
pilnowaniu mienia oraz, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz
przeprowadzaj¹cy badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku
lekarz sprawuj¹cy opiekê nad t¹ osob¹) wyrazi zgodê na zmianê godzin pracy.
Koszty tych badañ obci¹¿aj¹ pracodawcê.
3. Osoba niepe³nosprawna ma prawo do 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykê lub wypoczynek (przerwa ta jest dodatkow¹ przerw¹ wynikaj¹c¹
z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe³nosprawnych). Oprócz tej przerwy przys³uguje przerwa w pracy
przewidziana w Kodeksie pracy.
4. Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci (dawna
I lub II grupa inwalidzka) ma prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 10
dni roboczych (tzn. nie wliczamy do urlopu niedziel i wi¹t) pod warunkiem,
¿e jej podstawowy urlop nie przekracza 26 dni.
Przyk³ad: Nauczycielka pani £ucja L. jest osob¹ niepe³nosprawn¹ z umiarkowanym
stopniem niepe³nosprawnoci. Poniewa¿ jej urlop wed³ug Karty Nauczyciela jest
d³u¿szy ni¿ 26 dni, dodatkowy 10-dniowy urlop pani £ucji L. nie przys³uguje.
5. Osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoci ma
prawo do zwolnienia od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
 w celu wykonania badañ specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub
usprawniaj¹cych, uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego
naprawy, je¿eli nie mo¿na tego wykonaæ poza godzinami pracy,
 w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (raz w roku); pracodawca udziela zwolnienia na podstawie wniosku
lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, okrelaj¹cego rodzaj turnusu
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UWAGA:
£¹czny wymiar urlopu dodatkowego (dodatkowe 10 dni  patrz pkt 4 powy¿ej)
i zwolnienia od pracy, w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, nie
mo¿e przekroczyæ 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
i czas trwania. Skierowanie na turnus przedstawia siê pracodawcy w terminie,
który umo¿liwi zwolnienie bez nara¿enia zak³adu pracy na szkody (Dz. U.
z 2003 r., Nr 100, poz. 927).

Kodeks pracy
Osoba niepe³nosprawna, bêd¹ca pracownikiem, podlega te¿ przepisom Kodeksu
pracy. Generalna zasada zawarta w kodeksie (Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy; Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z pón. zm.) mówi, ¿e:
Jakakolwiek dyskryminacja bezporednia lub porednia, w zatrudnieniu,
w szczególnoci ze wzglêdu na p³eæ, wiek, niepe³nosprawnoæ, rasê, narodowoæ, przekonania zw³aszcza polityczne lub religijne, oraz przynale¿noæ
zwi¹zkow¹  jest niedopuszczalna.
Oto najwa¿niejsze przepisy wybrane z Kodeksu pracy, o których powinien
pamiêtaæ ka¿dy pracownik, tak¿e niepe³nosprawny.
Wybrane przepisy Kodeksu pracy:
o liczba godzin nadliczbowych nie mo¿e przekroczyæ 4 godzin na dobê i 150
godzin w roku kalendarzowym; jest to zgodne z prawem tylko wtedy, gdy sama
osoba niepe³nosprawna, a tak¿e opiekuj¹cy siê ni¹ lekarz, wyrazi na to zgodê
(zgodnie z ustaw¹ o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych),
o zakaz pracy lub prowadzenia dzia³alnoci konkurencyjnej wobec swojego pracodawcy (tzw. zakaz konkurencji),
o prawo do p³acy dla pracownika za wykonywan¹ pracê, w tym tak¿e np. za czas
postoju wynikaj¹cy z winy pracodawcy,
o mo¿na zawieraæ dowoln¹ liczbê umów na czas okrelony (do czasu wejcia
Polski do Unii Europejskiej).
WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACÊ
Okres wypowiedzenia umowy o pracê zawartej na czas nieokrelony zale¿y od
czasu pracy u danego pracodawcy i wynosi:
o dwa tygodnie  je¿eli pracownik pracuje krócej ni¿ 6 miesiêcy,
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o
o

jeden miesi¹c  je¿eli pracownik by³ zatrudniony co najmniej 6 miesiêcy,
trzy miesi¹ce  je¿eli pracownik by³ zatrudniony co najmniej 3 lata.

URLOP WYPOCZYNKOWY
W zale¿noci od tego, jak d³ugo pracujemy, przys³uguje nam:
o 18 dni roboczych urlopu  po roku pracy,
o 20 dni roboczych urlopu  po 6 latach pracy,
o 26 dni roboczych urlopu  po 10 latach pracy.
Do urlopu wlicza siê dni robocze, czyli wszystkie dni z wyj¹tkiem: niedziel
i wi¹t; dni dodatkowo wolnych od pracy, których nie mo¿e byæ w danym roku
mniej ni¿ 39.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do okresu zatrudnienia, od którego zale¿y wymiar urlopu,
wlicza siê okresy poprzedniego zatrudnienia i okres nauki w szkole:
o zasadnicza szko³a zawodowa  daje nie wiêcej ni¿ 3 lata,
o rednia szko³a zawodowa  nie wiêcej ni¿ 5 lat,
o
rednia szko³a ogólnokszta³c¹ca  4 lata,
UWAGA:
Okresy nauki nie s¹ sumowane, czyli np. dla osoby, która ukoñczy³a szko³ê
wy¿sz¹ (a wiadomo, ¿e wczeniej ukoñczy³a szko³ê redni¹), dla ustalenia
wymiaru urlopu wlicza siê okres pracy wynosz¹cy 8 lat.
o
o

szko³a policealna  6 lat,
szko³a wy¿sza  8 lat.

Przyk³ad: Pani £ucja L. ukoñczy³a szko³ê policealn¹ i rozpoczyna pracê. Z tego
tytu³u do okresu pracy, od którego zale¿y wymiar jej urlopu u pierwszego pracodawcy, wliczy jej siê 6 lat, czyli pani £ucji L. przys³uguje 20 dni urlopu.

Pracownik ma prawo do pierwszego urlopu w ¿yciu zawodowym po 6 miesi¹cach
pracy, ale tylko do po³owy jego wymiaru. Przyk³ad: Panu Janowi P., który
ukoñczy³ studia i rozpocz¹³ pierwsz¹ w ¿yciu pracê, przys³uguje 20 dni urlopu.
Ju¿ po pó³ roku pracy mo¿e skorzystaæ z 10-dniowego urlopu, a po up³ywie kolejnych 6 miesiêcy mo¿e wykorzystaæ pozosta³e 10 dni.
Je¿eli pracownik przestaje pracowaæ u danego pracodawcy, mo¿e skorzystaæ
z urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego w danym
roku u tego pracodawcy, a u kolejnego pracodawcy  w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozosta³ego do koñca roku kalendarzowego (lub proporcjonalnym
do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym u drugiego pracodawcy jeli okres zatrudnienia by³ krótszy ni¿ do koñca roku).
Do kogo mo¿na zg³aszaæ siê w sprawach prawa pracy?
105

vademecum osoby niepe³nosprawnej

stan prawny na dzieñ 1 wrzenia 2003 r.

Przestrzeganie przez zak³ady pracy prawa pracy nadzoruje i kontroluje
Pañstwowa Inspekcja Pracy (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1362 z pón. zm).
Je¿eli mamy w¹tpliwoci, czy w naszej firmie nie s¹ naruszane przepisy, dotycz¹ce np. zasad BHP, wynagrodzenia, czasu pracy, urlopów, mo¿emy zwróciæ siê
do okrêgowych inspektoratów pracy (lub ich oddzia³ów).

Jakie sprawy z zakresu prawa pracy trafiaj¹ do s¹du?
Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 242 k. p.) roszczeñ wynikaj¹cych ze stosunku
pracy mo¿na dochodziæ tak¿e na drodze s¹dowej. Do s¹dów pracy
UWAGA: trafiaj¹ takie sprawy jak np. (art. 264 i 99 k. p.):
Je¿eli pracownik, nie ze swojej winy, nie zwróci³ siê do s¹du pracy w podanych
powy¿ej terminach (w pkt. 1, 2, 3), mo¿e wyst¹piæ do s¹du z wnioskiem o przywrócenie uchybionego terminu. Wniosek taki, z uzasadnieniem przyczyn
niedotrzymania terminu, wnosi siê do s¹du pracy w ci¹gu 7 dni od dnia ustania
przyczyny niedotrzymania terminu.
1. odwo³anie od wypowiedzenia umowy o pracê (wnosi siê je w ci¹gu 7 dni od
dnia dorêczenia pisma wypowiadaj¹cego umowê o pracê),
2. ¿¹danie przywrócenia do pracy lub odszkodowania (wnosi siê je w ci¹gu 14
dni od dnia dorêczenia zawiadomienia o rozwi¹zaniu umowy o pracê bez
wypowiedzenia lub od dnia wyganiêcia umowy o pracê),
3. ¿¹danie nawi¹zania umowy o pracê (wnosi siê je w ci¹gu 14 dni od dnia
dorêczenia zawiadomienia o odmowie przyjêcia do pracy),

7.2.

GDY RENCISTA (EMERYT) DORABIA

4. roszczenie o naprawienie szkody wyrz¹dzonej przez pracodawcê z powodu
niewydania w terminie lub wydania niew³aciwego wiadectwa pracy;
odszkodowanie to przys³uguje w wysokoci wynagrodzenia za czas
pozostawania bez pracy z tego powodu, ale nie d³u¿szy ni¿ 6 tygodni.
Postêpowanie w sprawach prawa pracy jest wolne od op³at s¹dowych.
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. Nr 162,
poz. 1118 z pón. zm.)
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Wiêkszoæ rencistów i emerytów nie mo¿e osi¹gaæ dodatkowych przychodów bez
negatywnych konsekwencji dla swoich wiadczeñ. Inaczej mówi¹c, je¿eli zarabiaj¹ oni wiêcej ni¿ dopuszczaj¹ okrelone limity, ich renty lub emerytury ulegaj¹
zmniejszeniu lub zawieszeniu.
Przedstawione poni¿ej informacje:
o Dotycz¹ zasad zawieszania/zmniejszania wysokoci rent i emerytur
obowi¹zuj¹cych od 1 stycznia 1999 r.
o Dotycz¹ rencistów oraz emerytów ZUS i KRUS, a tak¿e funkcjonariuszy Policji,
ABW, Stra¿y Granicznej, Pañstwowej S³u¿by Po¿arnej i S³u¿by Wiêziennej,
a tak¿e (od 1 stycznia 2003 r.) osób pobieraj¹cych wiadczenia z tytu³u wypadku przy pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 199, poz.1673).
Kto mo¿e dorabiaæ bez ograniczeñ?
Zgodnie z przepisami, obowi¹zuj¹cymi od dn. 1 stycznia 1999 r., bez ograniczeñ
mog¹ dorabiaæ emeryci, którzy ukoñczyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mê¿czyni).
Dotyczy to emerytów zarówno ze starego, jak i nowego systemu emerytalnego.
Bez ograniczeñ nie mog¹ dorabiaæ:
o emeryci, którzy nie osi¹gnêli ustawowego wieku emerytalnego (odpowiednio
60 lub 65 lat),
o rencici, których zarobki (bez wzglêdu na wiek) mog¹ mieæ wp³yw na zawieszenie/zmniejszenie renty.
Zmniejszenie lub zawieszenie renty (emerytury) powoduj¹ nastêpuj¹ce przychody:
o przychód z tytu³u dzia³alnoci podlegaj¹cej obowi¹zkowi ubezpieczenia
spo³ecznego (tzn. zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej, dzia³alnoci wykonywanej za granic¹),
o przychód (uposa¿enie) z tytu³u czynnej s³u¿by wojskowej w WP (lub okresy jej
równorzêdne albo okresy zastêpczej s³u¿by wojskowej) oraz s³u¿by w: Policji
(Milicji Obywatelskiej), UOP, Stra¿y Granicznej, S³u¿bie Wiêziennej,
UWAGA:
Od 1 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 9, poz. 118) osoba, która pracowa³a
u danego pracodawcy, a nastêpnie, uzyskawszy uprawnienia emerytalne, kontynuuje pracê u tego samego pracodawcy bez rozwi¹zania z nim stosunku pracy,
musi liczyæ siê z tym, ¿e jej emerytura ulegnie zawieszeniu bez wzglêdu na
wysokoæ przychodów uzyskiwanych z tytu³u pracy oraz bez wzglêdu na wiek.
Sytuacji takiej mo¿na unikn¹æ jeli rozwi¹¿e siê stosunek pracy, a nastêpnie
nawi¹¿e go ponownie z tym samym pracodawc¹. Osobê tak¹ obowi¹zuj¹ wtedy
ogólne zasady zmniejszania lub zawieszania wiadczeñ, o których poni¿ej.
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Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, S³u¿bie Celnej, Biurze Ochrony Rz¹du.
Do przychodu wlicza siê tak¿e pobrane przez nas wiadczenia: zasi³ek
chorobowy, macierzyñski i opiekuñczy; wynagrodzenie za czas niezdolnoci do
pracy (wyp³acane na podstawie Kodeksu pracy); wiadczenie rehabilitacyjne
i wyrównawcze; zasi³ek i dodatek wyrównawczy. Nie wlicza siê natomiast honorariów z tytu³u dzia³alnoci twórczej i artystycznej.
Kiedy renta (emerytura) jest zmniejszana/zawieszana?
n Rencista (emeryt) mo¿e zarobiæ bez negatywnych konsekwencji dla swojego

wiadczenia do 70% przeciêtnego wynagrodzenia. Dla przychodów osi¹ganych
od 1 wrzenia 2003 r. kwota ta wynosi: 1.498,80 z³.
n Je¿eli dochody rencisty (emeryta) s¹ wiêksze ni¿: 70% przeciêtnego miesiêcznego
wynagrodzenia za poprzedni kwarta³  czyli 1.498,80 z³ (kwota ze sk³adkami na
ubezpieczenia), a mniejsze ni¿ 130% przeciêtnego wynagrodzenia  czyli
2.783,40 z³ (kwota ze sk³adkami na ubezpieczenia), jego renta/emerytura ulega
zmniejszeniu. wiadczenie jest zmniejszane o kwotê przekroczenia.
n Z chwil¹, gdy nasze przychody s¹ wy¿sze ni¿ 130% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia, czyli zarabiamy wiêcej ni¿ 2.783,40 z³ (kwota ze
sk³adkami na ubezpieczenia), renta/emerytura ulega zawieszeniu na czas
UWAGA: uzyskiwania takich przychodów.
Powy¿sze kwoty zmieniaj¹ siê w ci¹gu roku. Nale¿y wiêc upewniæ siê, czy
podane wielkoci s¹ aktualne. Niezbêdnych informacji udzieli pracownik oddzia³u ZUS. Informacje mo¿na te¿ znaleæ w Internecie, Telegazecie lub uzyskaæ
telefonicznie (adresów szukaj na ok³adce).
O tym, czy tracimy prawo do renty (emerytury) decyduj¹ zarobki z ca³ego roku.
ZUS ustala wtedy kwoty graniczne 70% i 130% dla ca³ego roku i stosuje podobn¹
procedurê, jak w odniesieniu do miesi¹ca. Kwoty graniczne przychodu dla
mijaj¹cego roku kalendarzowego og³asza Prezes ZUS w Monitorze Polskim do
14 listopada ka¿dego roku.

Jak jest ustalany przychód?
Rencista (emeryt) powinien niezw³ocznie powiadomiæ organ rentowy o podjêciu
pracy lub dzia³alnoci zarobkowej. O wysokoci wynagrodzenia informuje ZUS
pracodawca.
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Na podstawie danych okrelaj¹cych kwotê osi¹gniêtego przychodu w ubieg³ym
roku kalendarzowym ZUS ustala, czy przychód emeryta i rencisty uzasadnia
wyp³atê wiadczeñ w pe³nej wysokoci, ich zmniejszenie lub zawieszenie.
Je¿eli nasze zarobki przewy¿szaj¹ kwotê granicznego rocznego przychodu, to
bêdziemy musieli zwróciæ kwoty nienale¿ne pobranych wiadczeñ. W tym przypadku zwrot mo¿na odliczyæ od dochodu przed opodatkowaniem w rocznym
rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14
poz. 176 z pón. zm.). Mo¿e siê równie¿ zdarzyæ, ¿e w przypadku przekroczenia
kwoty granicznej zostaniemy poinformowani przez organ rentowy o tym, ¿e
kwotê równ¹ temu przekroczeniu mo¿emy przekazaæ na FUS (Fundusz
Ubezpieczenia Spo³ecznego). W tym wypadku odliczeñ podatkowych nie bêdzie,
bo zwracamy sumê pomniejszon¹ o pobran¹ zaliczkê na podatek dochodowy.
Patrz te¿ informacje o podatkach  str. 157.
Renta socjalna a praca
Osoba niepe³nosprawna, która otrzymuje rentê socjaln¹ mog³a bez uszczerbku
osi¹gaæ wynagrodzenie z tytu³u pracy w kwocie (netto) nie przekraczaj¹cej
wysokoci renty socjalnej. Je¿eli w danym miesi¹cu osi¹gnie dochód wy¿szy, nie
przys³uguje jej za ten okres renta socjalna. 1 padziernika 2003 r. przepisy te ule-

7.3.
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gaj¹ zmianie wraz z wprowadzeniem nowych uregulowañ prawnych dotycz¹cych
rent socjalnych. Przewiduj¹ one, ¿e osi¹ganie przychodu w wysokoci
przekraczaj¹cej 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia za ostatni
kwarta³ kalendarzowy, bêdzie powodowa³o zawieszenie renty socjalnej.
Wysokoæ renty socjalnej od 1 czerwca 2003  419,07 z³.
Patrz informacje o rencie socjalnej  str. 120.
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.)
§ Rozporz¹dzenie MPiPS z dn. 22 maja 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad
udzielania, oprocentowania, sp³aty, rozk³adania na raty i umarzania po¿yczek dla
osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 67, poz. 439 z pón. zm.)
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O po¿yczkê na dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub rolnicz¹ mo¿e ubiegaæ siê osoba
niepe³nosprawna, która nie osi¹gnê³a wieku emerytalnego, zarejestrowana w PUP
jako bezrobotna lub poszukuj¹ca pracy i niepracuj¹ca.
Na jaki cel mo¿e zostaæ udzielona po¿yczka?
n Na dzia³alnoæ gospodarcz¹ (wytwórcz¹, budowlan¹, handlow¹ i us³ugow¹).
n Na dzia³alnoæ rolnicz¹ lub rozszerzenie tej dzia³alnoci o profil dotychczas

nie prowadzony.

n Na prowadzenie dzia³ów specjalnych produkcji rolnej.

Po¿yczka mo¿e byæ udzielona na podjêcie lub wznowienie dzia³alnoci.
Po¿yczkê mo¿na otrzymaæ tylko raz, a jednoczenie pod warunkiem, ¿e nie
korzysta siê z po¿yczki Funduszu Pracy.
Jakie formalnoci s¹ konieczne do uzyskania po¿yczki?
Osoba zainteresowana sk³ada wniosek, który powinien zawieraæ nastêpuj¹ce
dane:
o kwota wnioskowanej po¿yczki,
o rodzaj dzia³alnoci (zamierzonej),
o kalkulacja wydatków,
o szczegó³owa specyfikacja i harmonogram zakupów,
o przewidywane koszty i dochody,
o proponowany okres karencji oraz termin sp³aty po¿yczki,
o proponowane formy zabezpieczenia (np. weksel, hipoteka, porêczenie).
Do zawarcia umowy po¿yczki potrzebna jest pisemna zgoda ma³¿onka
po¿yczkobiorcy.
Kto i w jakiej wysokoci przyznaje po¿yczkê?
Po¿yczkê przyznaje starosta ze rodków PFRON do wysokoci 30-krotnoci przeciêtnego wynagrodzenia. Osoby staraj¹ce siê o po¿yczkê powinny zg³osiæ siê do
w³aciwej instytucji w swoim powiecie, np. powiatowego orodka ds. zatrudnienia i rehabilitacji osób niepe³nosprawnych  o to, kto przyznaje po¿yczki na
danym terenie, mo¿na te¿ pytaæ w starostwie lub w PUP.
Oprocentowanie wynosi 5% udzielonej kwoty. Kwotê oprocentowania rozk³ada
siê na ca³y okres sp³aty po¿yczki, ale nie d³u¿ej ni¿ na 48 miesiêcy. Po¿yczka
mo¿e byæ wyp³acona w transzach i uzale¿niona od rozliczenia siê z poprzednich.
Umowa i zmiana umowy odbywa siê w formie pisemnej.
n Umowa zobowi¹zuje po¿yczkobiorcê do:

 rozpoczêcia dzia³alnoci i celowego wykorzystywania po¿yczek,
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 terminowej sp³aty po¿yczki zgodnie z planem sp³aty,
 dostarczania dokumentów potwierdzaj¹cych prowadzenie dzia³alnoci,
 powiadomienia o zmianie adresu, prowadzeniu, zaprzestaniu dzia³alnoci.
n W czasie trwania umowy starosta przeprowadza kontrolê.
n Starosta, na wniosek osoby niepe³nosprawnej, umarza po¿yczkê do wysokoci

50%. Konieczne jest jednak prowadzenie dzia³alnoci przez co najmniej
24 miesi¹ce oraz wywi¹zywanie siê z pozosta³ych warunków umowy.

n W przypadku uzasadnionym trudn¹ sytuacj¹ materialn¹ lub zdarzeniem losowym

dotycz¹cym po¿yczkobiorcy, starosta, na wniosek osoby niepe³nosprawnej, mo¿e
równie¿ odroczyæ termin sp³aty, roz³o¿yæ sp³atê na raty lub umorzyæ sp³atê
po¿yczki w czêci lub ca³oci, je¿eli po¿yczka sta³a siê wymagalna  tzn. up³yn¹³
termin jej sp³aty. Do wniosku osoby niepe³nosprawnej powinny byæ do³¹czone
dokumenty potwierdzaj¹ce okolicznoci, na które powo³uje siê ta osoba (trudna
sytuacja, zdarzenie losowe).

W przypadku umorzenia po¿yczki, umorzeniu podlegaj¹ równie¿ odsetki od tej
kwoty. O umorzeniu b¹d odmowie powiadamia starosta w terminie 30 dni od
z³o¿enia wniosku o umorzenie. Z³o¿enie wniosku przez po¿yczkobiorcê nie uwalnia
go od sp³at kolejnych rat. Umowa mo¿e przewidywaæ odroczenie terminu sp³at na

7.4.

DZIA£ALNOÆ GOSPODARCZA
WE W£ASNYM MIESZKANIU

okres do 6 miesiêcy. Jednak okres ca³kowitej sp³aty nie mo¿e przekroczyæ 48 miesiêcy. W szczególnym przypadku mo¿e byæ wyd³u¿ony do 54 miesiêcy.
n Je¿eli nie dotrzymywane s¹ warunki umowy, w ci¹gu 90 dni od daty

wypowiedzenia umowy, po¿yczkobiorca powinien zwróciæ niesp³acon¹
po¿yczkê wraz z odsetkami. S¹ to normalne odsetki w przypadku niezawinionym przez po¿yczkobiorcê (5%), za odsetki w wysokoci 15% od udzielonej
kwoty, gdy po¿yczkodawca stwierdzi niew³aciwe realizowanie umowy z winy
po¿yczkobiorcy, zw³aszcza przeznaczenie jej na inne cele.

Osoby niepe³nosprawne, które prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, czêsto
umieszczaj¹ swoj¹ firmê we w³asnym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym.
n Je¿eli rozliczamy siê z fiskusem za pomoc¹ podatkowej ksiêgi przychodów

i rozchodów, to mo¿emy czêæ wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem tego
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mieszkania lub domu wliczyæ w koszty uzyskania przychodów.
Pamiêtajmy jednak, ¿e je¿eli ca³oæ domu lub mieszkania jest przeznaczona na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, to w³aciciel musi p³aciæ podatek od
nieruchomoci wed³ug znacznie wy¿szych stawek. Je¿eli tylko czêæ mieszkania
jest wykorzystywana w celu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, a pozosta³a
na cele mieszkaniowe, obowi¹zuj¹ wówczas stawki dla budynków
mieszkalnych.
n Regu³¹ jest, ¿e prowadz¹cy ksiêgi przychodów i rozchodów ma prawo do

wliczania w koszty wydatków zwi¹zanych z funkcjonowaniem firmy (mo¿e to
byæ np. czynsz, energia elektryczna, telefon, woda, gaz, centralne ogrzewanie,
remont). Sposób dokumentowania zapisów dotycz¹cych tych wydatków opisuje rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dn. 15 grudnia 2000 r. w sprawie
prowadzenia podatkowej ksiêgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 116, poz. 1222 z pón. zm.).

n Na udokumentowanie kosztów mog¹ byæ sporz¹dzone tzw. dowody wew-

nêtrzne. S¹ to dokumenty zaopatrzone w datê i podpisy osób, które bezporednio dokona³y tych wydatków.

Podstaw¹ do sporz¹dzenia takiego dowodu musi byæ dokument obejmuj¹cy
ca³oæ op³at na te cele. Takim dokumentem jest np. ksi¹¿eczka op³at za
mieszkanie, rachunki za wodê i telefon. W koszty wlicza siê podatek od nieruchomoci przypadaj¹cy na czêæ domu lub mieszkania wykorzystywan¹ na
dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Przyk³ad: Je¿eli biuro zajmuje 15 m2 w mieszkaniu licz¹cym 60 m2, a wszystkie
op³aty wynosz¹ 240 z³ miesiêcznie, to w koszty uzyskania przychodów mo¿na
wpisaæ 60 z³.
Dowód wewnêtrzny jest te¿ podstaw¹ do wpisania w koszty wydatków na telefon
u¿ywany do celów s³u¿bowych, a podstaw¹ do jego sporz¹dzenia bêdzie
rachunek za telefon. Podatnik powinien okreliæ, jaka czêæ tych wydatków
zosta³a poniesiona w zwi¹zku z wykorzystywaniem telefonu do celów dzia³alnoci gospodarczej.
n Podatnicy prowadz¹cy dzia³alnoæ opodatkowan¹ w formie karty podatkowej,

przy niektórych rodzajach prowadzonej dzia³alnoci, mog¹ ubiegaæ siê
o obni¿kê o 20% stawek podatkowych, je¿eli maj¹ ponad 60 lat lub s¹ osobami o co najmniej lekkim stopniu niepe³nosprawnoci lub te¿ je¿eli zatrudniaj¹
osoby z co najmniej lekkim stopniem niepe³nosprawnoci  w drugim przypadku obni¿ka stawki nast¹pi o 10% na ka¿d¹ tak¹ osobê (Dz. U. z 1998 r., Nr
144, poz. 930 z pón. zm.).

112

8
RENTY, ZASI£KI
Z UBEZPIECZENIA

8.1.

RENTY

28

UWAGA:
n Najbli¿szego oddzia³u ZUS nale¿y szukaæ w pobli¿u miejsca zamieszkania.
n Wszelkie informacje i zapytania do ZUS nale¿y kierowaæ drog¹ pisemn¹.
n W korespondencji z ZUS-em podajemy swój numer ewidencyjny renty lub

emerytury (jeli go posiadamy).

n Pamiêtajmy o terminie odwo³añ zawartych w decyzjach ZUS. Odwo³anie od

decyzji ZUS przys³uguje do S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych (w³aciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania). Postêpowanie przed s¹dem jest
bezp³atne.

RENTA Z TYTU£U NIEZDOLNOCI DO PRACY
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z pón. zm.)
Oprac. red. na podst.: A. Siemaszko, Renty i emerytury, w serii: Biblioteczka dla osób
niepe³nosprawnych, Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji, Warszawa 2003 oraz na podst.:
http://www.zus.pl.
28
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Niezdolnoæ do pracy to ca³kowita lub czêciowa utrata zdolnoci do pracy
zarobkowej z powodu naruszenia sprawnoci organizmu nierokuj¹ca nadziei na
odzyskanie tej zdolnoci po przekwalifikowaniu. Niezdolnoæ do pracy mo¿e byæ:
o ca³kowita, gdy osoba utraci³a zdolnoæ do wykonywania jakiejkolwiek pracy,
o czêciowa, gdy dosz³o do utraty w znacznym stopniu zdolnoci do pracy zgodnej z kwalifikacjami,
o trwa³a, gdy wed³ug aktualnej wiedzy medycznej nie ma rokowañ na poprawê
zdrowia w przysz³oci, w stopniu pozwalaj¹cym na podjêcie pracy,
o okresowa, gdy istniej¹ szanse na odzyskanie zdolnoci do pracy.
Niezdolnoæ do pracy ustala siê na podstawie:
o daty powstania niezdolnoci i czasu jej trwania,
o zwi¹zku przyczynowego niezdolnoci do pracy z okrelonymi okolicznociami,
o niezdolnoci do samodzielnej egzystencji,
o celowoci przekwalifikowania zawodowego (nale¿y do lekarza orzecznika ZUS).
Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie bezporedniego badania lub
dostarczonej dokumentacji.
Patrz informacje o orzecznictwie rentowym  str. 132.
Kto ma prawo do renty z tytu³u niezdolnoci do pracy?
Renta przys³uguje osobie, która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
jest niezdolna do pracy,
o ma wymagany okres sk³adkowy i niesk³adkowy,
o niezdolnoæ do pracy powsta³a w okresach cile okrelonych w ustawie, np.
w okresie ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasi³ku dla bezrobotnych,
zasi³ków z ubezpieczenia spo³ecznego (chorobowego lub opiekuñczego) albo
nie póniej ni¿ w ci¹gu 18 miesiêcy od ustania tych okresów.
o

Wynika z tego, ¿e osobie niepe³nosprawnej od dzieciñstwa, np. niewidomej, trudno bêdzie uzyskaæ niezdolnoæ do pracy w trakcie zatrudnienia. Bêdzie to
mo¿liwe, jeli kolejna choroba (dodatkowa) tak¹ niezdolnoæ spowoduje. W przeciwnym razie osoby te musz¹ pracowaæ do wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mê¿czyzn).
Osobie, która spe³nia WSZYSTKIE wymienione powy¿ej warunki, przys³uguje:
o renta sta³a  je¿eli niezdolnoæ do pracy jest trwa³a,
o renta okresowa  je¿eli niezdolnoæ do pracy jest okresowa; renta ta
przys³uguje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego,
o renta szkoleniowa  je¿eli wobec tej osoby orzeczono celowoæ przekwalifikowania zawodowego, poniewa¿ nie mo¿e ona pracowaæ w dotychcza114
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sowym zawodzie. Renta szkoleniowa przys³uguje przez 6 miesiêcy,
z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia, ale nie d³u¿ej ni¿ o 30 miesiêcy (o ile jest to
niezbêdne do przekwalifikowania siê) lub skrócenia tego okresu. Renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty, a je¿eli niezdolnoæ do pracy
w dotychczasowym zawodzie jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub
chorob¹ zawodow¹, wynosi 100% podstawy wymiaru renty.
Wymagany sta¿ ubezpieczeniowy (okresy sk³adkowe i niesk³adkowe):
o 1 rok  gdy niezdolnoæ do pracy powsta³a przed 20 rokiem ¿ycia,
o 2 lata  u osób w wieku od 20 do 22 lat,
o 3 lata  u osób w przedziale wiekowym od 22 do 25 lat,
o 4 lata  u osób od 25 do 30 lat,
o 5 lat  gdy osoba ma powy¿ej 30 lat.
Okres wymaganych 5 lat w odniesieniu do osób powy¿ej 30 roku ¿ycia musi przypadaæ w ci¹gu ostatniego 10-lecia przed dniem zg³oszenia wniosku o rentê lub
przed dniem powstania niezdolnoci do pracy. Do 10-letniego okresu nie wlicza
siê okresów pobierania renty z tytu³u niezdolnoci do pracy, renty szkolnej czy
rodzinnej. Mo¿liwe jest wiêc posiadanie 30 lat sta¿u pracy, ale nieotrzymanie
renty, bo na ostatnie 10 lat przed z³o¿eniem wniosku przypad³o np. tylko 4,5 roku
pracy. Pozostaje jeszcze mo¿liwoæ ubiegania siê o rentê wyj¹tkow¹ przyznawan¹
przez prezesa ZUS (w praktyce uzyskanie jej jest bardzo trudne).
RENTY Z TYTU£U WYPADKÓW PRZY PRACY
LUB Z TYTU£U CHOROBY ZAWODOWEJ
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z pón. zm.)
§ Ustawa z dn. 30 padziernika 2002 r. o zabezpieczeniu z tytu³u wypadków
i chorób zawodowych powsta³ych w szczególnych okolicznociach (Dz. U.
Nr 199, poz. 1674 z pón. zm.).
Wypadek przy pracy i choroba zawodowa
Za wypadek przy pracy uwa¿a siê nag³e wydarzenie wywo³ane przyczyn¹
zewnêtrzn¹, powoduj¹ce uraz lub mieræ, które nast¹pi³y w zwi¹zku z prac¹:
o podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem jej przez pracownika,
o podczas lub w zwi¹zku z wykonywaniem przez pracownika czynnoci na
rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
o w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze
miêdzy siedzib¹ pracodawcy, a miejscem wykonywania obowi¹zku
wynikaj¹cego ze stosunku pracy.
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Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje siê wypadek w czasie podró¿y
s³u¿bowej (chyba ¿e pracownik nie wykonywa³ w tym czasie powierzonych mu
zadañ), podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadañ zleconych przez organizacje zwi¹zkowe.
Za wypadek przy pracy uwa¿a siê równie¿ zdarzenia nag³e, wywo³ane przyczyn¹
zewnêtrzn¹, powoduj¹c¹ uraz lub mieræ, podczas:
o uprawiania sportu (treningi i zawody) przez osobê pobieraj¹c¹ stypendium
sportowe,
o wykonywanie odp³atnie pracy przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego,
o sprawowania mandatu przez pos³a lub senatora,
o szkolenia lub sta¿u przez absolwenta pobieraj¹cego stypendium na podstawie
skierowania wydanego przez powiatowy urz¹d pracy,
o wykonywania pracy przez cz³onka rodzinnej spó³dzielni produkcyjnej,
o wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
o dzie³o, je¿eli jest ona wiadczona na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje
siê w stosunku pracy,
o prowadzenia dzia³alnoci pozarolniczej lub wspó³pracy przy niej, wykonywania przez osobê duchown¹ czynnoci religijnych, w zwi¹zku z funkcj¹ duszpastersk¹ lub zakonn¹,
o odbywania zastêpczych form s³u¿by wojskowej,
o nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej przez s³uchaczy pobieraj¹cych stypendium.
miertelny wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nast¹pi³a mieræ
w okresie nieprzekraczaj¹cym 6 miesiêcy od dnia wypadku.
Ciê¿ki wypadek przy pracy to wypadek, w wyniku którego nast¹pi³o ciê¿kie
uszkodzenie cia³a (utrata wzroku, s³uchu, mowy, zdolnoci rozrodczej, uszkodzenie cia³a lub rozstrój zdrowia, naruszaj¹ce podstawowe funkcje organizmu,
choroba nieuleczalna lub zagra¿aj¹ca ¿yciu, trwa³a choroba psychiczna, ca³kowita lub czêciowa niezdolnoæ do pracy w zawodzie, trwa³e, istotne zeszpecenie
lub zniekszta³cenie cia³a).
wiadczenia z ubezpieczenia powypadkowego nie przys³uguj¹, gdy wy³¹czn¹
przyczyn¹ wypadków by³o udowodnione naruszenie przepisów dotycz¹cych
ochrony ¿ycia i zdrowia (umylnie lub na skutek ra¿¹cego niedbalstwa).
wiadczenia te nie przys³uguj¹ tak¿e ubezpieczonemu, który, bêd¹c w stanie
nietrzewoci lub pod wp³ywem rodków odurzaj¹cych lub substancji psychotropowych, przyczyni³ siê w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
Za chorobê zawodow¹ uwa¿a siê chorobê okrelon¹ w wykazie chorób
zawodowych (art. 237 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy), je¿eli zosta³a spowodowana
dzia³aniem czynników szkodliwych dla zdrowia, wystêpuj¹cych w rodowisku
pracy, lub sposobem wykonywania pracy.
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Rodzaje wiadczeñ z tytu³u wypadków przy pracy i choroby zawodowej
1. Zasi³ek chorobowy (w wysokoci 100% podstawy wymiaru) dla ubezpieczonego, którego niezdolnoæ do pracy powsta³a w wyniku wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej. Przys³uguje on niezale¿nie od okresu podlegania
ubezpieczeniu, od pierwszego dnia niezdolnoci do pracy.
2. wiadczenie rehabilitacyjne (w wysokoci 100% podstawy wymiaru) dla
ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasi³ku chorobowego jest nadal
niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokuj¹ odzyskanie
zdolnoci do pracy.
3. Zasi³ek wyrównawczy dla ubezpieczonego bêd¹cego pracownikiem,
którego wynagrodzenie uleg³o obni¿eniu wskutek sta³ego lub d³ugotrwa³ego
uszczerbku na zdrowiu.
4. Jednorazowe odszkodowanie dla ubezpieczonego, który dozna³ sta³ego
(naruszenie sprawnoci organizmu, które powoduje upoledzenie czynnoci
organizmu, nie rokuj¹c poprawy) lub d³ugotrwa³ego uszczerbku na zdrowiu
(takie naruszenie sprawnoci organizmu, które powoduje upoledzenie
czynnoci organizmu przekraczaj¹ce 6 miesiêcy, rokuj¹ce poprawê).
Oceny stopnia uszczerbku i jego zwi¹zku z wypadkiem dokonuje siê po
zakoñczeniu leczenia i rehabilitacji. Jednorazowe odszkodowanie od
1 kwietnia 2003 r. do 31 marca 2004 r. wynosi 16% przeciêtnego wynagrodzenia, a potem co roku bêdzie ros³o o 1%, a¿ do osi¹gniêcia (od 1 kwietnia 2007 r.) wartoci 20% przeciêtnego wynagrodzenia za 1% uszczerbku.
5. Jednorazowe odszkodowanie dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego
lub rencisty Cz³onkami rodziny s¹: ma³¿onek (o ile nie by³o orzeczonej separacji),
dzieci w³asne, dzieci drugiego ma³¿onka, przysposobione oraz przyjête na
wychowanie i utrzymanie przed osi¹gniêciem pe³noletnoci rodzeñstwo, wnuki
i inne dzieci (tak¿e w ramach rodziny zastêpczej), spe³niaj¹ce warunki uzyskania
renty rodzinnej. Tak¿e rodzice przysposabiaj¹cy, macocha i ojczym, je¿eli
prowadzili w dniu mierci ubezpieczonego wspólne gospodarstwo domowe lub
zmar³y przyczynia³ siê do ich utrzymania, lub by³ zobowi¹zany do ich alimentowania. Decyzjê wydaje ZUS. Je¿eli do jednorazowego odszkodowania jest
uprawniony tylko jeden cz³onek rodziny i je¿eli jest to ma³¿onek lub dziecko,
przys³uguje mu 18-krotnoæ przeciêtnego wynagrodzenia, je¿eli inny cz³onek
rodziny  9-krotnoæ przeciêtnego wynagrodzenia.
6. Renta szkoleniowa  dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono
celowoæ przekwalifikowania ze wzglêdu na niezdolnoæ do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowan¹ wypadkiem przy pracy lub chorob¹ zawodow¹,
7. Renta rodzinna  dla cz³onków rodziny zmar³ego ubezpieczonego lub rencisty
uprawnionego do renty z tytu³u wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
8. Dodatek do renty rodzinnej  dla sieroty zupe³nej.
9. Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepieñ ochronnych oraz
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zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie okrelonym ustaw¹.
10. Renta z tytu³u niezdolnoci do pracy  dla ubezpieczonego, który sta³ siê niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
Renta ta nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿:
o 80% podstawy jej wymiaru  dla osoby ca³kowicie niezdolnej do pracy,
o 60% podstawy jej wymiaru  dla osoby czêciowo niezdolnej do pracy.
Od 2003 r. rencistów tzw. wypadkowych obejmuj¹ takie same ograniczenia jak
wszystkich emerytów (tych, którzy nie osi¹gnêli wieku emerytalnego) i rencistów.
Musz¹ oni ledziæ rosn¹ce co kwarta³ tzw. kwoty graniczne, aby dostosowaæ do
nich swoje dodatkowe zarobki.
Patrz informacje o zawieszaniu rent i emerytur  str. 106.
UWAGA:
Przepisów ustawy wypadkowej nie stosuje siê do wypadków w drodze do lub
z pracy zaistnia³ych poczynaj¹c od dnia 1 stycznia 2003 r. Regulacje dotycz¹ce
tego zagadnienia zosta³y przeniesione do ustawy o emeryturach i rentach z FUS
(Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z pón. zm.) i gwarantuj¹ one prawo do renty z tytu³u
niezdolnoci do pracy bez wymogu posiadania odpowiedniego sta¿u pracy.
Do osób, które uleg³y wypadkowi w drodze do lub z pracy przed 1 stycznia
2003 r. stosuje siê zasady wynikaj¹ce z dotychczasowych przepisów.

Wystêpowanie obu wiadczeñ jednoczenie (zbieg wiadczeñ)
Do koñca 2002 r. rencista wypadkowy by³ w stosunku do zwyk³ego, a wiêc
pobieraj¹cego wiadczenia z tytu³u niezdolnoci do pracy, uprzywilejowany. Jeli
by³ emerytem, mia³ prawo do 1,5 wiadczenia: ca³ej emerytury i po³owy renty,
albo odwrotnie  wybór nale¿a³ do niego. Równie¿ podstawa wymiaru jego
wiadczenia wypadkowego nie by³a ograniczona do 250% przeciêtnego wynagrodzenia, tylko obliczana od faktycznych zarobków.
Od 1 stycznia 2003 r. prawo do wyp³aty 1,5 wiadczenia (ca³a emerytura i pó³
renty lub odwrotnie) ma tylko ten rencista wypadkowy  emeryt, który nie zarabia
ani z³otówki. Natomiast ten, który uzyskuje dodatkowe dochody z pracy, choæby
minimalne, bêdzie mia³ prawo tylko do jednego wiadczenia: albo renty, albo
emerytury. Jeli wiêc znajdzie pracê, np. tylko na 2 miesi¹ce, to na ten czas straci
prawo do jednego ze swoich wiadczeñ.
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RENTA RODZINNA
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z pón. zm.)
Renta rodzinna przys³uguje cz³onkom rodziny osoby, która w chwili mierci mia³a
ustalone prawo do emerytury lub renty z tytu³u niezdolnoci do pracy lub
spe³nia³a warunki potrzebne do uzyskania tych wiadczeñ. Przyjmuje siê, ¿e
osoba zmar³a by³a ca³kowicie niezdolna do pracy.
Do renty rodzinnej uprawnieni s¹:
o Dzieci
Do renty rodzinnej maj¹ prawo: dzieci w³asne, dzieci drugiego ma³¿onka, dzieci
przysposobione  do ukoñczenia 16 roku ¿ycia lub 25 roku ¿ycia, jeli siê ucz¹
oraz bez wzglêdu na wiek, jeli sta³y siê ca³kowicie niezdolne do pracy przed
16 rokiem ¿ycia lub w czasie nauki w szkole do ukoñczenia 25 roku ¿ycia. Je¿eli
dziecko osi¹gnê³o 25 lat bêd¹c na ostatnim roku studiów, prawo do renty
przed³u¿a siê do zakoñczenia tego roku studiów.
o Wnuki i rodzeñstwo
Prawo do renty rodzinnej maj¹ wnuki, rodzeñstwo i inne dzieci przyjête na
wychowanie i utrzymanie przed osi¹gniêciem pe³noletnoci, je¿eli spe³niaj¹ takie
warunki jak dzieci w³asne i zosta³y przyjête na wychowanie co najmniej na rok
przed mierci¹ ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba ¿e mieræ by³a
nastêpstwem wypadku, a ponadto nie maj¹ prawa do renty po rodzicach, a gdy
rodzice ¿yj¹  je¿eli nie mog¹ zapewniæ im utrzymania lub ubezpieczony (emeryt
lub rencista) albo jego ma³¿onek by³ ich opiekunem ustanowionym przez s¹d.
o Wdowa
Prawo do renty rodzinnej przys³uguje wdowie, jeli w chwili mierci mê¿a ukoñczy³a
50 lat lub by³a niezdolna do pracy, albo wychowuje co najmniej jedno z dzieci,
wnuków lub rodzeñstwa uprawnione do renty rodzinnej po zmar³ym mê¿u, które nie
ukoñczy³y 16 roku ¿ycia, a je¿eli ucz¹ siê  18 roku ¿ycia, lub s¹ ca³kowicie niezdolne do pracy. Uprawnienie do renty rodzinnej przys³uguje wdowie, jeli spe³nia
warunek dotycz¹cy wieku lub niezdolnoci do pracy w okresie nie d³u¿szym ni¿
5 lat od mierci mê¿a, lub od zaprzestania wychowywania ww. dzieci.

Ma³¿onka rozwiedziona oraz wdowa, która w chwili mierci mê¿a nie pozostawa³a
z nim we wspólnoci ma³¿eñskiej, ma prawo do renty rodzinnej, je¿eli oprócz
spe³nienia warunków wymaganych od wdowy, w chwili mierci mê¿a mia³a prawo
do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem s¹dowym lub ugod¹ s¹dow¹.
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Wdowa, która nie spe³nia ¿adnego z wymienionych warunków wymaganych do
przyznania renty rodzinnej i nie posiada niezbêdnych róde³ utrzymania  ma
prawo do okresowej renty rodzinnej przez okres jednego roku od dnia mierci
mê¿a albo przez okres uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu maj¹cym na
celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie d³u¿ej jednak
ni¿ przez 2 lata od mierci mê¿a.
o Wdowiec
Te same zasady, z wyj¹tkiem renty okresowej, stosuje siê do wdowca. Wiek
uprawniaj¹cy wdowca do renty rodzinnej wynosi od 1 stycznia 1999 r. 50 lat.
o Rodzice
Rodzice maj¹ prawo do renty rodzinnej, je¿eli ubezpieczony (emeryt lub rencista)
bezporednio przed mierci¹ przyczynia³ siê do ich utrzymania, a ponadto
spe³niaj¹ warunki takie jak dla wdowy/wdowca, w tym równie¿ dotycz¹ce wieku.

Renta rodzinna wynosi:
o dla jednej osoby uprawnionej  85% wiadczenia, które przys³ugiwa³oby
zmar³emu (renty lub emerytury),
o dla 2 osób uprawnionych  90% tego wiadczenia,
o dla 3 lub wiêcej osób uprawnionych  95% tego wiadczenia.
Wszystkim uprawnionym cz³onkom rodziny przys³uguje jedna ³¹czna renta rodzinna. Renta rodzinna podlega podzia³owi na równe czêci miêdzy uprawnionych.
Od 1 marca 2003 r. najni¿sza renta rodzinna wynosi 552,63 z³.
RENTA SOCJALNA
Komu przys³uguje renta socjalna29
Od 1 padziernika 2003 r. orodki pomocy spo³ecznej nie zajmuj¹ siê ju¿ przyznawaniem i wyp³acaniem rent socjalnych (Ustawa z dn. 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej; Dz. U. Nr 135, poz. 1268)30. Osoby, którym przys³uguje to wiadczenie musz¹ zwracaæ siê teraz do oddzia³ów Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych. Ogólne zasady oraz przeznaczenie tej formy wsparcia pozosta³y
bez zmian.

Oprac. red. (R. Kowalski, Stowarzyszenie Klon/Jawor).
1 padziernika 2003 r. wesz³o w ¿ycie Rozporz¹dzenie MGPiPS z dn. 26 wrzenia 2003 r.
w sprawie przyznawania renty socjalnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1656), które zawiera m. in.
wzór wniosku o przyznanie renty socjalnej, wykaz dokumentów, które powinny byæ do
niego do³¹czone, tryb postêpowania w sprawach o przyznanie renty socjalnej.
29
30
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Renta socjalna przys³uguje wiêc osobie pe³noletniej, ca³kowicie niezdolnej do
pracy z powodu naruszenia sprawnoci organizmu, które powsta³o:
o przed ukoñczeniem 18 roku ¿ycia,
o w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy¿szej  przed ukoñczeniem 25 roku
¿ycia,
o w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
O ca³kowitej niezdolnoci od pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS. Przyznawana
jest renta socjalna sta³a lub okresowa (w zale¿noci od tego na jak d³ugo orzeczona zostanie niezdolnoæ do pracy).
Wysokoæ renty socjalnej zale¿y od wysokoci najni¿szej renty z tytu³u ca³kowitej
niezdolnoci do pracy. Renta zosta³a opodatkowana i ubruttowiona co oznacza, ¿e
potr¹ca siê od niej sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek
dochodowy. W momencie przejcia tego wiadczenia do ZUS, osoba uprawniona
od padziernika 2003 r. otrzyma do rêki 419,07 z³ (brutto: 464,21 z³).
Renta socjalna jest waloryzowana na zasadach okrelonych w przepisach ustawy
emerytalnej.
Nadal renty socjalnej nie mo¿na ³¹czyæ m.in. z emerytur¹ czy rent¹  z wyj¹tkiem
renty rodzinnej (chyba ¿e jej wysokoæ przekracza 200% kwoty najni¿szej renty
z tytu³u ca³kowitej niezdolnoci do pracy). Trzeba pamiêtaæ, ¿e lista powodów
utraty prawa do renty socjalnej zosta³a rozszerzona. Nie otrzyma jej np. w³aciciel
nieruchomoci rolnej przekraczaj¹cej 5 ha (przeliczeniowych) lub osoba pobieraj¹ca wiadczenie przedemerytalne.
Zawieszanie prawa do renty socjalnej31
Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osi¹gania przychodu
z tytu³u zatrudnienia, s³u¿by lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej
dzia³alnoci, tj. z tytu³u:
o zatrudnienia,
o wykonywania pracy nak³adczej,
o wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz
wspó³pracy przy wykonywaniu tych umów,
o wykonywania umowy o wiadczenie us³ug, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje siê przepisy dotycz¹ce zlecenia oraz wspó³pracy przy
wykonywaniu tej umowy,
o wykonywania pracy na rzecz pracodawcy na podstawie: umowy zlecenia,
umowy agencyjnej, innej umowy o wiadczenie us³ug, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje siê przepisy o zleceniu, umowy o dzie³o,
31

Oprac. red. na podst.: www.zus.pl.
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pozarolniczej dzia³alnoci oraz wspó³pracy przy jej wykonywaniu,
wykonywania pracy w rolniczej spó³dzielni produkcyjnej, spó³dzielni kó³ek
rolniczych i w zespo³owych gospodarstwach rolnych tych spó³dzielni oraz
pobierania stypendium sportowego.

Przychód ten uwzglêdnia siê w wysokoci stanowi¹cej podstawê wymiaru sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne, a gdy rencista nie jest zobowi¹zany do op³acania tych
sk³adek z uwagi na posiadanie prawa do renty rodzinnej lub podleganie ubezpieczeniom spo³ecznym z innego tytu³u  w wysokoci wskazanej w owiadczeniu.
Za przychód uwa¿a siê te¿ kwoty pobranych zasi³ków: chorobowego,
macierzyñskiego i opiekuñczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolnoci do
pracy, a tak¿e kwoty wiadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasi³ku
wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.
Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wp³ywa tak¿e przychód zaliczony do
róde³ przychodów podlegaj¹cych opodatkowaniu na zasadach okrelonych
w art. 27 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pón. zm.).
Renta socjalna ulega równie¿ zawieszeniu w przypadku osi¹gania przychodu
z tytu³u umowy najmu, podnajmu, dzier¿awy, poddzier¿awy lub innych umów
o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów
o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne.
UWAGA:
Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, jeli osoba uprawniona
osi¹gnê³a przychód, z jednego lub kilku wymienionych wy¿ej tytu³ów,
w ³¹cznej kwocie przekraczaj¹cej 30% przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia za kwarta³ kalendarzowy ostatnio og³oszonego przez Prezesa GUS
do celów emerytalnych. Od 1 padziernika 2003 r. kwota ta wynosi 642,30 z³.
Prawo do renty socjalnej zawiesza siê za miesi¹c, w którym uzyskany zosta³
przychód.
Osoba pobieraj¹ca rentê socjaln¹ lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun
prawny lub kurator) s¹ obowi¹zani niezw³ocznie powiadomiæ ZUS o osi¹ganiu
przychodu w kwocie powoduj¹cej zawieszenie prawa do tej renty.
Powiadomienie to nastêpuje w formie pisemnego owiadczenia, a jeli od
osi¹ganego przychodu odprowadzane s¹ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne,
uprawniony zobowi¹zany jest do przed³o¿enia zawiadczenia wystawionego
przez p³atnika sk³adek.
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ZASI£KI RODZINNE I PIELÊGNACYJNE
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Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 1 grudnia 1994 r. o zasi³kach rodzinnych, pielêgnacyjnych
i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r., Nr 102, poz. 651 z pón. zm.)
§ Rozporz¹dzenie MPiPS z dn. 2 sierpnia 1999 r. w sprawie okrelenia wzorów
dokumentów i innych dowodów niezbêdnych do ustalenia prawa do zasi³ku
rodzinnego, pielêgnacyjnego i wychowawczego oraz szczegó³owych zasad
i trybu wyp³aty tych zasi³ków (Dz. U. Nr 68, poz. 761 z pón. zm.)
ZASI£EK RODZINNY
Komu i kiedy przys³uguje zasi³ek rodzinny?
Zasi³ek rodzinny przys³uguje uprawnionemu na cz³onka rodziny. Osob¹
uprawnion¹ jest:
o obywatel polski, zamieszka³y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o cudzoziemiec posiadaj¹cy kartê sta³ego pobytu lub status uchodcy, je¿eli
umowy miêdzynarodowe nie stanowi¹ inaczej.
Od 1 czerwca 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. zasi³ek rodzinny przys³uguje, je¿eli
przeciêtny miesiêczny dochód na osobê w rodzinie uprawnionego, uzyskany
w 2001 r., nie przekracza 548 z³. W przypadku osób samotnie wychowuj¹cych
dzieci oraz osób wychowuj¹cych dzieci uprawnione do zasi³ku pielêgnacyjnego
jest to 612 z³.
n Osoby, którym przyznano prawo do zasi³ku na okres czerwiec 2002  maj

2003 uzyska³y automatyczne przed³u¿enie tego okresu do 31 grudnia 2003 r.
Nie musz¹, jak co roku, ubiegaæ siê o przyznanie zasi³ku na kolejny okres. Nie
dotyczy to, oczywicie, przypadków, kiedy zmienia siê sytuacja maj¹tkowa
danej osoby (rodziny), poniewa¿ pobieraj¹cy zasi³ek rodzinny maj¹ obowi¹zek
powiadomienia organu wyp³acaj¹cego zasi³ek o uzyskaniu nowego ród³a
dochodu lub zmniejszeniu siê iloci cz³onków rodziny. Wtedy prawo do
zasi³ku ustala siê ponownie.
n Osoby, które ubiegaj¹ siê o zasi³ek rodzinny w 2003 r. nadal przedstawiaj¹
swoje dochody z roku 2001, z tym, ¿e brane s¹ równie¿ pod uwagê zmiany
nastêpuj¹ce w póniejszym okresie (utrata starych b¹d uzyskanie nowych,
róde³ dochodu lub zmiana liczebnoci rodziny).

Oprac. red. na podst.: A. Gawroñska, Zasi³ek rodzinny i pielêgnacyjny, w serii: Poznaj
Swoje Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.
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Aby obliczyæ redni dochód na osobê w rodzinie nale¿y dodaæ dochody
w rodzinie i podzieliæ przez 12 miesiêcy oraz przez liczbê cz³onków rodziny.
W przypadku utraty sta³ego ród³a dochodu przed terminem ustalenia prawa do
zasi³ku rodzinnego, obliczamy dochód z wy³¹czeniem utraconego ród³a dochodu.
W przypadku osi¹gania dochodów z gospodarstwa rolnego, zasi³ek rodzinny
przys³uguje, je¿eli na osobê w rodzinie uprawnionego przypada nie wiêcej ni¿
2 ha przeliczeniowe. Przyjmuje siê, ¿e miesiêczny dochód z 2 ha przeliczeniowych za rok 2001 jest równy 548 z³.
Przy ustalaniu prawa do zasi³ku rodzinnego uwzglêdnia siê dochody cz³onków
rodziny: osoby ubiegaj¹cej siê o zasi³ek oraz jej ma³¿onka i dzieci pozostaj¹cych we
wspólnym gospodarstwie domowym, czyli razem mieszkaj¹cych i gospodaruj¹cych.
Do rodziny pozostaj¹cej we wspólnym gospodarstwie domowym zalicza siê te¿:
o ma³¿onka przebywaj¹cego w domu opieki spo³ecznej, je¿eli za jego pobyt
w tej placówce rodzina p³aci,
o dzieci przebywaj¹ce w internacie szkolnym, domu studenckim lub na stancji,
o dzieci przebywaj¹ce w domu pomocy spo³ecznej, w domu dziecka lub innej
placówce opiekuñczo-wychowawczej, je¿eli rodzina op³aca ich pobyt,
o ma³¿onka i dzieci nie mieszkaj¹cych wspólnie z uprawnionym do zasi³ku, na
których ma byæ ustalony zasi³ek (patrz ni¿ej).
UWAGA:
Na jednego cz³onka rodziny wyp³aca siê tylko jeden zasi³ek rodzinny. Jeli
oboje rodzice/opiekunowie maj¹ uprawnienia do zasi³ku, zasi³ek wyp³aca siê
tylko temu z nich, który pierwszy wyst¹pi o wyp³atê zasi³ku. W takiej sytuacji
drugi rodzic lub opiekun nie ma ju¿ prawa wystêpowania o zasi³ek. Je¿eli
dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem
rodziców, zasi³ek rodzinny wyp³aca siê temu z rodziców, z którym dziecko
przebywa.
Zasi³ek rodzinny mo¿e byæ przyznany na dziecko lub na ma³¿onka.
Zasi³ek rodzinny przyznawany na dziecko
Zasi³ek rodzinny na dziecko przys³uguje do ukoñczenia przez dziecko 16 roku
¿ycia, a powy¿ej tego wieku wtedy, gdy dziecko kszta³ci siê w szkole, do czasu
ukoñczenia nauki  nie d³u¿ej jednak, ni¿ do ukoñczenia przez nie 20 lat.
Zasi³ek przys³uguje bez wzglêdu na wiek dziecka, je¿eli dziecko jest
niepe³nosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym, pod warunkiem, ¿e
niepe³nosprawnoæ powsta³a w wieku dziecka uprawniaj¹cym do zasi³ku.
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Za dziecko uwa¿a siê:
o dziecko w³asne rodzica staraj¹cego siê o zasi³ek, dziecko jego ma³¿onka lub
dziecko adoptowane,
o wnuki, rodzeñstwo i inne dzieci, których opiekunem prawnym (na mocy
wyroku s¹dowego) jest uprawniony lub jego ma³¿onek,
o dziecko przyjête na wychowanie w ramach rodziny zastêpczej.
Wyj¹tkowo mo¿liwe jest przed³u¿enie okresu pobierania zasi³ku, jeli ukoñczenie
przez dziecko 20 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole 
zasi³ek rodzinny wyp³aca siê odpowiednio do zakoñczenia bie¿¹cego lub nastêpnego roku szkolnego. Jest te¿ mo¿liwe w przypadku przerwy w nauce,
spowodowanej chorob¹ dziecka bêd¹cego nadal uczniem lub studentem  zasi³ek
rodzinny wyp³aca siê te¿ za okres tej przerwy.
Zasi³ek rodzinny nie przys³uguje na dziecko:
o które zawar³o zwi¹zek ma³¿eñski i pozostaje w tym zwi¹zku (chyba ¿e
ma³¿eñstwo zawar³y osoby ucz¹ce siê w szkole),
o przebywaj¹ce w domu pomocy spo³ecznej, w domu dziecka lub innej placówce opiekuñczo-wychowawczej, je¿eli za jego pobyt rodzina nie ponosi op³at,
o kszta³c¹ce siê w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniaj¹cej nieodp³atnie
pe³ne utrzymanie (wy¿ywienie, umundurowanie, zakwaterowanie),
o przebywaj¹ce w zak³adzie poprawczym lub karnym.
Zasi³ek rodzinny przyznawany na ma³¿onka
Zasi³ek przys³uguje na ma³¿onka jeli spe³ni jeden z nastêpuj¹cych warunków:
o opiekuje siê dzieckiem, któremu przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny,
o jest kobiet¹, która ukoñczy³a 60 lat, lub mê¿czyzn¹, który ukoñczy³ 65 lat,
o jest niepe³nosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym (zgodnie
z orzeczeniem).
Patrz informacje o zasi³ku pielêgnacyjnym  str. 126.
Zasi³ek nie przys³uguje na ma³¿onka, jeli:
o przebywa on w zak³adzie pomocy spo³ecznej, a rodzina nie p³aci za ten pobyt,
o przebywa w zak³adzie karnym,
o osi¹ga miesiêczne dochody brutto (czyli przed odliczeniem podatku i sk³adek na
ubezpieczenie spo³eczne) w kwocie równej lub wy¿szej od najni¿szej renty;
kwota ta zmienia siê w ci¹gu roku, w zale¿noci od waloryzacji wiadczeñ (od
1 marca 2003 r. wynosi 425,09 z³).
Ma³¿onkowie nie mog¹ otrzymywaæ zasi³ku wzajemnie na siebie!
Zasi³ek nie przys³uguje równie¿ na cz³onków rodziny mieszkaj¹cych za granic¹
lub przebywaj¹cych poza granicami kraju d³u¿ej ni¿ 3 miesi¹ce. Zasada ta nie
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dotyczy studentów ucz¹cych siê za granic¹ oraz cz³onków rodziny
przebywaj¹cych czasowo na leczeniu poza granicami kraju.
Wysokoæ zasi³ku rodzinnego i formalnoci
Zasi³ek rodzinny przys³uguje (co miesi¹c) na:
Wysokoæ zasi³ku od 01.06.2002
do 31.12.2003
ma³¿onka oraz na pierwsze i drugie dziecko 42,50 z³
trzecie dziecko

52,60 z³

ka¿de kolejne dziecko

65,70 z³

Osobie samotnie wychowuj¹cej dziecko zasi³ek rodzinny na to dziecko
przys³uguje w podwójnej wysokoci, je¿eli dziecku przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny. Osoba samotnie wychowuj¹ca dziecko to osoba stanu wolnego: panna,
kawaler, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa lub wdowiec.
Do wniosku o zasi³ek nale¿y do³¹czyæ:
o zawiadczenie o wysokoci uzyskanych dochodów  najczêciej bêdzie to
zawiadczenie z w³aciwego urzêdu skarbowego,
o inne owiadczenia i dowody, np. owiadczenie o tym, ¿e dziecko uczêszcza
do szko³y.
ZASI£EK PIELÊGNACYJNY
Komu i kiedy przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny?
Zasi³ek pielêgnacyjny mo¿e otrzymaæ:
obywatel polski, zamieszka³y na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o cudzoziemiec posiadaj¹cy kartê sta³ego pobytu.
o

Zasi³ek pielêgnacyjny przys³uguje:
o Dziecku w wieku do 16 lat  jeli zosta³o uznane za niepe³nosprawne.
o Osobie w wieku powy¿ej 16 lat  jeli jest niepe³nosprawna w stopniu umiarkowanym (zgodnie z orzeczeniem lekarskim), a niepe³nosprawnoæ powsta³a
w wieku uprawniaj¹cym j¹ do zasi³ku rodzinnego (np. w czasie nauki w szkole).
Na równi z orzeczeniem o niepe³nosprawnoci w stopniu umiarkowanym traktuje siê orzeczenie:
 komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczaj¹ce do II grupy
inwalidów, wydane przed 01.09.1997, lub

126

8. renty, zasi³ki z ubezpieczenia

o

o

 lekarza orzecznika ZUS uznaj¹ce ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy, wydane
po 31.08.1997.
Osobie niepe³nosprawnej w stopniu znacznym. Na równi z orzeczeniem
o niepe³nosprawnoci w stopniu znacznym traktuje siê orzeczenie:
 komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia zaliczaj¹ce do I grupy
inwalidów, wydane przed 01.09.1997, lub
 lekarza orzecznika ZUS uznaj¹ce ca³kowit¹ niezdolnoæ do pracy oraz
niezdolnoæ do samodzielnej egzystencji, wydane po 31.08.1997.
Osobie, która ukoñczy³a 75 lat.

Prawo do zasi³ku nie zale¿y od dochodu.
Zasi³ek pielêgnacyjny nie przys³uguje osobie, która:
o przebywa w domu pomocy spo³ecznej,
o przebywa w zak³adzie opiekuñczo-leczniczym,
o przebywa w zak³adzie pielêgnacyjno-opiekuñczym,
o przebywa w domu dziecka lub innej placówce opiekuñczo-wychowawczej;
zasi³ek nie przys³uguje, je¿eli za pobyt w tych placówkach rodzina nie ponosi
odp³atnoci (zasi³ek przys³uguje jednak za miesi¹c, w którym osoba ta nie przebywa³a w placówce co najmniej 2 tygodnie),
o przebywa w zak³adzie karnym lub poprawczym.
Uprawnionemu wyp³aca siê tylko jeden zasi³ek pielêgnacyjny. W przypadku
zbiegu prawa do zasi³ku pielêgnacyjnego z prawem do dodatku pielêgnacyjnego
do emerytury lub renty  wyp³aca siê tylko dodatek pielêgnacyjny.
Od 1 marca 2003 r. zasi³ek pielêgnacyjny wynosi 141,70 z³.
Do wniosku o zasi³ek nale¿y do³¹czyæ jeden z dokumentów:
o orzeczenie o niepe³nosprawnoci,
o dokument stwierdzaj¹cy wiek  dla osób, które ukoñczy³y 75 lat (np. dowód
osobisty, akt urodzenia).
WYP£ATA ZASI£KÓW RODZINNYCH I PIELÊGNACYJNYCH
Z wnioskiem o ustalenie prawa do zasi³ku rodzinnego/pielêgnacyjnego powinien
wyst¹piæ:
o uprawniony,
o jego przedstawiciel ustawowy (np. rodzic),
o inna osoba uprawniona do jego reprezentowania (np. rodzeñstwa, wnuków),
pracownik socjalny lub przedstawiciel organizacji spo³ecznej (je¿eli uprawniony
nie ma mo¿liwoci z³o¿enia wniosku lub jego z³o¿enie zaniedbuje).
Uprawnienia do zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych ustalaj¹ i wyp³acaj¹:
o pracodawcy zatrudniaj¹cy co najmniej 5 osób ( swoim pracownikom (w czasie trwania zatrudnienia),
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jednostki organizacyjne podleg³e MON, MSW, Szefowi UOP, Ministrowi
Sprawiedliwoci (¿o³nierzom lub funkcjonariuszom tych s³u¿b,
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego (osobom podlegaj¹cym
ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników,
jednostki, które zawar³y umowê agencyjn¹ lub zlecenia (osobom ubezpieczonym z tytu³u wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia,
rolnicze spó³dzielnie produkcyjne (swoim cz³onkom),
Powiatowe Urzêdy Pracy (bezrobotnym oraz osobom pobieraj¹cym zasi³ki
i wiadczenia przedemerytalne),
oddzia³y ZUS (innym ubezpieczonym ni¿ wymienieni powy¿ej, tak¿e osobom
pobieraj¹cym zasi³ek chorobowy po ustaniu zatrudnienia),
w³aciwe organy rentowe (osobom, którym wyp³acaj¹ wiadczenia emerytalno-rentowe),
orodki pomocy spo³ecznej (pozosta³ym osobom).

Zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne s¹ finansowane z bud¿etu pañstwa.
Wyp³ata zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych:
o za dany miesi¹c zasi³ki wyp³aca siê najpóniej do dnia 15 nastêpnego
miesi¹ca.
o zasi³ki wyp³aca siê, poczynaj¹c od miesi¹ca, w którym powsta³o prawo do
zasi³ku. Je¿eli wyp³ata nastêpuje za okres poprzedzaj¹cy powstanie prawa,
obejmuje ona tylko jeden miesi¹c wstecz od miesi¹ca, w którym zg³oszono
wniosek o przyznanie zasi³ku.

8.3.

WCZENIEJSZE EMERYTURY Z TYTU£U

OPIEKI NAD DZIECKIEM33

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U.
z dn. 17 grudnia 1998 r., Nr 162, poz. 1118 z pón. zm.) nie przewiduje mo¿liwoci przechodzenia na wczeniejsz¹ emeryturê rodziców dzieci niepe³nosprawnych.
Wczeniejsze emerytury zosta³y zniesione 1 stycznia 1999 r.
Na wczeniejsz¹ emeryturê mog¹ przejæ tylko osoby, które:
o do koñca 1998 r. spe³nia³y ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
 mia³y ustalone prawo do zasi³ku sta³ego, a OPS op³aca³ sk³adkê na ubezpieczenie spo³eczne,
Oprac. red. na podst.: J. Figura, A. Masny, E. liwiñska, Matki  podstawowe
uprawnienia, w serii: Poznaj Swoje Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2002.

33
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 w dniu 1 stycznia 1999 r. ukoñczy³y co najmniej 45 lat,
 maj¹ okres ubezpieczenia (sk³adkowy i niesk³adkowy) wynosz¹cy co najmniej
20 lat.
do koñca 1998 r. spe³nia³y warunki do przejcia na wczeniejsz¹ emeryturê, ale
nie z³o¿y³y odpowiedniego wniosku.

o

8.4.

WALORYZACJA, NAJNI¯SZE RENTY I EMERYTURY
ORAZ WYSOKOCI DODATKÓW34

Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 5 grudnia 2002 r. o waloryzacji emerytur i rent w 2003 r. oraz
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. Nr 240, poz. 2054)
§ Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. Nr 162,
poz. 1118 z pón. zm.)
Emerytury i renty podlegaj¹ waloryzacji, czyli podwy¿szeniu, które ma zapobiegaæ spadkowi ich realnej wartoci w odniesieniu do wzrostu cen towarów i us³ug
konsumpcyjnych ogó³em. Ustalenie wysokoci zwaloryzowanej emerytury/renty
polega na pomno¿eniu jej kwoty przez wskanik waloryzacyjny.
Od 1 marca 2003 r.:
o

najni¿sza emerytura i renta wynosz¹:
 552,63 z³  emerytura, renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoci do pracy
i renta rodzinna,
 425,09 z³  renta z tytu³u czêciowej niezdolnoci do pracy;

o

najni¿sza renta z tytu³u ca³kowitej lub czêciowej niezdolnoci do pracy
i renta rodzinna, przys³uguj¹ca na podstawie ustawy o wiadczeniach
z tytu³u wypadków przy pracy i chorób zawodowych wynosz¹:
 663,16 z³  renta z tytu³u ca³kowitej niezdolnoci do pracy w zwi¹zku
z wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹ oraz renta rodzinna wypadkowa,
 510,11 z³  renta z tytu³u czêciowej niezdolnoci do pracy w zwi¹zku
z wypadkiem lub chorob¹ zawodow¹;

o

dodatki do emerytur i rent wynosz¹:
 141,70 z³  dodatek oraz zasi³ek pielêgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie ,
 212,55 z³  dodatek pielêgnacyjny dla inwalidy wojennego z tytu³u niezdolnoci do pracy i samodzielnej egzystencji,
 140,99 z³  dodatek kombatancki oraz wiadczenie w wysokoci dodatku
kombatanckiego,
 21,15 z³  dodatek kompensacyjny.

34

Oprac. red. (R. Niecikowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor).
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W 2003 r. waloryzacjê emerytur i rent przeprowadzono od 1 marca  emerytury
i renty wzros³y o 3,7%.
Od 2004 r. wskanik waloryzacji ustalany bêdzie na podstawie wskanika
inflacji i wskanika wynagrodzeñ z poprzedniego roku (dotychczas waloryzacja opiera³a siê na wskanikach prognozowanych na rok, w którym dokonywana by³a waloryzacja). Emerytury i renty przyznane do koñca lutego waloryzowane bêd¹ od 1 marca.
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9
ORZECZNICTWO
RENTOWE
I POZARENTOWE35

Od dn. 1 wrzenia 1997 r. zmieni³y siê zasady orzekania o niepe³nosprawnoci.
Przesta³y funkcjonowaæ komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia przy
Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych (popularnie zwane KIZ). Nie ma ju¿ I, II i III
grupy inwalidzkiej, ale osoby, które przed wejciem w ¿ycie ustawy zaliczono do jednej z grup, pozostaj¹ osobami niepe³nosprawnymi (oraz zachowuj¹ nabyte uprawnienia), jeli orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup nie utraci³o mocy przed t¹ dat¹.
Obecnie obowi¹zuj¹ dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrêbnymi ustawami i prowadzone przez ró¿ne instytucje:
o do celów rentowych  orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza
orzecznika Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS),
o do celów pozarentowych  orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez
zespo³y do spraw orzekania o niepe³nosprawnoci.
UWAGA:
Podane informacje o orzecznictwie rentowym odnosz¹ siê do orzecznictwa
prowadzonego przez lekarza orzecznika ZUS. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e
orzecznictwo rentowe prowadz¹ te¿ inne instytucje orzecznicze:36 komisja
lekarska Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego, komisje lekarskie podleg³e MON lub MSWiA.
35
Oprac. red. na podst.: A. Siemaszko, Niepe³nosprawni  orzecznictwo rentowe i pozarentowe, w serii: Poznaj Swoje Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.
36
Orzecznictwo rentowe dla s³u¿b mundurowych reguluje: Dz. U. z 1995 r., Nr 8, poz. 41
z pón. zm. Orzecznictwo rentowe dla rolników reguluje: Dz. U. z 1991 r., Nr 103, poz. 449
(przyp. red.).
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ORZECZNICTWO O ZDOLNOCI DO PRACY
DO CELÓW RENTOWYCH

Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z pón. zm.)
§ Rozporz¹dzenie MPiPS z dn. 8 sierpnia 1997 r. w sprawie orzekania o niezdolnoci do pracy do celów rentowych (Dz. U. Nr 99, poz. 612)
Kto orzeka o niezdolnoci do pracy do celów rentowych?
Orzekaniem o niezdolnoci do pracy do celów rentowych zajmuje siê lekarz
orzecznik Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Lekarz orzecznik ocenia stopieñ
niezdolnoci do pracy. Wydaje on orzeczenie, na podstawie którego ZUS podejmuje decyzjê w sprawie wiadczeñ rentowych. Bezporedni nadzór nad lekarzami orzecznikami sprawuje g³ówny lekarz orzecznik oddzia³u ZUS.
n Osoba ubiegaj¹ca siê o rentê z tytu³u niezdolnoci do pracy sk³ada wniosek

o rentê we w³aciwym terenowo inspektoracie lub oddziale ZUS.

n Z wnioskiem o wydanie orzeczenia wystêpuje w³aciwa jednostka organiza-

cyjna oddzia³u ZUS. Orzeczenie lekarza orzecznika stanowi dla organu rentowego podstawê do wydania decyzji w sprawie wiadczeñ (np. renty), do
których prawo uzale¿nione jest od stwierdzenia niezdolnoci do pracy.
Na podstawie jakich dokumentów jest wydawane orzeczenie?

Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie na podstawie bezporedniego badania osoby
ubiegaj¹cej siê o wiadczenie oraz posiadanej dokumentacji.
Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawieraæ:
o imiê i nazwisko, datê urodzenia, miejsce zamieszkania wnioskodawcy,
o okrelenie celu wydania orzeczenia i wskazanie okolicznoci, które lekarz
orzecznik ma ustaliæ.
Do wniosku powinny byæ do³¹czone:
o zawiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opiek¹
lekarsk¹ znajduje siê osoba ubiegaj¹ca siê o wiadczenie,
o wywiad zawodowy zawieraj¹cy charakterystykê rodzaju i miejsca pracy,
o dokumentacja medyczna i rentowa oraz inne dokumenty powiadczaj¹ce stan
zdrowia, a maj¹ce znaczenie dla wydania orzeczenia (np. poprzednie orzeczenie, zawiadczenie ze szpitala), karta badania profilaktycznego, dokumentacja
rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.
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Jeli wymieniona powy¿ej dokumentacja jest wystarczaj¹ca do wydania
orzeczenia, lekarz orzecznik mo¿e wydaæ orzeczenie tylko na tej podstawie, bez
przeprowadzania badania.
Przed wydaniem orzeczenia lekarz orzecznik mo¿e zleciæ uzupe³nienie dokumentacji, w szczególnoci o opinie lekarza konsultanta lub psychologa albo
o wyniki badañ dodatkowych lub obserwacji szpitalnej.
O czym orzeka lekarz orzecznik ZUS?
Lekarz orzecznik wydaje orzeczenie o niezdolnoci do pracy. Oznacza to, ¿e
odpowiednio do: stanu zdrowia, sprawnoci organizmu, wieku, zawodu, wykonywanej pracy, mo¿liwoci dalszego wykonywania pracy zarobkowej, a tak¿e
mo¿liwoci przywrócenia zdolnoci do pracy przez leczenie, rehabilitacjê lub
przekwalifikowanie zawodowe, kwalifikuje osobê jako:
o ca³kowicie niezdoln¹ do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
o ca³kowicie niezdoln¹ do pracy (osoba, która utraci³a zdolnoæ do wykonywania jakiejkolwiek pracy),
o czêciowo niezdoln¹ do pracy (osoba, która w znacznym stopniu utraci³a
zdolnoæ do pracy, zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji).
Na jaki okres mo¿e byæ orzeczona niezdolnoæ do pracy?
Przy ocenie stopnia i trwa³oci niezdolnoci do pracy oraz rokowania co do
odzyskania zdolnoci do pracy lekarz orzecznik bierze pod uwagê:
o stopieñ naruszenia sprawnoci organizmu oraz mo¿liwoci przywrócenia
sprawnoci w wyniku leczenia i rehabilitacji,
o mo¿liwoæ wykonywania dotychczasowej lub podjêcia innej pracy oraz
celowoæ przekwalifikowania zawodowego, bior¹c pod uwagê m.in. dotychczas wykonywan¹ pracê, wykszta³cenie, wiek.
W zwi¹zku z tym lekarz orzecznik mo¿e orzec:
o okresow¹ niezdolnoæ do pracy  je¿eli wed³ug wiedzy medycznej istnieje
mo¿liwoæ odzyskania zdolnoci do pracy,
o trwa³¹ niezdolnoæ do pracy  je¿eli wed³ug wiedzy medycznej nie istnieje
mo¿liwoæ odzyskania zdolnoci do pracy.
UWAGA:
Samo orzeczenie niezdolnoci do pracy nie jest równoznaczne z prawem do
renty. Prawo do renty ma osoba, która spe³ni jednoczenie dodatkowe warunki.
Patrz informacje o warunkach przyznania renty  str. 114.
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O czym nale¿y pamiêtaæ?
n Organ rentowy pisemnie zawiadamia osobê uprawnion¹ o terminie wstrzymania

wyp³aty oraz o warunkach przywrócenia prawa do renty z tytu³u okresowej niezdolnoci do pracy, nie póniej ni¿ na 3 miesi¹ce przed ustaniem prawa do renty.
Osoba zainteresowana dalszym pobieraniem renty powinna z³o¿yæ wniosek
o przywrócenie do niej prawa wraz z zawiadczeniem o stanie zdrowia wydanym
przez lekarza opiekuj¹cego siê t¹ osob¹, zale¿nie od rodzaju niepe³nosprawnoci.

n Niezdolnoæ do pracy jest orzekana przez lekarza orzecznika ZUS do celów

rentowych. Nie oznacza to jednak, ¿e nie mo¿emy podj¹æ pracy.

Patrz te¿ informacje o pracy  str. 101.
ZUS nie ma wp³ywu na ewentualne wykonywanie pracy przez ubezpieczonego, co do którego orzeczono o niezdolnoci do pracy. Mo¿e jedynie zawiesiæ rentê w ca³oci lub w czêci. Nie oznacza to jednak, ¿e podjêcie pracy nie
mo¿e mieæ wp³ywu na sytuacjê rencisty. Przyk³ad: Wykonywanie ciê¿kiej pracy
fizycznej przez pana Z. Kowalskiego, który ma orzeczon¹ okresow¹ niezdolnoæ do pracy, mo¿e mieæ wp³yw na treæ orzeczenia wydanego przez tego
lekarza orzecznika ZUS podczas kolejnych badañ.
Do kogo mo¿na odwo³aæ siê?
n Lekarz orzecznik ZUS wydaje orzeczenie o niezdolnoci do pracy.
Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS nie przys³uguje odwo³anie.
n Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika, ZUS wydaje decyzjê w sprawie

wiadczeñ, do których prawo uzale¿nione jest od stwierdzenia niezdolnoci do
pracy.

Od decyzji ZUS w sprawie renty (emerytury) mo¿na odwo³aæ siê do S¹du Pracy
i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w³aciwego dla okrêgu, w którym ma siedzibê oddzia³ ZUS wydaj¹cy zaskar¿on¹ decyzjê.
Postêpowanie s¹dowe (Ustawa z dn. 17 listopada 1964 r. Kodeks postêpowania
cywilnego):
o Jest wolne od op³at s¹dowych. Odwo³anie do s¹du wnosi siê pisemnie za
porednictwem oddzia³u ZUS, który wyda³ decyzjê, w terminie miesi¹ca od
dorêczenia odpisu decyzji. S¹d odrzuca odwo³anie wniesione po up³ywie terminu, chyba ¿e przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nast¹pi³o z przyczyn niezale¿nych od odwo³uj¹cego siê.
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o

o

Je¿eli oddzia³ ZUS uzna odwo³anie za s³uszne, zmienia lub uchyla zaskar¿on¹
decyzjê w terminie 14 dni od wniesienia odwo³ania i sprawa nie trafia ju¿ do
s¹du. Je¿eli odwo³anie nie zostanie uwzglêdnione, sprawa trafia do s¹du.
Je¿eli organ rentowy nie wyda³ decyzji w terminie 2 miesiêcy, licz¹c od dnia
zg³oszenia roszczenia, odwo³anie mo¿na wnieæ w ka¿dym czasie po up³ywie
tego terminu.

9.2. ORZECZNICTWO O STOPNIU NIEPE£NOSPRAWNOCI DO CELÓW POZARENTOWYCH
I LEGITYMACJA OSOBY NIEPE£NOSPRAWNEJ
Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.)
§ Rozporz¹dzenie MGPiPS z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania
o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)
§ Rozporz¹dzenie MPiPS z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny
niepe³nosprawnoci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162)
Kto orzeka o stopniu niepe³nosprawnoci do celów pozarentowych?
Orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci do celów pozarentowych wydaje
powiatowy zespó³ ds. orzekania o niepe³nosprawnoci. Zespó³ orzeka na wniosek:
o osoby zainteresowanej,
o przedstawiciela ustawowego tej osoby.
Wniosek mo¿na równie¿ z³o¿yæ za porednictwem PCPR lub OPS  wówczas
osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyraziæ pisemn¹
zgodê na z³o¿enie wniosku w jej imieniu.
Na podstawie jakich dokumentów jest wydawane orzeczenie?
Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawieraæ: imiê i nazwisko wnioskodawcy, datê urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, cel uzyskania
orzeczenia, uzasadnienie wniosku (czyli okrelenie sytuacji spo³ecznej i
zawodowej, informacje o tym, czy osoba ta ubiega³a siê poprzednio o ustalenie
n
i
e
p
e
³
n
o
s
p
r
a
w
n
o

c
i
i czy pobiera wiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego).
Poza tym wymagane s¹:
o Zawiadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego
opiek¹ lekarsk¹ znajduje siê wnioskodawca (powinno byæ wydane nie wcze135
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niej ni¿ na 30 dni przed dniem z³o¿enia wniosku).
Inne dokumenty, w tym medyczne, umo¿liwiaj¹ce ocenê stopnia niepe³nosprawnoci.
Jeli wniosek dotyczy uzupe³nienia orzeczenia o niezbêdne wskazania, bez
których dana osoba niepe³nosprawna nie mo¿e skorzystaæ z jakiej ulgi, sk³ada
ona owiadczenie o posiadaniu prawomocnego orzeczenia, ale bez wymaganych wskazañ (np. brak informacji, ¿e jest niewidoma).
Jeli osoba posiada wa¿ne orzeczenie, np. o zaliczeniu do jednej z grup
inwalidów lub orzeczenie o niezdolnoci do pracy, stopieñ jej niepe³nosprawnoci okrela siê na podstawie przed³o¿onych orzeczeñ.

Wymagane druki do wype³nienia otrzymuje siê na miejscu, w powiatowym zespole ds. orzekania o niepe³nosprawnoci (czêsto tak¿e w siedzibie powiatu).
Mo¿na je równie¿ uzyskaæ listownie.
Gdzie nale¿y z³o¿yæ wniosek?
Wniosek o wydanie orzeczenia sk³ada siê w POWIATOWYM ZESPOLE DS.
ORZEKANIA O NIEPE£NOSPRAWNOCI. O w³aciwy dla Twojego powiatu adres
pytaj w urzêdzie powiatowym.
Wnioskodawca bierze udzia³ w posiedzeniu sk³adu orzekaj¹cego. O jego terminie
jest powiadamiany najpóniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
W szczególnych sytuacjach posiedzenie mo¿e odbyæ siê bez osobistego udzia³u
wnioskodawcy (np. ze wzglêdu na jego z³y stan zdrowia, pobyt w szpitalu), jeli
przed³o¿ona dokumentacja jest wystarczaj¹ca do wydania orzeczenia.
Wniosek jest rozpatrywany nie póniej ni¿ w ci¹gu 1 miesi¹ca od dnia jego
z³o¿enia, a w przypadkach bardziej skomplikowanych, nie póniej ni¿ w ci¹gu
2 miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku.
Powiatowy zespó³ ds. orzekania o niepe³nosprawnoci wydaje orzeczenia o:
o

ZNACZNYM stopniu niepe³nosprawnoci  zalicza siê do niego osobê
z naruszon¹ sprawnoci¹ organizmu, niezdoln¹ do pracy albo zdoln¹ do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagaj¹c¹, w celu pe³nienia ról
spo³ecznych, sta³ej lub d³ugotrwa³ej opieki i pomocy innych osób w zwi¹zku
z niezdolnoci¹ do samodzielnej egzystencji.

o

UMIARKOWANYM stopniu niepe³nosprawnoci  zalicza siê do niego osobê
o naruszonej sprawnoci organizmu, niezdoln¹ do pracy albo zdoln¹ do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagaj¹c¹ czasowej albo czêciowej pomocy innych osób w celu pe³nienia ról spo³ecznych.

o

LEKKIM stopniu niepe³nosprawnoci  zalicza siê do niego osobê o naruszonej
sprawnoci organizmu, powoduj¹cej w sposób istotny obni¿enie zdolnoci do
wykonywania pracy w porównaniu do zdolnoci, jak¹ wykazuje osoba o podob-
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nych kwalifikacjach zawodowych z pe³n¹ sprawnoci¹ psychiczn¹ i fizyczn¹, lub
maj¹ca ograniczenia w pe³nieniu ról spo³ecznych daj¹ce siê kompensowaæ przy
pomocy wyposa¿enia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze lub rodki
techniczne.

Pamiêtajmy! Orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci nie stanowi
przeciwwskazania do podjêcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, oczywicie pracodawca musi wówczas zapewniæ odpowiednie warunki pracy,
uwzglêdniaj¹ce potrzeby wynikaj¹ce z niepe³nosprawnoci, potwierdzone
opini¹ Pañstwowej Inspekcji Pracy.
Zaliczenie do stopnia niepe³nosprawnoci mo¿e byæ orzeczone na sta³e lub
okresowo.
Zespo³y ds. orzekania o niepe³nosprawnoci, na wniosek kierownika OPS, wydaj¹
te¿ opinie w sprawie koniecznoci sprawowania sta³ej, bezporedniej opieki nad
dzieckiem, uniemo¿liwiaj¹cej podjêcie zatrudnienia lub pracy w prowadzonym
gospodarstwie rolnym przez osobê ubiegaj¹c¹ siê o zasi³ek sta³y z pomocy
spo³ecznej. Zespo³y te wydaj¹ tak¿e opiniê dotycz¹c¹ spe³niania warunków uzasadniaj¹cych skierowanie do domu pomocy spo³ecznej.
Orzekanie o niepe³nosprawnoci dzieci do lat 16
Od 1 stycznia 2002 r. zespo³y ds. orzekania o niepe³nosprawnoci zajmuj¹ siê
orzekaniem o niepe³nosprawnoci dzieci do lat 16 (wczeniej zawiadczenie
potwierdzaj¹ce niepe³nosprawnoæ wydawa³ lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).
Zespo³y orzekaj¹ na podstawie opinii (dokumentacji medycznej) wydanej przez
Definicja niepe³nosprawnoci dzieci do 16 roku ¿ycia:
Osoby, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia zaliczane s¹ do osób
niepe³nosprawnych, je¿eli maj¹ naruszon¹ sprawnoæ fizyczn¹ lub psychiczn¹
o przewidywanym okresie trwania powy¿ej 12 miesiêcy, z powodu wady wrodzonej, d³ugotrwa³ej choroby lub uszkodzenia organizmu, powoduj¹c¹
koniecznoæ zapewnienia im ca³kowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb ¿yciowych w sposób przewy¿szaj¹cy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
lekarza  pierwsze kroki nale¿y wiêc skierowaæ do specjalisty opiekuj¹cego siê
naszym dzieckiem.
Czemu s³u¿y orzecznictwo do celów pozarentowych?
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Orzeczenie wydane przez powiatowy zespó³ ds. o niepe³nosprawnoci s³u¿y do
celów pozarentowych. Oznacza to, ¿e posiadanie orzeczenia pozwala korzystaæ
z nastêpuj¹cych form pomocy b¹d uprawnieñ:
o w zakresie rehabilitacji, np. mo¿liwoæ uczestniczenia w terapii zajêciowej,
o korzystanie z ulg, np. komunikacyjnych, zwolnienie z op³at radiowo-telewizyjnych, podatkowych,
Patrz informacje o ulgach  str. 143 i str. 157.
w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia  mo¿liwoæ uzyskania
odpowiedniego zatrudnienia, mo¿liwoæ korzystania ze szkoleñ (w tym specjalistycznych), przyjêcie do orodków szkolenia zawodowego, podleganie
przywilejom pracowniczym osób niepe³nosprawnych (patrz te¿ informacje
o pracy  str. ),
o w zakresie pomocy spo³ecznej  mo¿liwoæ korzystania z pomocy wiadczonej
lub organizowanej przez pomoc spo³eczn¹ (np. orodek pomocy
UWAGA: spo³ecznej),
o

Wniosek o wydanie orzeczenia mo¿e te¿ z³o¿yæ osoba, która posiada ju¿ prawomocne orzeczenie (np. lekarza orzecznika ZUS), ale nie zawiera ono przyczyny
niepe³nosprawnoci. Ustalenie charakteru niepe³nosprawnoci pozwoli jej korzystaæ z ulg i uprawnieñ przys³uguj¹cych na podstawie odrêbnych przepisów.
o
o

korzystanie z us³ug socjalnych i opiekuñczych wiadczonych przez instytucje
pomocy spo³ecznej, organizacje pozarz¹dowe oraz inne placówki,
prawo do zasi³ku pielêgnacyjnego.

Do kogo mo¿na odwo³aæ siê?
n Odwo³anie

od orzeczenia powiatowego zespo³u ds. orzekania
o niepe³nosprawnoci przys³uguje do wojewódzkiego zespo³u ds. orzekania
o niepe³nosprawnoci, w terminie 14 dni od daty dorêczenia. Odwo³anie
sk³ada siê za porednictwem powiatowego zespo³u, który przekazuje je wraz
z aktami do wojewódzkiego zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoci.

n Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespó³ przys³uguje odwo³anie do

S¹du Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych za porednictwem organu, który wyda³
orzeczenie, tzn. wojewódzkiego zespo³u.

Postêpowanie w sprawach odwo³añ jest wolne od kosztów i op³at s¹dowych.
Legitymacje
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Orzeczenie jest podstaw¹ do przyznania ulg i uprawnieñ przys³uguj¹cych
osobom niepe³nosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepe³nosprawnej (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328). Legitymacja
upowa¿nia do korzystania z ulg i uprawnieñ, o których mowa wy¿ej.
Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta. Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana sk³ada we w³aciwym dla jej miejsca zamieszkania powiatowym zespole ds. orzekania o niepe³nosprawnoci. Druk wniosku
udostêpnia zespó³.
Wzory legitymacji:
o W przypadku orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci lub orzeczenia
POWIATOWY (MIEJSKI) ZESPÓ£ DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPE£NOSPRAWNOCI

Stopieñ niepe³nosprawnci......................
na sta³e/do dnia*......................

w............................

LEGITYMACJA OSOBY
NIEPE£NOSPRAWNEJ

Symbol przyczyny niepe³nosprawnci**.......
Legitymacja wa¿na na sta³e/do dnia*.......

Legitymacja upowa¿nia do korzystania
z ulg i uprawnieñ

mp.
...............................................................
(podpis posiadacza legitymacji)
...............................................................
(imiê i nazwisko)
...............................................................
(adres zamieszkania)

mp.
...............................................................
(data, pieczêæ satarosty i podpis)
* Niepotrzebne skreliæ
** Wpisuje siê na wniosek osoby zainteresowanej

o wskazaniach do ulg i uprawnieñ osoby, która ukoñczy³a 16 rok ¿ycia, starosta wystawia legitymacjê dokumentuj¹c¹ stopieñ niepe³nosprawnoci;
Wzór legitymacji dokumentuj¹cej stopieñ niepe³nosprawnoci:
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ORZECZNICTWO RENTOWE A ORZECZNICTWO

POZARENTOWE

Dawny system
orzecznictwa

SYSTEM ORZECZNICTWA (od 1 wrzenia 1997 r.)
Orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS

Orzeczenie powiatowego zespo³u
do spraw orzekania
o niepe³nosprawnoci

I grupa
inwalidzka

= ca³kowita niezdolnoæ
znaczny stopieñ
do pracy oraz
niepe³nosprawnoci
samodzielnej egzystencji

II grupa
inwalidzka

= ca³kowita niezdolnoæ
do pracy

umiarkowany stopieñ
niepe³nosprawnoci

III grupa
inwalidzka

= czêciowa niezdolnoæ
do pracy lub celowoæ
przekwalifikowania
zawodowego

lekki stopieñ
niepe³nosprawnoci

o

W przypadku orzeczenia o niepe³nosprawnoci osoby, która nie ukoñczy³a 16
roku ¿ycia, starosta wystawia legitymacjê dokumentuj¹c¹ niepe³nosprawnoæ
(wzór okrelony tak¿e w: Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328).

O czym nale¿y pamiêtaæ?
n Orzeczenia

lekarza orzecznika ZUS oraz zespo³u ds. orzekania
o niepe³nosprawnoci nie s¹ wzglêdem siebie równorzêdne. Czyli np.
orzeczenie o ca³kowitej niezdolnoci do pracy oraz samodzielnej egzystencji = orzeczenie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci, ale ten znak
równoci dzia³a tylko w jedn¹ stronê. Wynika to z tego, ¿e orzeczenie
wydane przez ZUS traktuje siê na równi z orzeczeniem wydanym przez
powiatowy zespó³ ds. orzekania o niepe³nosprawnoci, bez koniecznoci
ponownego orzekania, ale tylko do celów poza wiadczeniami rentowymi.
Na podstawie orzeczenia wydanego przez zespó³ nie mo¿na wiêc ubiegaæ
siê o emeryturê lub rentê.

n Czasem elementy zawarte w orzeczeniu o inwalidztwie lub niezdolnoci do

pracy nie s¹ wystarczaj¹ce dla uzyskania ulg i wiadczeñ, o które osoba
niepe³nosprawna chce wyst¹piæ (np. ma prawomocne orzeczenie, ale nie ma
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w nim informacji o tym, ¿e jest niewidoma). Wówczas osoba ta musi poddaæ
siê badaniom zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoci, w celu
uzupe³nienia danych w orzeczeniu.
Przyk³ad I: Pani Kowalska ma orzeczon¹ na sta³e I grupê inwalidzk¹. Nie musi ju¿
wiêc udawaæ siê do lekarza orzecznika ZUS lub powiatowego zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoci, w celu uzyskania nowego orzeczenia.
Przyk³ad II: Pan J. Nowak uzyska³ orzeczenie lekarza ZUS: ca³kowita niezdolnoæ do pracy i nie musi ju¿ ubiegaæ siê o orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepe³nosprawnoci, chyba ¿e dokument nie zawiera informacji, które
pozwala³yby korzystaæ z ulg i uprawnieñ  wtedy powinien zg³osiæ siê do powiatowego zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoci.
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PODSTAWOWE ULGI37

10.1.

ULGI POCZTOWE, TELEKOMUNIKACYJNE
I RADIOWOTELEWIZYJNE

ULGI POCZTOWE
Operator wiadcz¹cy powszechne us³ugi pocztowe zapewnia osobom
niepe³nosprawnym dostêp do tych us³ug pocztowych poprzez (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 130, poz. 1188):
o organizacjê pracy placówek operatora w sposób umo¿liwiaj¹cy osobom na
wózku inwalidzkim korzystanie z us³ug wiadczonych przez te placówki,
o tworzenie w swoich placówkach odpowiednio oznakowanych stanowisk
obs³ugi osób niepe³nosprawnych,
o umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu
umo¿liwiaj¹cym korzystanie z nich osobie niepe³nosprawnej, poruszaj¹cej siê
na wózku inwalidzkim,
o dorêczanie osobom:
 z uszkodzeniem narz¹du ruchu powoduj¹cym koniecznoæ korzystania
z wózka inwalidzkiego,
 niewidomym lub ociemnia³ym,
Oprac. red. na podst.: R. Niecikowska, R. Kowalski, Niepe³nosprawni  podstawowe uprawnienia i ulgi, w serii: Poznaj Swoje Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.
37
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 na ich wniosek i bez dodatkowych op³at, przesy³ek listowych, przesy³ek
rejestrowanych (czyli przyjêtych i dorêczonych za pokwitowaniem, np.
przesy³ka polecona, paczka, przesy³ka z zadeklarowan¹ wartoci¹ oraz
pieniê¿ne przekazy pocztowe), z pominiêciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez koniecznoci odbierania przesy³ki na poczcie.
o

przyjmowanie od osoby niepe³nosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawid³owo op³aconej przesy³ki niebêd¹cej przesy³k¹ rejestrowan¹.
ULGI TELEKOMUNIKACYJNE

Operatorzy wiadcz¹cy us³ugi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym maj¹
obowi¹zek zapewnienia osobom niepe³nosprawnym dostêpu do wiadczonych
przez siebie us³ug powszechnych poprzez (Dz. U. z 2000 r., Nr 73, poz. 852):
o zak³adanie aparatów publicznych przystosowanych do u¿ywania przez osoby
niepe³nosprawne oraz
o oferowanie osobom niepe³nosprawnym aparatów telefonicznych przystosowanych do u¿ywania przez te osoby.
Operatorzy nie maj¹ obowi¹zku stosowania wobec osób niepe³nosprawnych ulg
w op³atach. Firmy telekomunikacyjne mog¹ jednak w drodze uchwa³ podejmowaæ decyzje co do udzielenia rabatów osobom niepe³nosprawnym.
n TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.
Rabaty w op³atach za us³ugi dla osób niepe³nosprawnych (tylko dla okrelonych
grup osób niepelnosprawnych  patrz poni¿ej):
o za przy³¹czenie do sieci telefonicznej TP S.A. w wysokoci 50% ceny za
przy³¹czenie,
o w abonamencie miesiêcznym w wysokoci 50% op³aty abonamentowej.

Podstaw¹ do udzielenia rabatu jest orzeczenie powiatowego lub wojewódzkiego
zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoci.
Do rabatów maj¹ prawo tylko niektóre grupy osób niepe³nosprawnych:
o w przypadku uszkodzenia wzroku  tylko gdy osoba ma orzeczony znaczny
stopieñ niepe³nosprawnoci (dawn¹ I grupê inwalidzk¹); na orzeczeniu
lekarskim ten rodzaj stopnia niepe³nosprawnoci oznacza siê symbolem O,
o w przypadku uszkodzenia s³uchu lub mowy  tylko gdy osoba ma orzeczony
znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoci (odpowiednio dawna
I i II grupa); na orzeczeniu lekarskim stosuje siê symbol L.
Opisywanych rabatów udziela siê te¿:
o osobom niepe³nosprawnym, które naby³y prawa do ulg w oparciu o:
 Rozporz¹dzenie Ministra £¹cznoci z dn. 21 padziernika 1996 r. w sprawie
okrelenia zakresu dostêpu osób niepe³nosprawnych do wiadczonych us³ug
pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym, a stopieñ
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o

niepe³nosprawnoci orzeczony zosta³ na okres sta³y. W przypadku okresowego orzeczenia rabaty przys³uguj¹ do up³ywu orzeczonego okresu
niepe³nosprawnoci,
 uchwa³ê nr 85/01 Zarz¹du TP S.A. z dn. 29.05.2001 r.
 uchwa³ê nr 180/01 Zarz¹du TP S.A. z dn. 16.10.2001 r.
prawnym opiekunom uprawnionych osób niepe³nosprawnych, zamieszkuj¹cych stale lub czasowo z osob¹ niepe³nosprawn¹, przy czym rabat mo¿e
otrzymaæ albo osoba niepe³nosprawna uprawniona do uzyskania rabatu albo
jej prawny opiekun.

Tak¿e operatorzy sieci telefonii komórkowych mog¹ podj¹æ decyzjê o zapewnieniu ulg osobom niepe³nosprawnym. Bli¿szych informacji najlepiej szukaæ na ich
stronach internetowych lub dzwoniæ na infolinie poszczególnych firm.
ABONAMENT ZA RADIO I TELEWIZJÊ
Abonamentu nie p³ac¹ (Dz. U. z 1996 r., Nr 82, poz. 383 z pón. zm.):
o Osoby, które ukoñczy³y 75 lat na podstawie: dowodu osobistego.
o

Osoby, które otrzymuj¹ sta³y zasi³ek lub rentê socjaln¹ z pomocy spo³ecznej
na podstawie: decyzji o przyznaniu wiadczenia.

Osoby niepe³nosprawne w stopniu znacznym/osoby ca³kowicie niezdolne do
pracy oraz samodzielnej egzystencji/inwalidzi I grupy,
na podstawie jednego z dokumentów:
 dowodu osobistego z wpisem o zaliczeniu na trwa³e do I grupy inwalidzkiej,
 orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoci lub legitymacji osoby
niepe³nosprawnej,
 orzeczenia o ca³kowitej niezdolnoci do pracy i do samodzielnej egzystencji,
 decyzji ZUS lub orzeczenia: komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia, wojskowej komisji lekarskiej lub komisji podleg³ej MSW.
o

o

Osoby o sta³ej lub d³ugotrwa³ej niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przys³uguje zasi³ek pielêgnacyjny na podstawie: orzeczenia
organu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo³ecznego oraz zawiadczenia o
przyznaniu zasi³ku pielêgnacyjnego.

o

Osoby nies³ysz¹ce, u których stwierdzono ca³kowit¹ g³uchotê lub obustronne
upoledzenie s³uchu na podstawie jednego z dokumentów:
 legitymacji Polskiego Zwi¹zku G³uchych,
 orzeczenia o ca³kowitej g³uchocie lub obustronnym upoledzeniu s³uchu,
wydanego przez w³aciwy organ orzekaj¹cy,
 zawiadczenia wystawionego przez zak³ad opieki zdrowotnej.
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o

Osoby niewidome, których ostroæ wzroku nie przekracza 15%, na podstawie jednego z dokumentów:
 legitymacji Polskiego Zwi¹zku Niewidomych lub Zwi¹zku Ociemnia³ych
¯o³nierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
 orzeczenia stwierdzaj¹cego zaliczenie do umiarkowanego stopnia
niepe³nosprawnoci z tytu³u uszkodzenia narz¹du wzroku lub orzeczenia
stwierdzaj¹cego wymagane uszkodzenie (ostroæ wzroku nie przekracza
15%) wydanych przez w³aciwy organ orzekaj¹cy,
 zawiadczenia wystawionego przez zak³ad opieki zdrowotnej.

o

Inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie ksi¹¿eczki inwalidy wojennego lub
wojskowego, wystawionej przez ZUS.

Aby uzyskaæ zwolnienie nale¿y przedstawiæ w urzêdzie pocztowym w miejscu
sta³ego pobytu odpowiedni, wymieniony powy¿ej, dokument. Zwolnienie od
op³aty nastêpuje od pocz¹tku miesi¹ca, nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
przedstawiono w³aciwe dokumenty.

10.2.

ULGI W PKS I PKP

UWAGA:
n Wszystkie ulgi obowi¹zuj¹ (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z pón. zm)

tylko w 2 klasie poci¹gów, tylko w okrelonych kategoriach poci¹gów oraz
na podstawie okrelonych rodzajów biletów (szczegó³y poni¿ej, w opisach
uprawnieñ wyró¿nionych grup).
n Ulgi nie dotycz¹ przejazdów poci¹gami EuroCity i InterCity w komunikacji
miêdzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej.
n Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów w klasie 2  na podstawie
biletów jednorazowych  korzystaj¹ce z przejazdu w klasie 1 zobowi¹zane
s¹ uiciæ dop³atê w wysokoci ró¿nicy miêdzy cen¹ biletu w klasie 1 a cen¹
biletu w klasie 2 (chodzi o ceny biletów bez ulg).
n Korzystaj¹c z ulgi 100% nale¿y zg³osiæ siê do kasy biletowej po bezp³atny
bilet. Podró¿ bez takiego biletu, mimo posiadanych uprawnieñ, traktowana
bêdzie jako przejazd na gapê.
Rencici i emeryci (oraz ma³¿onek, na którego jest pobierany zasi³ek rodzinny)
maj¹ prawo do: dwóch jednorazowych przejazdów w ci¹gu roku kalendarzowego
z ulg¹ 37% w 2 klasie poci¹gów osobowych, pospiesznych i ekspresowych.
Na podstawie zawiadczenia wydanego przez:
o terenowe jednostki Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
o regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ Solidarnoæ,
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Niezale¿ny Krajowy Zwi¹zek Zawodowy w Polsce Solidarnoæ Weteranów
Pracy,
Zarz¹d G³ówny i oddzia³y terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów
Solidarnoæ  80,
wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych,
Niezale¿ny Zwi¹zek Przysz³ych i Obecnych Emerytów i Rencistów Weterani
Pracy,
oddzia³y wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu Spraw
Wewnêtrznych,
zarz¹dy i ko³a Zwi¹zku By³ych ¯o³nierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
Wojska Polskiego,
okrêgowe sekcje emerytów i rencistów Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego;
Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Najwy¿szej Izby Kontroli,
Komisjê Krajow¹ i zarz¹dy regionów Chrzecijañskiego Zwi¹zku Zawodowego
Solidarnoæ im. Ksiêdza Jerzego Popie³uszki,
zarz¹dy wojewódzkie Zwi¹zku Emerytów i Rencistów Po¿arnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,
oddzia³y wojewódzkie Zwi¹zku ¯o³nierzy Ludowego Wojska Polskiego,
terenowe jednostki Krajowego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów S³u¿by
Wiêziennej.

Powy¿sze zawiadczenia wa¿ne s¹ z dowodem osobistym lub innym dokumentem
potwierdzaj¹cym to¿samoæ osoby uprawnionej. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e bilet na
przejazd tam i z powrotem jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.
Emeryci i rencici nie maj¹ zni¿ek w autobusach PKS.
Osoby ze znacznym stopniem niepe³nosprawnoci (niezdolne do samodzielnej
egzystencji, inwalidzi I grupy) maj¹ prawo do:
o 49% ulgi w poci¹gach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwyk³ej 
na podstawie biletów jednorazowych,
o 37% ulgi w pozosta³ych poci¹gach PKP i autobusach PKS  na podstawie
biletów jednorazowych.
Do ulgi uprawnia jeden z dokumentów:
o wypis z treci orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
stwierdzaj¹cy zaliczenie do I grupy inwalidzkiej (razem z dowodem osobistym
lub innym dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoæ osoby uprawnionej),
o legitymacja emeryta  rencisty wojskowego lub policyjnego z wpisem w³aciwego organu emerytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
o wypis z treci orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub komisji lekarskiej KRUS,
stwierdzaj¹cy niezdolnoæ do samodzielnej egzystencji (razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoæ osoby uprawnionej),
o wypis z treci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzaj¹cy ca³kowit¹
niezdolnoæ do pracy i niezdolnoæ do samodzielnej egzystencji (razem
z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoæ
osoby uprawnionej),
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legitymacja dokumentuj¹ca znaczny stopieñ niepe³nosprawnoci, wystawiona
przez uprawniony organ,
zawiadczenie wystawione przez ZUS lub KRUS, stwierdzaj¹ce zaliczenie
wyrokiem s¹du do I grupy inwalidzkiej lub o uznaniu za osobê niezdoln¹ do
samodzielnej egzystencji (razem z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoæ osoby uprawnionej),
wypis z treci orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji MSWiA
o zaliczeniu do inwalidów I grupy (razem z dowodem osobistym lub innym
dokumentem stwierdzaj¹cym to¿samoæ osoby uprawnionej).

Osoby niewidome, nie bêd¹ce osobami o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci
(niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, inwalidami I grupy), maj¹ prawo do:
o 37% ulgi w 2 klasie poci¹gów PKP oraz w autobusach PKS.
Na podstawie biletów jednorazowych lub miesiêcznych imiennych. Do ulgi
uprawnia jeden z dokumentów stwierdzaj¹cych inwalidztwo, niezdolnoæ do
pracy albo niepe³nosprawnoæ z powodu stanu narz¹du wzroku.
Opiekun towarzysz¹cy w podró¿y osobie o znacznym stopniu niepe³nosprawnoci (niezdolnej do samodzielnej egzystencji, inwalidzie I grupy) oraz
przewodnik towarzysz¹cy w podró¿y osobie ociemnia³ej lub niewidomej na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych ma
prawo do 95% ulgi w poci¹gach PKP i autobusach PKS. Opiekun osoby
niepe³nosprawnej, wed³ug ustawy, musi byæ osob¹ pe³noletni¹. Przewodnikiem
osoby niewidomej mo¿e byæ osoba, która ukoñczy³a 13 lat, albo pies  przewodnik (wtedy równie¿ za psa uiszczamy ulgow¹ op³atê).
Dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie maj¹
prawo do:
o 78% ulgi w poci¹gach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub
miejsca pobytu do: przedszkola, szko³y, szko³y wy¿szej, placówki opiekuñczowychowawczej, placówki owiatowo-wychowawczej, specjalnego orodka szkolno-wychowawczego, specjalnego orodka wychowawczego, orodka
umo¿liwiaj¹cego dzieciom i m³odzie¿y spe³nianie obowi¹zku szkolnego
i obowi¹zku nauki, orodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy
spo³ecznej, orodka wsparcia, zak³adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a tak¿e na turnus rehabilitacyjny  i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub
miesiêcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie  biletów jednorazowych).
Korzystaj¹cy z ulgowych przejazdów s¹ zobowi¹zani posiadaæ odpowiedni dokument potwierdzaj¹cy niepe³nosprawnoæ38:

Od 1 wrzenia 2003 r. dzieciom niepe³nosprawnym, uczêszczaj¹cym do przedszkoli, szkó³
podstawowych przys³uguj¹ ulgi na przejazdy na podstawie legitymacji MENiS-II/18I/2 (Dz. U.
z 2003 r., Nr 146, poz. 1416).

38
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1. dla dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cej do przedszkola, szko³y albo szko³y
wy¿szej (innej placówki o charakterze owiatowym):
 legitymacja przedszkolna dla dzieci niepe³nosprawnych,
 legitymacja szkolna dla uczniów niepe³nosprawnych,
 legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych poni¿ej  w punkcie 2.
2. dla dzieci i m³odzie¿y nie uczêszczaj¹cej do szko³y (innych placówek z punktu 1):
 wypis z treci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzaj¹cego niezdolnoæ
do samodzielnej egzystencji, ca³kowit¹ albo czêciow¹ niezdolnoæ do pracy,
 wypis z treci orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia,
stwierdzaj¹cego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich,
 legitymacja dokumentuj¹ca niepe³nosprawnoæ, wystawiona przez
uprawniony organ.
UWAGA:
Przy przejazdach do jednostek udzielaj¹cych wiadczeñ zdrowotnych albo
pomocy spo³ecznej b¹d organizuj¹cych turnusy rehabilitacyjne dodatkowo,
oprócz wymienionych dokumentów, wymagane jest zawiadczenie (zawiadomienie) okrelaj¹ce:
o miejsce i termin badania, leczenia, konsultacji, zajêæ rehabilitacyjnych,
zajêæ terapeutycznych albo pobytu w orodku wsparcia lub domu pomocy
spo³ecznej, lub
o odpowiednio (w drodze powrotnej), potwierdzaj¹ce stawienie siê na badaniach, konsultacji, turnusie itp.
3. rodzice lub opiekunowie mog¹ korzystaæ z ulgowych przejazdów PKP lub PKS
na podstawie wymienionych powy¿ej, w punkcie 1 i 2 dokumentów podopiecznych (dotyczy to równie¿ zawiadczeñ).
W relacjach innych ni¿ okrelone powy¿ej dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawna
maj¹ odpowiednio prawo do nastêpuj¹cych ulg:
o dzieci w wieku do ukoñczenia 4 lat korzystaj¹ z bezp³atnych przejazdów
w 2 klasie poci¹gów PKP oraz w autobusach PKS w komunikacji zwyk³ej
i przyspieszonej (pod warunkiem, ¿e nie zajmuj¹ oddzielnego miejsca tzn.
siedz¹ na kolanach)  na podstawie biletów jednorazowych oraz dokumentu
stwierdzaj¹cego wiek dziecka, w szczególnoci jest to: ksi¹¿eczka zdrowia
dziecka, dowód osobisty jednego z rodziców, paszport. Jeli dziecko korzysta
z oddzielnego miejsca w autobusie PKS ulga wynosi 78%.
o

dzieci w wieku powy¿ej 4 lat do rozpoczêcia nauki w szkole podstawowej maj¹
prawo do 37% ulgi przy przejazdach poci¹gami osobowymi, pospiesznymi
i ekspresowymi oraz w autobusach PKS, w komunikacji zwyk³ej i przyspieszonej
 na podstawie biletów jednorazowych oraz nastêpuj¹cych dokumentów:
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 dokumentu stwierdzaj¹cego wiek dziecka, w szczególnoci jest to:
ksi¹¿eczka zdrowia dziecka, dowód osobisty jednego z rodziców, paszport,
 zawiadczenia o odroczeniu spe³niania obowi¹zku szkolnego, wydanego
przez dyrektora publicznej szko³y podstawowej,
 legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepe³nosprawnego.
o

dzieci i m³odzie¿, uczêszczaj¹ca do szko³y, nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia
24 roku ¿ycia (studenci do ukoñczenia 26 lat)  maj¹ prawo do 49% ulgi
w poci¹gach osobowych i pospiesznych oraz w autobusach PKS w komunikacji zwyk³ej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych
miesiêcznych. Jeli kupuje siê bilet jednorazowy przys³uguje ulga 37% (ale
tylko w przypadku przejazdów poci¹gami osobowymi, pospiesznymi
i ekspresowymi). Do ulg uprawnia: legitymacja szkolna lub studencka wraz
z dowodem osobistym albo innym dokumentem umo¿liwiaj¹cym stwierdzenie wieku, jeli nie jest on okrelony w wymienionych legitymacjach.

Prawo do ulgowych lub bezp³atnych przejazdów w komunikacji miejskiej
ustalaj¹ w³adze danego miasta  dlatego te¿ w ró¿nych miastach Polski
osobom niepe³nosprawnym mog¹ przys³ugiwaæ ró¿ne zwolnienia/rabaty.

10.3.

ULGI W PRZEJAZDACH U PRZEWONIKÓW

PRYWATNYCH39

rodki transportu mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje: publiczne i prywatne.
Publiczne, czyli organizowane i zapewnione przez pañstwo (gminê, powiat lub
województwo). Prywatne  to przewonicy, którzy dostali zezwolenie na wykonywanie takich us³ug. Przewidziane ustawowe ulgi w³aciwie odnosz¹ siê jedynie
do tych pierwszych. Za prywatni przewonicy w regulaminach sami decyduj¹ 
komu i jak¹ ulgê przyznaj¹ (najczêciej ulgi s¹ przewidziane dla studentów
i emerytów). Mog¹ stosowaæ ulgi przewidziane w ustawie o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu, jeli zawr¹ umowê
z odpowiednim szczeblem samorz¹du (gmin¹, powiatem lub województwem)
i z tego tytu³u otrzymaj¹ dop³atê.
Prywatni przewonicy, którzy otrzymali zezwolenie na prowadzenie takiej
dzia³alnoci, sami ustalaj¹ zasady transportu, m. in. rozk³ady jazdy, miejsce
przystanków, ceny biletów i to, co nas najbardziej interesuje  wszelkie zni¿ki,
ulgi, promocje. Nie obowi¹zuj¹ ich ustawowe przepisy o ulgach, maja one zastosowanie jedynie do transportu publicznego. Dlatego, wyruszaj¹c w podró¿
Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info.pl (E. Ossowska, Klinika
Prawa UW, Wydzia³ Prawa i Administracji).
39
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z prywatnym przewonikiem, nale¿y zapoznaæ siê z ustalonym przez niego cennikiem, taryf¹ lub regulaminem. Nabywaj¹c bilet, a czasami ju¿ zajmuj¹c miejsce
w rodku transportu, zawieramy umowê na przejazd, czyli zgadzamy siê m. in. na
wysokoæ ceny biletu i brak zni¿ki. Niestety, wiêkszoæ prywatnych przewoników
nie przewiduje ulg dla niepe³nosprawnych, a ich jedynym zobowi¹zaniem (Dz.
U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601, art. 14) w stosunku do takich osób jest  u³atwienie
im korzystania ze rodków transportu, punktów odpraw (przystanków, peronów).
Patrz te¿ informacje o obowi¹zku gminy zapewnienia bezp³atnego transportu
uczniom niepe³nosprawnym  str. 176.
Pismo z dn. 26 marca 2003 r. Ministerstwa Infrastruktury  Departament
Finansów i Analiz Ekonomicznych w odpowiedzi na pytania dotycz¹ce transportu przewoników prywatnych:
Ministerstwo Infrastruktury uprzejmie informuje, ¿e obowi¹zek honorowania ulg
okrelonych w ustawie z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., Nr
175, poz. 1440 z pón. zm.), w tym dla osób niepe³nosprawnych, maj¹ tylko ci
prywatni przewonicy autobusowi, którzy spe³niaj¹ ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
o wykonuj¹ zarobkowy zbiorowy przewóz osób autobusami komunikacji regularnej, zgodnie z podanymi do wiadomoci publicznej rozk³adami jazdy,
o posiadaj¹ zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym, po spe³nieniu warunków okrelonych
w rozdziale 3 ustawy z dn. 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.
Nr 125, poz. 1371 z pón. zm.),
o otrzymuj¹ z mocy przepisów art. 8a ustawy z dn. 20 czerwca 1992 r., dop³aty
z samorz¹dów województw do ulg ustawowych, czyli ci, z którymi samorz¹dy
województw podpisa³y umowy okrelaj¹ce zakres wiadczonych us³ug, objêtych
dop³atami do wykonanych krajowych autobusowych przewozów pasa¿erskich
z tytu³u stosowania obowi¹zuj¹cych ustawowych uprawnieñ do ulg przejazdowych, na podstawie ewidencji prowadzonej za pomoc¹ kas rejestruj¹cych.
Powy¿sza wyk³adnia nie dotyczy przewozów w komunikacji miejskiej, do której
nie stosuje siê przepisów powo³anej ustawy o ulgach.

10.4.

ZNAKI DROGOWE I PARKOWANIE

NIESTOSOWANIE SIÊ DO ZNAKÓW DROGOWYCH I KARTA PARKINGOWA
Osoby niepe³nosprawne o obni¿onej sprawnoci ruchowej, kieruj¹ce pojazdem
samochodowym lub kierowca przewo¿¹cy osoby o obni¿onej sprawnoci
ruchowej, jak równie¿ pracownicy placówek zajmuj¹cych siê opiek¹, rehabili151
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tacj¹ lub edukacj¹ niepe³nosprawnych pozostaj¹cych pod opiek¹ tych placówek,
mog¹ nie stosowaæ siê do nastêpuj¹cych znaków  pod warunkiem zachowania
szczególnej ostro¿noci (Dz. U. z 2002 r., Nr 170, poz. 1393, §33.2):
o zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1),
o akaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyj¹tkiem motocykli jednoladowych
(B-3),
o zakaz wjazdu autobusów (B-3a),
o zakaz wjazdu motocykli (B-4),
o zakaz wjazdu motorowerów (B-10),
o zakaz postoju (B-35)  dopuszczalny czas postoju d³u¿szy ni¿ 1 minuta jest
wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,
o zakaz postoju w dni nieparzyste (B-37),
o zakaz postoju w dni parzyste (B-38),
o strefa ograniczonego postoju (B-39).
Aby móc nie stosowaæ siê do wymienionych powy¿ej znaków osoba
niepe³nosprawna musi posiadaæ kartê parkingow¹. Kartê wydaje starosta  nale¿y
zg³osiæ siê do wydzia³u transportu urzêdu powiatowego. Adresy urzêdów powiatowych mo¿na znaleæ np. w ksi¹¿ce telefonicznej.
Kto jest uprawniony do otrzymania karty parkingowej?
Kartê parkingow¹ osobie niepe³nosprawnej wydaje siê na podstawie:
o orzeczenia o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepe³nosprawnoci,
o orzeczenia o ca³kowitej niezdolnoci do pracy i samodzielnej egzystencji
(równie¿ orzeczenia zaliczaj¹cego do I grupy inwalidzkiej, orzeczenia
o d³ugotrwa³ej niezdolnoci do pracy w gospodarstwie rolnym wraz
z uprawnieniem do zasi³ku pielêgnacyjnego),
o orzeczenia o ca³kowitej niezdolnoci do pracy (równie¿ orzeczenia
zaliczaj¹cego do II grupy inwalidzkiej),
o orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepe³nosprawnoci o przyczynie
niepe³nosprawnoci z kodu R lub N,
o orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepe³nosprawnoci wraz ze
wskazaniem o ograniczonej sprawnoci ruchowej,
o orzeczenia równowa¿nego z orzeczeniem o stopniu lekkim (III grupa inwalidzka, orzeczenie o czêciowej niezdolnoci do pracy lub celowoci przekwalifikowania zawodowego), w którym nie jest okrelona przyczyna
niepe³nosprawnoci  w tym przypadku trzeba jednak posiadaæ dodatkowo
zawiadczenie lekarskie potwierdzaj¹ce ograniczenie sprawnoci ruchowej.
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UWAGA:
Interpretacja przepisów dotycz¹cych wydawania karty parkingowej budzi jeszcze
w¹tpliwoci. Dlatego te¿ w niektórych powiatach (jednostkach wydaj¹cych karty
parkingowe) mo¿e byæ dodatkowo wymagane, aby z orzeczenia wynika³a ograniczona sprawnoæ ruchowa danej osoby, bez wzglêdu na to, jaki stopieñ
niepe³nosprawnoci lub niezdolnoci do pracy jest orzeczony.
WZÓR KARTY PARKINGOWEJ POTWIERDZAJ¥CEJ UPRAWNIENIE DO
NIESTOSOWANIA SIÊ DO NIEKTÓRYCH ZNAKÓW DROGOWYCH
(za³¹cznik do rozporz¹dzenia: Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 126)

Karta parkingowa powinna byæ umieszczona za przedni¹ szyb¹ pojazdu samochodowego w sposób umo¿liwiaj¹cy jej odczytanie, tzn. odczytanie pierwszej
strony  z symbolem wózka inwalidzkiego.
Za wydanie karty p³aci siê 25 z³.
UWAGA:
Samochód osoby, która ma prawo nie stosowaæ siê do wymienionych znaków,
mo¿e byæ oznaczony (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 1123 z pón. zm.; §37)
tzw. emblematem inwalidzkim, ale nie jest to formalny dokument. Pamiêtajmy,
¿e naklejenie emblematu to tylko oznaczenie pojazdu jako samochodu osoby
niepe³nosprawnej  do wybranych znaków nie stosujemy siê na podstawie karty
parkingowej.
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SYSTEM P£ATNEGO PARKOWANIA W CENTRUM WARSZAWY
Systemy p³atnego parkowania obowi¹zuj¹ w wielu miastach w Polsce. Ich celem
jest ograniczenie ruchu w centrach du¿ych miast, co ma pomóc w roz³adowaniu
korków ulicznych oraz zachêcaæ do korzystania z miejskich rodków transportu
publicznego. Poni¿ej prezentujemy udogodnienia dla niepe³nosprawnych, które
wprowadzono w ramach systemu p³atnego parkowania w Warszawie.
Jednoczenie zaznaczamy, ¿e system wprowadzony w Warszawie budzi wiele
kontrowersji  w tej sprawie orzeka³ Trybuna³ Konstytucyjny oraz NSA. Spór o to,
czy w Warszawie nale¿y p³aciæ za parkowanie, czy nie trwa nadal. Podane informacje s¹ jednak przydatne dla niepe³nosprawnych, poniewa¿ zapewniaj¹ im
bezp³atne parkowanie w ramach systemu.
W centrum Warszawy, na obszarze objêtym niestrze¿onym, p³atnym
parkowaniem, z op³at zwolnione s¹ (Uchwa³a Nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy
Warszawa-Centrum z dn. 15 kwietnia 2002 r.) osoby niepe³nosprawne:
o posiadaj¹ce kartê parkingow¹  ale tylko jeli parkuj¹ na miejscach wyznaczonych dla osób niepe³nosprawnych,
o posiadaj¹ce Kartê N+  mog¹ parkowaæ na dowolnych miejscach w systemie
p³atnego parkowania.
Karta N+ wydawana jest osobie niepe³nosprawnej o znacznym stopniu
niepe³nosprawnoci lub maj¹cej, potwierdzone orzeczeniem o niepe³nosprawnoci, trudnoci w poruszaniu siê, która jest w³acicielem samochodu. Poniewa¿
do wydania karty N+ niezbêdne jest okazanie karty parkingowej, osoba staraj¹ca
siê o tê kartê musi najpierw spe³niæ warunki konieczne do otrzymania karty
parkingowej  patrz powy¿ej. Karta N+ jest bezp³atna. Przys³uguje na jeden
konkretny pojazd (jego dane wpisane s¹ w karcie). Przy sk³adaniu wniosku
o wydanie Karty N+ nale¿y przedstawiæ do wgl¹du:
o dowód osobisty,
o dowód rejestracyjny pojazdu, na który wystawiona bêdzie karta,
o kartê parkingow¹ wydan¹ przez starostê,
o dokument potwierdzaj¹cy znaczny stopieñ niepe³nosprawnoci lub trudnoci
w poruszaniu siê (czyli orzeczenie komisji lekarskiej o zaliczeniu do I, II lub III
grupy inwalidów lub orzeczenie zespo³u ds. orzekania o niepe³nosprawnoci
albo orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).
Wnioski o wydanie Karty N+ mo¿na sk³adaæ w biurach obs³ugi klienta WAPARK.
WA¯NE:
o Kartê N+ umieszczamy w samochodzie w widocznym miejscu.
o Karta N+ jest wa¿na przez okres, na jaki zosta³o wydane orzeczenie
o niepe³nosprawnoci. Traci wa¿noæ, jeli sprzedamy samochód lub zmieni¹
siê dane, na podstawie których zosta³a wydana.
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o

O Kartê N+ mo¿e te¿ wyst¹piæ osoba niepe³nosprawna nie bêd¹ca
mieszkañcem Warszawy, ale np. czêsto przyje¿d¿aj¹ca do stolicy i poruszaj¹ca
siê na obszarze objêtym parkowaniem p³atnym.

Z op³at za parkowanie w strefie p³atnego parkowania zwolnione s¹ te¿
oznakowane samochody instytucji, s³u¿¹ce do przewozu osób niepe³nosprawnych, maj¹cych trudnoci w poruszaniu siê (Uchwa³a Nr 2134/LXXXIII/2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dn. 10 padziernika 2002 r. zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr 1828/LXXVII/2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dn. 15
kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania
Systemu Parkowania P³atnego Niestrze¿onego).

155

11
PODATEK
DOCHODOWY OD
OSÓB FIZYCZNYCH
W 2003 ROKU 40

Podstawa prawna:
§ Ustawa z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z pón. zm.)
Podane informacje okrelaj¹ ogólne, najwa¿niejsze zasady dotycz¹ce rozliczeñ
podatkowych. W ka¿dej bardziej skomplikowanej sytuacji, kiedy nie jestemy do
koñca pewni, czy mo¿emy np. skorzystaæ z okrelonego odliczenia, lepiej zwróciæ siê po wyjanienie do urzêdu skarbowego.
INFORMACJE OGÓLNE
W zakresie podatków w 2003 r. w stosunku do roku ubieg³ego nast¹pi³y pewne
zmiany. Zamro¿one zosta³y progi podatkowe, jednak wzros³a kwota wolna od
podatku. Wzros³y koszty uzyskania przychodu, podwy¿szono kwoty w ramach
ulgi remontowej. Ulga ta obejmuje nowy okres 2003-2005 r.
Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w 2003 r. 8% podstawy wymiaru,
a jednoczenie mo¿na j¹ odliczaæ od podatku dochodowego tylko do wysokoci
7,75% podstawy wymiaru. Oznacza to, i¿ zap³acimy z w³asnego dochodu 0,25%
sk³adki sami, bez mo¿liwoci odliczenia od dochodu.

Oprac. red. na podst.: M. wierczyñski, Niepe³nosprawni - podatki 2003, w serii: Poznaj
Swoje Prawa, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2003.

40

157

vademecum osoby niepe³nosprawnej

stan prawny na dzieñ 1 wrzenia 2003 r.

Coraz g³oniej mówi siê te¿ o reformie systemu podatkowego. D¹¿y siê do jego
uproszczenia. Zg³aszana jest te¿ koncepcja tzw. podatku liniowego. Jednak
bêdzie siê to ³¹czy³o z likwidacj¹, jeli nie wszystkich, to wiêkszoci ulg i odliczeñ
podatkowych. Byæ mo¿e zostanie ulga rehabilitacyjna, ulga remontowa, ale do
koñca jej okresu, tj. do koñca 2005 r. oraz odliczenie zwrotu nienale¿nie
pobranych rent, emerytur i innych wiadczeñ.
Obowi¹zkiem ka¿dego podatnika jest rozliczenie siê z urzêdem skarbowym.
Je¿eli posiadamy dochody tylko z jednego ród³a, nie dokonujemy odliczeñ, nie
opodatkowujemy siê wspólnie z ma³¿onkiem, rozliczenia dokona za nas p³atnik
(pracodawca, ZUS). W innych przypadkach rozliczamy siê samodzielnie.
Wype³niamy wtedy zeznanie podatkowe (tzw. PIT) odpowiednio  dla osób posiadaj¹cych dochody z wielu róde³ nie korzystaj¹cych z odliczeñ; dla
korzystaj¹cych z odliczeñ b¹d dla podatników korzystaj¹cych ze wspólnego
opodatkowania z ma³¿onkiem.
Warto pamiêtaæ, ¿e mo¿na równie¿ rozliczaæ siê wspólnie.
n Dotyczy to ma³¿onków. Kiedy warto, ¿eby rozliczyli siê oni wspólnie? Na
przyk³ad jedno z nich zarabia ma³o lub wcale, a drugie osi¹ga dochody z II
albo III przedzia³u podatkowego. Jeli dochody ma³¿onków mieszcz¹ siê w tym
samym przedziale podatkowym, wtedy nie ma to sensu. Dlaczego? Wspólne
rozliczenie polega na dodaniu dochodów ma³¿onków i podzieleniu tej sumy
przez 2.
Przyk³ad I
Dochód w ci¹gu
roku

Podatek do zap³acenia
jeli ma³¿onkowie
rozliczaj¹ siê
oddzielnie

¿ona 18 tys. z³

19%

m¹¿ 42 tys. z³

30%

Roczny dochód na jednego
ma³¿onka, przy wspólnym
rozliczaniu siê z podatku
dochodowego
60 tys. z³ : 2 = 30 tys. z³

Przy wspólnym rozliczeniu siê dochód na jednego ma³¿onka wyniesie 30 tys. z³.
Ta kwota mieci siê w I przedziale podatkowym, czyli obowi¹zuj¹ca dla nich
stawka podatkowa to 19%.
n Osoby samotnie wychowuj¹ce w danym roku podatkowym:

 dzieci ma³oletnie,
 dzieci, bez wzglêdu na ich wiek, na które pobierany jest zasi³ek pielêgnacyjny (a wiêc dzieci niepe³nosprawne),
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 dzieci do ukoñczenia 25 lat ucz¹ce siê w szko³ach, jeli dzieci te nie uzyska³y w roku podatkowym dochodów, z wyj¹tkiem dochodów zwolnionych
od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodów w wysokoci nie
powoduj¹cej obowi¹zku zap³aty podatku.
mog¹ skorzystaæ z podobnych zasad (jak przy wspólnym rozliczaniu siê
ma³¿onków).
Podatek liczymy w podwójnej wysokoci od po³owy dochodów takich podatników. Tu podobnie, jak w przyk³adzie I, czyli przy zarobku 42 tys. z³ rocznie,
podatnik musia³by zap³aciæ 30% podatku. Jeli jednak skorzysta z ww. mo¿liwoci, to wówczas zap³aci 19%, poniewa¿ po³owa jego dochodów to 21 tys. z³,
a wiêc mieci siê w I przedziale podatkowym.
Osoba samotnie wychowuj¹ca dzieci to, wed³ug ustawy, rodzic albo opiekun
prawny stanu wolnego: panna, kawaler, osoba rozwiedziona, osoba w stosunku
do której orzeczono separacjê, wdowa oraz wdowiec. Nie jest tak¹ osob¹ np.
matka, która nie mieszka z mê¿em i faktycznie samotnie wychowuje dziecko, ale
nie jest po rozwodzie lub separacji. Za osobê samotnie wychowuj¹c¹ dzieci
uwa¿a siê te¿ osobê pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, je¿eli jej ma³¿onek
zosta³ pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karê pozbawienia wolnoci.
UWAGA:
Takie rozliczenie jest mo¿liwe tak¿e wówczas, gdy rodzic samotnie opiekowa³
siê dzieckiem tylko przez czêæ roku. Przyk³ad: Kobieta urodzi³a dziecko we
wrzeniu 2003 r. i wychowuje je samotnie  mo¿e rozliczyæ podatek wspólnie
z dzieckiem za ca³y 2003 r.
Je¿eli podatnik z³o¿y p³atnikowi owiadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania w danym roku podatkowym z ma³¿onkiem, b¹d na zasadach
przys³uguj¹cych osobom samotnie wychowuj¹cym dzieci, jego zaliczki na
podatek bêd¹ odpowiednio zmniejszone. Uniknie w ten sposób nadp³aty podatku.
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11.1.

OBLICZANIE DOCHODU

Podatek p³acimy od dochodu, który osi¹gnêlimy w danym roku.
Dochód = przychód  koszty uzyskania przychodu
1. Wype³niaj¹c zeznanie podatkowe sumujemy wszystkie przychody podlegaj¹ce
opodatkowaniu, czyli rodki z:
 pracy na etacie (lub czêci etatu),
 umowy zlecenia, umowy o dzie³o,
 renty, emerytury,
 najmu, dzier¿awy,
 dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej na w³asny rachunek,
 innych róde³, nawet tych nie wymienionych w ustawie.
Na odrêbnych zasadach opodatkowane s¹ spadki i darowizny.
UWAGA:
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e istniej¹ te¿ kwoty, które nie s¹ opodatkowane (listê tych
tzw. zwolnieñ przedmiotowych podajemy poni¿ej). Oznacza to, i¿ kwoty te s¹
wolne od podatku i nie dodajemy ich do kwoty przychodów.
2. Od obliczonej kwoty przychodu odejmujemy tzw. koszty uzyskania przychodu.
W 2003 r. s¹ to nastêpuj¹ce kwoty:
Zrycza³towane koszty uzyskania (dla pracuj¹cych na jednym etacie):
o miesiêcznie: 99,96 z³
o za ca³y rok: 1.199,52 z³
dla wieloetatowców  maksymalnie 1.799,37 z³ rocznie
Koszty uzyskania dla osób pracuj¹cych poza miejscem sta³ego lub czasowego
zamieszkania, nie otrzymuj¹cych roz³¹kowego (pracuj¹cych na jednym etacie):
o miesiêcznie: 124,95 z³
o za ca³y rok: 1.499,40 z³
dla wieloetatowców  maksymalnie 2.249,21 z³ rocznie
W celu podwy¿szenia kosztów uzyskania przychodów z tytu³u wykonywania
pracy poza miejscem sta³ego lub czasowego zamieszkania, pracownik powinien
z³o¿yæ pracodawcy odpowiednie owiadczenie.
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n Je¿eli roczne koszty uzyskania przychodów, okrelone powy¿ej, s¹ ni¿sze od

wydatków na dojazd do zak³adu pracy autobusem, kolej¹ lub rodkami komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mog¹ byæ przyjête
w wysokoci wydatków faktycznie poniesionych (konieczne s¹ imienne bilety
okresowe).
n Wy¿ej okrelone koszty przyjmuje siê w przypadku zatrudnienia. Inaczej
bêdzie np. w razie umowy zlecenia (20% kwoty przychodu). Je¿eli jednak
podatnik udokumentuje, ¿e koszty uzyskania przychodów by³y wy¿sze, przyjmuje siê je w wysokoci kosztów faktycznie poniesionych.
n W przypadku za rent i emerytur nie przyjmuje siê w ogóle kosztów uzyskania
przychodów.
3. W ten sposób, po odjêciu kosztów uzyskania od przychodu, otrzymujemy dochód.
Jakie kwoty s¹ zwolnione od podatku dochodowego?
Lista przyk³adowych zwolnieñ przedmiotowych:
renty inwalidów wojennych i wojskowych,
o odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjnego,
prawa cywilnego i na podstawie innych ustaw (np. odszkodowania za
uszkodzenie cia³a poniesione w wyniku wypadku samochodowego, za
wypadek przy pracy, renty odszkodowawcze z PZU),
o kwoty otrzymane z tytu³u ubezpieczeñ maj¹tkowych i osobowych (jeli ubezpieczylimy siê sami lub ubezpieczylimy mieszkanie samochód, np. odszkodowania z tytu³u ubezpieczenia auto casco albo od nastêpstw nieszczêliwych
wypadków),
o kwoty otrzymane przez pracowników z tytu³u kosztów u¿ywania pojazdów
samochodowych dla potrzeb zak³adu pracy,
o zasi³ki (dodatki) rodzinne i pielêgnacyjne, zasi³ki wychowawcze oraz zasi³ki
porodowe,
o kwoty pomocy finansowej ze rodków pomocy spo³ecznej i z zak³adowego
funduszu wiadczeñ socjalnych, wyp³acane na zmniejszenie wydatków
mieszkaniowych,
o dodatki mieszkaniowe,
o wartoæ rzeczowych wiadczeñ okolicznociowych otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w ca³oci ze rodków zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych lub funduszy zwi¹zków zawodowych  do wysokoci
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym kwoty 380 z³; rzeczowymi wiadczeniami okolicznociowymi s¹ w szczególnoci: bony towarowe, paczki
wi¹teczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne,
o dodatek energetyczny dla kombatantów,
o wiadczenia z pomocy spo³ecznej: zasi³ki, renty socjalne, wiadczenia rzeczowe oraz zapomogi wyp³acane ze rodków zak³adowego funduszu wiadczeñ
socjalnych oraz funduszów zwi¹zków zawodowych w przypadku indywidualnych zdarzeñ losowych, klêsk ¿ywio³owych, d³ugotrwa³ej choroby lub mierci,
o
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UWAGA:
Od 1 padziernika 2003 r. renty socjalne nie s¹ ju¿ wiadczeniami z pomocy
spo³ecznej. Zosta³y te¿ opodatkowane, nie wchodz¹ wiêc do listy zwolnieñ
przedmiotowych.
Patrz informacje o rencie socjalnej  str.122
o

o
o
o
o

o

wiadczenia otrzymywane na: rehabilitacjê zawodow¹, spo³eczn¹ i lecznicz¹
osób niepe³nosprawnych z PFRON oraz z zak³adowych funduszy rehabilitacji,
doran¹ lub okresow¹ pomoc dla kombatantów oraz pozosta³ych po nich
cz³onków rodzin ze rodków Pañstwowego Funduszu Kombatantów.
wiadczenia rzeczowe otrzymywane przez emerytów i rencistów z macierzystych zak³adów pracy oraz zwi¹zków zawodowych,
stypendia naukowe,
nagrody wyp³acane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich,
wiadczenia pieniê¿ne przyznane na podstawie ustawy z dn. 31 maja 1996 r.
o wiadczeniu pieniê¿nym przys³uguj¹cym osobom deportowanym do pracy
przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszê i ZSRR,
kwoty jednorazowej pomocy finansowej wyp³aconej ofiarom przeladowañ
hitlerowskich przez Fundacjê Polsko-Niemieckie Pojednanie.
O czym trzeba pamiêtaæ?

Wype³niaj¹c zeznanie podatkowe, pos³ugujemy siê informacjami, które otrzymujemy z zak³adu pracy, ZUS-u czy od zleceniodawcy. Tam znajdziemy obliczone
kwoty przychodu, kosztów uzyskania, dochodu i zaliczek wp³aconych na poczet
nale¿nego podatku.
Rozliczaj¹c siê z urzêdem skarbowym mo¿emy wp³ywaæ na wysokoæ
zap³aconego przez nas podatku dochodowego w ci¹gu danego roku poprzez:
o odliczenia od dochodu,
o odliczenia od podatku.
Odliczenia od dochodu s¹ korzystniejsze ni¿ odliczenia od podatku. Dotyczy to
osób o wy¿szych dochodach (z II i III przedzia³u podatkowego). Ró¿nica polega
na tym, ¿e odliczaj¹c okrelon¹ kwotê od dochodu, odzyskujemy odpowiednio
19%, 30% lub 40% poniesionych wydatków. Gdy odliczamy od podatku, to
odzyskujemy 19% poniesionych wydatków (w jednym przypadku 30%),
poniewa¿ odliczamy tylko 19% wydatków.
Poni¿ej podajemy przyk³ady tych dwóch rodzajów odliczeñ.
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11.2.

ODLICZENIA OD DOCHODU

Od dochodu odliczamy:
o zap³acone przez podatnika lub potr¹cone przez p³atnika kwoty sk³adek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W zwi¹zku
z reform¹ ubezpieczeñ spo³ecznych ubruttowiono wynagrodzenia, czyli podniesiono je o kwoty sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne, st¹d odliczenie tych
sk³adek od dochodu jest konieczne, aby nie p³aciæ wiêkszego podatku;
o dokonane w roku podatkowym zwroty nienale¿nie pobranych emerytur i rent
oraz zasi³ków z ubezpieczenia spo³ecznego, jeli podatek dochodowy nie
zosta³ potr¹cony przez organ rentowy;
Przyk³ad: Podjêlimy pracê i nasze przychody przekroczy³y okrelone przepisami
progi  70% albo 130% przeciêtnego wynagrodzenia. Nasza renta powinna zostaæ
zmniejszona (lub zawieszona). Jeli jednak pobieralimy rentê, to nienale¿nie pobrane wiadczenia musimy zwróciæ do ZUS. Jednak wczeniej p³acilimy od tego podatek (wysokoæ wiadczenia mia³a wp³yw na wysokoæ podatku, a nawet na zmianê
przedzia³u podatkowego). Dlatego zwroty mo¿emy póniej odliczyæ  zmniejsz¹ nasz
dochód i zap³acimy odpowiednio mniejszy podatek (konieczny jest dowód wp³aty).
Patrz informacje o zawieszaniu rent  str. 106.
dokonane w roku podatkowym zwroty nienale¿nie pobranych wiadczeñ,
które uprzednio zwiêkszy³y dochód podlegaj¹cy opodatkowaniu, w kwotach
uwzglêdniaj¹cych pobrany podatek dochodowy, je¿eli zwroty te nie zosta³y
potr¹cone przez p³atnika;
o darowizny:
a) na cele: naukowe, naukowo-techniczne, owiatowe, owiatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy
spo³ecznej, rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej inwalidów  ³¹cznie do
wysokoci nie przekraczaj¹cej 15% dochodu,
b) na cele: kultu religijnego i na dzia³alnoæ charytatywno-opiekuñcz¹, bezpieczeñstwa publicznego, obrony narodowej, ochrony rodowiska, dobroczynne  ³¹cznie do wysokoci nie przekraczaj¹cej 10% dochodu.
£¹czna kwota darowizn (punkty a i b) nie mo¿e przekroczyæ 15% dochodu.
o

UWAGA:
Nie mo¿na odliczaæ darowizn na rzecz osób fizycznych. Mo¿emy natomiast
odliczaæ kwoty wp³acone na rzecz stowarzyszeñ, fundacji itd. Jeli jednak stowarzyszenie zbiera pieni¹dze na operacjê chorego dziecka i mieci siê to
w ramach jego dzia³alnoci statutowej, to w ten sposób pomagamy konkretnej
osobie. Darowizny musz¹ byæ potwierdzone dowodami wp³aty na rachunek
bankowy obdarowanej instytucji.
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sk³adki na rzecz organizacji, do których przynale¿noæ jest obowi¹zkowa (np.
lekarze, pielêgniarki z mocy prawa nale¿¹ do samorz¹du lekarskiego, pielêgniarek i mog¹ odliczaæ p³acone sk³adki),
faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na sp³atê odsetek od kredytu (po¿yczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji maj¹cej na
celu zaspokojenie w³asnych potrzeb mieszkaniowych, zwi¹zanej z:
 budow¹ budynku mieszkalnego albo
 wniesieniem wk³adu budowlanego lub mieszkaniowego do spó³dzielni
mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku
mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
 zakupem nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego w takim
budynku od gminy albo od osoby, która wybudowa³a ten budynek
w wykonywaniu dzia³alnoci gospodarczej, albo
 nadbudow¹ lub rozbudow¹ budynku na cele mieszkalne lub przebudow¹
(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego czêci lub pomieszczenia
niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie
samodzielne mieszkanie spe³niaj¹ce wymagania prawa budowlanego.

Odliczenie to obowi¹zuje od 1 stycznia 2002 r. i zastêpuje dotychczasowe ulgi
budowlane i mieszkaniowe. Uwaga! Odliczamy tylko odsetki, a nie kwotê kredytu (po¿yczki). Odliczenie nie dotyczy kredytu (po¿yczki) na zakup gruntu.
Odliczenie stosuje siê, je¿eli kredyt (po¿yczka) zosta³ udzielony podatnikowi po
1 stycznia 2002 r., a kredyt (po¿yczka) by³ udzielony przez podmiot uprawniony
na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spó³dzielczych
kasach oszczêdnociowo-kredytowych do udzielania kredytów (po¿yczek). Nie
mo¿e to byæ wiêc np. po¿yczka na cele mieszkaniowe udzielona przez zak³ad
pracy. Ponadto z umowy kredytu (po¿yczki) musi wynikaæ, ¿e dotyczy on inwestycji mieszkaniowej lub budowlanej. Inwestycja taka musi byæ zakoñczona przed
up³ywem trzech lat, licz¹c od koñca roku kalendarzowego, w którym uzyskano
pozwolenie na budowê w rozumieniu prawa budowlanego, a zakoñczenie
inwestycji nast¹piæ nie wczeniej ni¿ w 2002 r.
Z odliczenia mog¹ korzystaæ wy³¹cznie podatnicy, którzy nie korzystali lub nie
korzystaj¹ na zasadzie praw nabytych z dotychczasowych odliczeñ mieszkaniowych/budowlanych oraz z tytu³u oszczêdzania w kasach mieszkaniowych.
Odliczenie obejmuje wy³¹cznie odsetki od tej czêci kredytu, która nie przekracza
kwoty odpowiadaj¹cej górnemu ograniczeniu du¿ej ulgi budowlanej, ustalonej
w roku zakoñczenia inwestycji. W 2003 r. jest to kwota 189 tys. z³. Je¿eli wiêc kto
zaci¹gnie kredyt w wysokoci 250 tys. z³, to odlicza odsetki od czêci kredytu
w wysokoci 189 tys. z³. Od pozosta³ej kwoty kredytu nie mo¿e odliczaæ odsetek
od dochodu. Podany limit odnosi siê do obojga ma³¿onków  z odliczenia mo¿e
korzystaæ jedno z ma³¿onków lub oboje, ale w okrelonych proporcjach.
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wydatki na cele rehabilitacyjne osób niepe³nosprawnych. S¹ one wa¿ne dla
osób niepe³nosprawnych  z tego wzglêdu omawiamy je szczegó³owo poni¿ej.
Co uznaje siê za wydatki na cele rehabilitacyjne?

S¹ to nastêpuj¹ce wydatki:
1. Adaptacja i wyposa¿enie mieszkañ oraz budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci, czyli wydatki na: likwidacjê
barier architektonicznych, budowê podjazdów dla osób poruszaj¹cych siê na
wózkach inwalidzkich, poszerzanie drzwi, likwidacjê progów, wyburzanie
cian dzia³owych, za³o¿enie okien zamykanych z niskiego poziomu, po³o¿enie
terakoty antypolizgowej, likwidacjê wanny i za³o¿enie brodzika ze specjalnym siedziskiem dla osób niesprawnych ruchowo, za³o¿enie wisz¹cego
sedesu oraz umywalki bez nogi umo¿liwiaj¹cych swobodne podjechanie
wózkiem, tak¿e umywalki sterowanej rêcznie lub automatycznie, monta¿
wszelkiego rodzaju uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niesprawnymi
d³oñmi, monta¿ opuszczanych szafek i blatu kuchennego z mo¿liwoci¹ podjechania wózkiem, monta¿ drzwi przesuwnych itd.
Mo¿emy te¿ odliczyæ: koszty prac zwi¹zanych z adaptacj¹, np. musielimy
wyburzyæ ciany w ³azience i zniszczylimy glazurê. Odliczamy wtedy tak¿e
koszty po³o¿enia glazury. Ale jeli glazurê k³adziemy z w³asnej inicjatywy, bo nie
podoba siê nam kolor starej, to ju¿ nie!
n Inne wydatki remontowe lub modernizacyjne nie zwi¹zane z niepe³nosprawnoci¹ odliczamy na ogólnych zasadach (od podatku) w ramach ulgi
remontowej. Odliczenie na adaptacjê jest korzystniejsze od ulgi remontowej,
poniewa¿ odliczamy od dochodu, a nie od podatku (wa¿ne dla osób
o wy¿szych dochodach). Poza tym nie ma limitów, ograniczeñ kwotowych.
2. Przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci. Dotyczy to tzw. oprzyrz¹dowania, a nie zakupu samochodu
lub czêci do niego. Mieci siê tu równie¿ zabezpieczenie progów samochodu
przed zniszczeniem przez wózek, monta¿ baga¿nika na wózek.
3. Zakup i naprawa indywidualnego sprzêtu, urz¹dzeñ i narzêdzi technicznych
niezbêdnych w rehabilitacji oraz u³atwiaj¹cych wykonywanie czynnoci
¿yciowych, stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci. S¹ to:
wszelkiego rodzaju przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze i sprzêt rehabilitacyjny, a wiêc wózki i czêci do nich, opony, tak¿e kule, protezy, obuwie
ortopedyczne, aparaty s³uchowe, okulary, laski, chodniki, rotor, materace
i poduszki przeciwodle¿ynowe, chwytaki itp., tak¿e urz¹dzenia u³atwiaj¹ce
komunikowanie siê (np. telefony dla niewidomych, dla osób maj¹cych trudnoci z przemieszczaniem siê). Trudno wymieniæ wszystkie rzeczy, które
mog³yby znaleæ siê na tej licie, zreszt¹ nie ma takiej. Zasad¹ podstawow¹ jest
zwi¹zek pomiêdzy przedmiotem/sprzêtem a okrelon¹, konkretn¹
niesprawnoci¹. Zakup tego samego przedmiotu w jednym przypadku bêdzie
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uzasadniony (np. telefax dla osób nies³ysz¹cych, dyktafon dla niewidomych),
w innym mo¿e byæ zakwestionowany. Jeli urz¹dzenie nie ma zwi¹zku z
konkretnym schorzeniem lub jest powszechnie stosowane (np. telewizor,
lodówka) to urz¹d skarbowy mo¿e zakwestionowaæ celowoæ tego odliczenia.
4. Zakup wydawnictw i materia³ów szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoci: ksi¹¿ki, broszury, kasety audio, wideo dotycz¹ce np. metod usprawniania, prasa dla osób niepe³nosprawnych.
5. Odp³atnoæ za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniaj¹cym.
6. Odp³atnoæ za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placówkach
leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuñczych i szkolno-wychowawczych oraz odp³atnoæ za zabiegi rehabilitacyjnousprawniaj¹ce.
7. Op³acenie przewodników osób niewidomych I i II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepe³nosprawnoci¹ narz¹du ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
w kwocie nie przekraczaj¹cej 2.280 z³ (w 2003 r.).
8. Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa przewodnika, w kwocie nie przekraczaj¹cej 2.280 z³ (w 2003 r.).
9. Opiekê pielêgniarsk¹ w domu nad osob¹ niepe³nosprawn¹ w okresie
przewlek³ej choroby uniemo¿liwiaj¹cej poruszanie siê oraz us³ugi opiekuñcze
wiadczone dla osób niepe³nosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa.
10. Op³acenie t³umacza jêzyka migowego.
11. Kolonie i obozy dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz dzieci osób
niepe³nosprawnych.
12. Leki  w wysokoci stanowi¹cej nadwy¿kê ponad kwotê 152 z³ (w 2003 r.)
miesiêcznie, je¿eli lekarz specjalista stwierdzi, ¿e osoba niepe³nosprawna
powinna stosowaæ okrelone leki stale lub czasowo. Odliczyæ mo¿na np. maci
przeciwodle¿ynowe dla osób d³ugotrwa³e unieruchomionych. Jeli np. w lipcu
w zwi¹zku z naszym schorzeniem / niepe³nosprawnoci¹ (ale nie np. gryp¹),
wydalimy na leki 200 z³, to odliczamy 48 z³ (200 z³  152 z³). Jeli w sierpniu
wydalimy 100 z³, to nie odliczamy za ten miesi¹c ¿adnej kwoty.
WARUNKI: Musimy posiadaæ pisemne zawiadczenie lekarza specjalisty
o koniecznoci stosowania konkretnych leków zwi¹zanych z dan¹ niesprawnoci¹. Ulga przys³uguje tylko osobom niepe³nosprawnym i nie mog¹ z niej korzystaæ, np. osoby starsze lub chore, jeli nie maj¹ orzeczenia o niepe³nosprawnoci
(lub grupie inwalidzkiej).
13. Odp³atny, konieczny przewóz na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 osoby niepe³nosprawnej  karetk¹ transportu sanitarnego,
 osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci
niepe³nosprawnych do lat  tak¿e innymi rodkami transportu.
14. U¿ywanie samochodu osobowego, stanowi¹cego w³asnoæ osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika maj¹cego na
utrzymaniu osobê niepe³nosprawn¹ zaliczon¹ do I lub II grupy inwalidztwa
albo dzieci niepe³nosprawne do lat 16, dla potrzeb zwi¹zanych
z koniecznym przewozem na niezbêdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,
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w kwocie nie przekraczaj¹cej 2.280 z³ (w 2003 r.). UWAGA: Mimo ¿e nie
wynika to jasno z przepisów, mo¿na spotkaæ siê z ¿¹daniem urzêdu skarbowego przedstawienia dokumentów powiadczaj¹cych korzystanie z zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych.
15. Odp³atne przejazdy rodkami transportu publicznego zwi¹zane z pobytem na:
 turnusie rehabilitacyjno-usprawniaj¹cym,
 leczeniu sanatoryjnym w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuñczych oraz szkolno-wychowawczych,
 koloniach i obozach dla dzieci oraz m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz
dzieci osób niepe³nosprawnych. W przypadku odp³atnych przejazdów
transportem publicznym zachowajmy bilety!
Wymagane dokumenty:
aby odliczyæ wymienione wy¿ej wydatki musimy posiadaæ rachunki. Na
przyk³ad w przypadku prac adaptacyjno-remontowych konieczne s¹ faktury
wystawiane przez p³atnika VAT.
o nie dotyczy to wydatków okrelonych w punktach: 7), 8) i 14). Tu przyjêto
rozwi¹zanie bez rachunków. Nie oznacza to, i¿ obowi¹zuje zupe³na dowolnoæ, wiêc np. jeli osoba niewidoma nie posiada psa (pkt 8) albo
niepe³nosprawny nie ma samochodu (pkt 14), to oczywicie nie mo¿e odliczaæ
tych kwot.
o

UWAGA:
Wydatki na cele rehabilitacyjne mo¿na odliczyæ, je¿eli nie by³y finansowane ze
rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
(PFRON), zak³adowego funduszu rehabilitacji, kas chorych albo nie zwrócono
ich podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku, gdy wydatki by³y
czêciowo finansowane z tych róde³, odlicza siê ró¿nicê pomiêdzy poniesionymi wydatkami a kwot¹ dofinansowania. Odliczamy wiêc tylko te wydatki, które sami pokrylimy.
Przyk³ad I: Koszt turnusu rehabilitacyjnego to 1.700 z³, z tego 500 z³ pokrywa PCPR.
1.200 z³ zap³acilimy z w³asnej kieszeni  odliczamy wtedy tylko te 1.200 z³.
Przyk³ad II: Otrzymalimy wózek ze stowarzyszenia  nie odliczamy nic. Inaczej
jest jeli czêciowe koszty zakupu wózka pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wysokiej jakoci wózek aktywny kosztuje np. 5.000 z³. Fundusz pokry³ 1.600 z³.
Dostalimy jeszcze dofinansowanie z PFRON w wysokoci 2.400 z³. W takim
przypadku odliczamy 1.000 z³ (1. 000 z³ = 5. 000 z³  1.600 z³  2.400 z³).
Pamiêtajmy: Wydatki na cele rehabilitacyjne odliczamy od dochodu przed opodatkowaniem, a nie od kwoty podatku.
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Kto mo¿e odliczaæ wydatki na cele rehabilitacyjne?
W zale¿noci od tego, kto poniós³ wydatki, mo¿e to byæ:
1. osoba niepe³nosprawna albo
2. podatnik, na którego utrzymaniu jest osoba niepe³nosprawna, je¿eli w roku
podatkowym dochód osoby niepe³nosprawnej nie przekroczy³ kwoty 9.120 z³
(w ca³ym 2003 r.). Przepisy zaliczaj¹ do tych podatników: wspó³ma³¿onka, dzieci
w³asne, przysposobione oraz dzieci przyjête na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców wspó³ma³¿onka, rodzeñstwo, ojczyma, macochê, ziêcia i synow¹.
UWAGA:
Rachunki musz¹ byæ wystawione na osobê, która bêdzie odlicza³a ten wydatek.
Przyk³ad: Syn uleg³ wypadkowi i otrzymuje najni¿sz¹ rentê z tytu³u ca³kowitej
niezdolnoci do pracy. W ca³ym roku jego dochód nie przekroczy 9.120 z³.
Ojciec mo¿e odliczyæ wydatki na wózek, poduszkê przeciwodle¿ynow¹ itd., ale
rachunki musz¹ byæ wystawione na ojca.
Osoba, której dotyczy dany wydatek musi posiadaæ jeden z dokumentów:
o orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepe³nosprawnoci (wczeniej by³o to odpowiednio orzeczenie zaliczaj¹ce do I, II albo III grupy
inwalidztwa),
o decyzjê przyznaj¹c¹ rentê z tytu³u ca³kowitej lub czêciowej niezdolnoci do
pracy albo rentê szkoleniow¹,
o orzeczenie o niepe³nosprawnoci dziecka do 16 roku ¿ycia, wydane przez
powiatowy zespó³ ds. orzekania o niepe³nosprawnoci albo orzeczenie
o niepe³nosprawnoci wydane przez lekarza specjalistê.
Jak oblicza siê podatek?
1. Po odliczeniu od dochodu okrelonych wy¿ej wydatków otrzymujemy podstawê opodatkowania (czyli: dochód  odliczenia).
2. Teraz obliczamy podatek.
To, ile p³acimy podatku, zale¿y od tego, w którym przedziale mieci siê podstawa
opodatkowania (czyli: dochód  odliczenia).
Podstawa obliczenia podatku w z³

Podatek wynosi

I. do kwoty 37.024 z³

19% minus 530,08 z³

II. ponad 37.024 z³ do 74. 048 z³

6.504,48 z³ plus 30% nadwy¿ki ponad
37.024 z³

III. ponad 74.048 z³

17.611,68 z³ plus 40% nadwy¿ki ponad
74.048 z³
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11.3.

ODLICZENIA OD PODATKU

Od obliczonej kwoty podatku, mo¿emy odliczyæ niektóre poniesione przez nas
wydatki (a cilej  ich 19%). Najwa¿niejsze z nich wymieniamy poni¿ej.
Ulgi  ile mo¿na odliczyæ od podatku  limit w 2003 r.
Dojazd dzieci w³asnych i przysposobionych do szko³y po³o¿onej poza miejscowoci¹ sta³ego b¹d czasowego zamieszkania.
Ile mo¿na odliczyæ od podatku w 2003 r.: 19% poniesionych wydatków, ale nie
ma górnego limitu. Na podstawie imiennych biletów okresowych na dojazdy
rodkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego.
Zakup przez pracowników przyrz¹dów i pomocy naukowych, programów komputerowych, wydawnictw fachowych bezporednio zwi¹zanych z wykonywanym zawodem i prac¹. Musimy byæ zatrudnieni przynajmniej na czêci etatu.
Ile mo¿na odliczyæ od podatku w 2003 r.: 19% poniesionych wydatków, ale nie
wiêcej ni¿ 433,20 z³ (odpowiada to wydatkom w wysokoci do 2.280 z³). Na
podstawie faktury VAT lub rachunku.
Dz. U. z 2001 r., Nr 155, poz. 1812 zawiera szczegó³owy wykaz przyrz¹dów
i pomocy. S¹ to np. instrumenty muzyczne, aparaty fotograficzne, kamery filmowe, komputery, monitory, drukarki, dyskietki, tamy magnetofonowe,
pomoce naukowe dla nauczycieli itd. Musi jednak istnieæ bezporedni zwi¹zek
pomocy/przyrz¹du z wykonywan¹ prac¹.
Odp³atne dokszta³canie i doskonalenie zawodowe. Za wydatki te uwa¿a siê
wydatki z tytu³u:
1. dokszta³cania w formach szkolnych i pozaszkolnych, okrelonych w przepisach w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych
i wykszta³cenia ogólnego doros³ych,
2. poddania siê egzaminowi na tytu³ kwalifikacyjny,
3. nauki jêzyka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadz¹ce dzia³alnoæ w tym zakresie.
Ile mo¿na odliczyæ od podatku w 2003 r.: 19% poniesionych wydatków, ale nie
wiêcej ni¿ 433,20 z³ (odpowiada to wydatkom w wysokoci do 2.280 z³). Na
podstawie dowodu wp³aty.
Odp³atne kszta³cenie w szko³ach wy¿szych lub wy¿szych szko³ach
zawodowych. Ulga dotyczy podatników, którzy nie ukoñczyli 35 lat, albo ich
dzieci kszta³c¹cych siê, które nie ukoñczy³y 25 lat i nie osi¹gaj¹ dochodów,
poza zwolnionymi z opodatkowania.
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Ile mo¿na odliczyæ od podatku w 2003 r.: 19% poniesionych wydatków, ale nie
wiêcej ni¿ 760 z³ (odpowiada to wydatkom w wysokoci do 4.000 z³). Na podstawie dowodu wp³aty.
Zakup dzia³ki budowlanej. Dotyczy wy³¹cznie osób, które w ramach tzw.
ochrony praw nabytych uzyska³y prawo do ulgi przed 1 stycznia 2002 r.
Ile mo¿na odliczyæ od podatku: 19% poniesionych wydatków, ale nie wiêcej ni¿
19% ceny 350 m2 dzia³ki. Na podstawie aktu notarialnego.
Ulga remontowa: remont i modernizacja budynku mieszkalnego lub lokalu
mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytu³u prawnego, a tak¿e wp³aty na
wyodrêbniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej (w tym przypadku
na podstawie dowodu wp³aty).
Ile mo¿na odliczyæ od podatku w 2003 r.: 19% poniesionych wydatków. Nie
wiêcej ni¿ 5.670 z³ w przypadku budynku (odpowiada to wydatkom w wysokoci do 29.842,10 z³) i 4.725 z³ w przypadku remontu mieszkania (odpowiada to
wydatkom w wysokoci do 20.263,16 z³). Jeli kto jednoczenie remontuje
i modernizuje instalacjê gazow¹, urz¹dzenia eksplozymetryczne lub urz¹dzenia
gazowe i wyczerpie wy¿ej wymienione limity, mo¿e skorzystaæ z powiêkszonego odliczenia o kwotê 945 z³ (odpowiada to wydatkom do 4973,68 z³).
W razie jednoczesnego remontu budynku i mieszkania odliczenie nie mo¿e
przekroczyæ 5.670 z³.
Powy¿sze limity dotycz¹ wydatków ponoszonych w okresie trzech lat: 20032005, tzn. mo¿emy wydaæ kwotê w jednym roku, wyczerpuj¹c ca³y limit b¹d
dokonaæ wydatków w ci¹gu trzech kolejnych lat: 2003, 2004, 2005. Suma
wydatków w ci¹gu 3 lat musi wynosiæ co najmniej 567 z³. Na podstawie faktury wystawionej przez podatnika podatku od towarów i us³ug nie korzystaj¹cego
ze zwolnienia z tego podatku albo na podstawie dowodu odprawy celnej  wystawionych na osobê posiadaj¹ca tytu³ prawny do zajmowanego lokalu.
Za wydatki na remont i modernizacjê budynku lub lokalu mieszkalnego uwa¿a
siê wydatki poniesione na:
1. zakup materia³ów i urz¹dzeñ,
2. zakup us³ug obejmuj¹cych: wykonanie ekspertyzy, opinii, projektu, transport
materia³ów i urz¹dzeñ, wykonawstwo robót,
3. najem sprzêtu budowlanego,
4. op³aty administracyjne i inne op³aty zwi¹zane z robotami.
Dz. U. Nr 156, poz. 788 zawiera szczegó³owy wykaz robót zaliczanych do
remontu i modernizacji.
Ulga budowlana/mieszkaniowa  dotyczy wy³¹cznie osób, które w ramach tzw.
ochrony praw nabytych uzyska³y prawo do ulgi przed 1 stycznia 2002 r.
a) budowa budynku mieszkalnego,
b) wk³ad budowlany lub mieszkaniowy do spó³dzielni mieszkaniowej, w tym
przekszta³cenie lokatorskiego prawa spó³dzielczego na w³asnociowe prawo
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do lokalu (w ramach tego mo¿na odliczyæ kwotê sp³aty kredytu mieszkaniowego zaci¹gniêtego przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ przed 31 maja
1992 r.  w poprzednich latach obowi¹zywa³a odrêbna regulacja),
c) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego
w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowa³a ten budynek
w ramach prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej (np. od tzw. firmy developerskiej),
d) nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne,
e) przebudowa strychu, suszarni, przystosowanie innego pomieszczenia na cele
mieszkalne,
f) wykoñczenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku
mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu.
Ile mo¿na odliczyæ od podatku w 2003 r.: 19% poniesionych wydatków, ale nie
wiêcej ni¿ 35.910 z³ (odpowiada to wydatkom w wysokoci do 189.000 z³).Na
podstawie: punkt b) - dowód wp³aty, punkty a), c) do f)  faktura wystawiona
wy³¹cznie przez podatnika podatku od towarów i us³ug, nie korzystaj¹cego ze
zwolnienia od tego podatku albo dowód odprawy celnej.
Jeli kto kontynuuje budowê budynku, przebudowê strychu, suszarni, przystosowanie innego pomieszczenia lub wykoñczenie mieszkania w nowym
budynku, rozpoczête przed 1 stycznia 1997 r., to mo¿e odliczaæ wydatki na
starych zasadach (od dochodu) obowi¹zuj¹cych jeszcze przed 1 stycznia 1997
r. Wydatki poniesione i odliczone po raz pierwszy po 31 grudnia 2000 r. mog¹
byæ odliczane od podatku nie d³u¿ej ni¿ przez 4 kolejne lata licz¹c od pierwszego odliczenia.
Oszczêdzanie w kasie mieszkaniowej  podobnie, jak du¿a ulga budowlana
dotyczy wy³¹cznie osób, które w ramach tzw. ochrony praw nabytych uzyska³y
prawo do ulgi przed 1 stycznia 2002 r.
Ile mo¿na odliczyæ od podatku w 2003 r.: Mo¿emy odliczyæ do 30% wp³aconej
kwoty, ale nie wiêcej ni¿ 11.340 z³ (odpowiada to wydatkom w wysokoci do
37.800 z³). Na podstawie dowodu wp³aty. Odliczenie to mieci siê w limicie ulgi
budowlanej. Na przyk³ad, jeli kto odliczy 37.800 z³ z tytu³u np. budowy
mieszkania, to nie bêdzie ju¿ móg³ odliczyæ 30% wp³at do kasy mieszkaniowej.
Pamiêtajmy, ¿e na wszystkie wymienione wydatki wymagane s¹ faktury/dowody
wp³at.
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O czym warto wiedzieæ?
UWAGA:
Obliczony podatek dochodowy w pierwszej kolejnoci ulega obni¿eniu
o kwotê sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne (sk³adka jest
obowi¹zkowo, co miesi¹c, potr¹cana z zaliczki na podatek). To ogranicza
mo¿liwoæ dokonywania odliczeñ, mimo i¿ takie odliczenia (wymienione
powy¿ej) nadal obowi¹zuj¹. Korzyæ z odliczenia ogranicza siê jedynie do
mo¿liwoci uzyskania zwrotu nadp³aconego podatku (pomniejszonego
o sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne) z urzêdu skarbowego. Zwrotu sk³adki
na ubezpieczenie zdrowotne oczywicie nie mo¿na siê domagaæ. Ta zmiana
dotyka przede wszystkim podatników o niskich dochodach, bo to im zabraknie
dochodu/podatku do odliczeñ. Im ni¿szy dochód, tym bardziej wzrasta procentowy udzia³ sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie podatku.
Czêciowym wyjciem z tej sytuacji jest zwiêkszenie w³asnego dochodu (podejmowanie zajêæ zarobkowych, zleceñ) oraz dokonywanie najpierw odliczeñ jednorocznych (np. na rehabilitacjê, na odp³atne kszta³cenie, na leczenie). Wydatki
budowlane, mieszkaniowe, remontowe, na zakup dzia³ki i na oszczêdzanie
w kasie mieszkaniowej mo¿na odliczaæ w latach nastêpnych a¿ do ca³kowitego
odliczenia.
Innym rozwi¹zaniem mo¿e byæ wykorzystywanie mo¿liwoci odliczania
wydatków na cele rehabilitacyjne przez podatników maj¹cych na utrzymaniu
osoby niepe³nosprawne (patrz wczeniej  Kto mo¿e odliczaæ wydatki na cele
rehabilitacyjne?  str. 168.). Wówczas jednak osoba niepe³nosprawna musi mieæ
niskie dochody (9.120 z³ w ca³ym 2003 r.). Rachunki musz¹ byæ wystawione nie
na osobê niepe³nosprawn¹, ale na podatnika maj¹cego na utrzymaniu tak¹ osobê.
Nale¿y jeszcze raz podkreliæ, i¿ sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi w
2003 r. 8% podstawy wymiaru, a jednoczenie mo¿na j¹ odliczaæ od podatku
dochodowego tylko do wysokoci 7,75% podstawy wymiaru. Oznacza to, i¿
zap³acimy z w³asnego dochodu 0,25% sk³adki sami, bez mo¿liwoci odliczenia
od dochodu.
Podatek nale¿ny
Obliczony nale¿ny podatek (po odliczeniach) porównujemy z kwot¹ zaliczek na
podatek wp³acanych przez ca³y rok podatkowy i albo dop³acamy ró¿nicê nale¿n¹
fiskusowi, albo czekamy na zwrot nadp³aty z urzêdu skarbowego.
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O czym nale¿y pamiêtaæ?
n Musimy bardzo dok³adnie czytaæ polecenia zawarte w poszczególnych

rubrykach deklaracji podatkowej i starannie wykonywaæ wszelkie obliczenia.

n Nale¿y dok³adnie i czytelnie wype³niæ deklaracjê podatkow¹. B³êdy w obli-

czeniach mog¹ zostaæ potraktowane jako oszustwo.

n Pamiêtajmy, ¿e mamy obowi¹zek zachowania dokumentów potwierdzaj¹cych

n

n

n

n

n

n

wydatki (np. rachunki, faktury, bilety) przez 5 lat, licz¹c od koñca roku,
w którym up³yn¹³ termin p³atnoci podatku. Dokumenty zachowujemy w domu
 nie do³¹czamy ich do zeznania podatkowego.
W razie w¹tpliwoci przy wype³nianiu deklaracji warto poprosiæ o wyjanienie
w informacji urzêdu skarbowego. Mo¿na te¿ udaæ siê do doradcy podatkowego, ale jest to us³uga p³atna.
Za dany rok rozliczamy siê do 30 kwietnia roku nastêpnego. Jeli przekroczymy
termin, to bêdziemy musieli zap³aciæ odsetki karne. Zalet¹ wczeniejszego
rozliczenia siê, czyli np. ju¿ w styczniu danego roku, a nie w ostatniej chwili
np. 29 kwietnia, jest wczeniejszy zwrot nadp³aconego podatku.
Zeznanie podatkowe wysy³amy poczt¹ (listem poleconym) albo zanosimy
bezporednio do urzêdu skarbowego. Warto zrobiæ kopiê zeznania dla siebie
i potwierdziæ na kopii jego z³o¿enie w urzêdzie skarbowym (jeli zanosimy osobicie).
Na wniosek podatnika urz¹d skarbowy mo¿e ograniczyæ wysokoæ zaliczek na
podatek dochodowy, jeli podatnik dowiedzie, ¿e zaliczki by³yby
niewspó³miernie wysokie w stosunku do podatku nale¿nego od przewidywanego na dany rok dochodu. Obni¿enie zaliczki ograniczy siê jednak
wy³¹cznie do kwoty po odliczeniu sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne.
W wyj¹tkowych wypadkach na wniosek podatnika urz¹d skarbowy mo¿e
zaniechaæ poboru podatku. Dotyczy to wy³¹cznie sytuacji, gdy pobranie podatku
zagra¿a wa¿nym interesom podatnika, a w szczególnoci jego egzystencji.
Je¿eli osoba wezwana przez urz¹d skarbowy (np. do z³o¿enia wyjanieñ) nie
mo¿e stawiæ siê z powodu choroby, kalectwa lub innej wa¿nej przyczyny,
organ podatkowy mo¿e przyj¹æ wyjanienie lub zeznanie albo dokonaæ czynnoci w miejscu pobytu tej osoby (art. 155 § 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997
r. Ordynacja podatkowa; Dz. U. Nr 137, poz. 926 z pón. zm.).
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12.1. EDUKACJA DZIECI I M£ODZIE¯Y
EDUKACJA DZIECI NIEPE£NOSPRAWNYCH

 REGULACJE PRAWNE

41

Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym kszta³cenie dzieci i m³odzie¿y
niepe³nosprawnej jest Ustawa z dn. 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U.
z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z pón. zm.).
Dziecko niepe³nosprawne, posiadaj¹ce specjalne potrzeby edukacyjne ma prawo do:
42
o pobierania nauki we wszystkich typach szkó³,
o dostosowania treci, metod i organizacji nauczania do ich mo¿liwoci psychofizycznych,
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W zale¿noci od rodzaju oraz stopnia zaburzeñ i odchyleñ dzieciom oraz
m³odzie¿y organizuje siê kszta³cenie i wychowanie, które, stosownie do potrzeb,
umo¿liwia naukê, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidacjê i resocjalizacjê
Oprac. red. na podst.: www.mgpips.gov.pl.
Od 1 wrzenia 2003 r., zgodnie z nowelizacj¹ Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó³ (Dz. U. Nr 146,
poz.1416), z nazw przedszkoli i szkó³ maj¹ znikn¹æ okrelenia specjalne. Nie bêdzie te¿
mo¿na w nazwach szkó³ umieszczaæ okreleñ mówi¹cych o rodzaju niepe³nosprawnoci
(przyp. red.).
41

42
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oraz zapewniaj¹ specjalistyczn¹ pomoc i opiekê. Kszta³cenie to mo¿e byæ
prowadzone w: szko³ach ogólnodostêpnych, szko³ach lub oddzia³ach integracyjnych, szko³ach lub oddzia³ach specjalnych, specjalnych orodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych orodkach wychowawczych.
Dzieci i m³odzie¿ z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi kierowani s¹ do
odpowiedniej formy kszta³cenia na podstawie orzeczenia wydanego przez zespo³y
orzekaj¹ce dzia³aj¹ce w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (PPP) oraz
innych poradniach specjalistycznych (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 114 z pón. zm.).
Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych zespo³y orzekaj¹ o:
o potrzebie kszta³cenia specjalnego,
o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i m³odzie¿y, których stan
zdrowia uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia uczêszczanie do szko³y,
o o potrzebie zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i m³odzie¿y
z upoledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim.
Wychowaniem przedszkolnym obejmuje siê dzieci niepe³nosprawne w wieku od
3 do 6 lat, jednak¿e w przypadku dzieci zakwalifikowanych przez PPP do
kszta³cenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym mo¿e byæ objête dziecko
w wieku powy¿ej 6 lat, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia przez nie 10 lat.
Obowi¹zek szkolny ka¿dego dziecka rozpoczyna siê z pocz¹tkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko koñczy 7 lat oraz trwa do
ukoñczenia gimnazjum, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 18 lat. Uczniom
niepe³nosprawnym stworzono mo¿liwoæ wyd³u¿enia obowi¹zku szkolnego, jednak¿e nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia przez nich 24 lat.
Rozpoczêcie spe³niania obowi¹zku szkolnego przez dzieci niepe³nosprawne
mo¿e zostaæ odroczone do koñca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko koñczy 10 lat.
Za spe³nianie obowi¹zku szkolnego uznaje siê równie¿ udzia³ dzieci i m³odzie¿y
z upoledzeniem umys³owym w stopniu g³êbokim w zajêciach rewalidacyjnowychowawczych.
Uczeñ niepe³nosprawny ma prawo do:
o korzystania z bezp³atnego transportu oraz opieki w czasie przewozu na zajêcia
do szkó³ podstawowych i gimnazjów lub specjalnych orodków szkolno-wychowawczych i specjalnych orodków wychowawczych dla dzieci
i m³odzie¿y, a tak¿e orodków umo¿liwiaj¹cych dzieciom i m³odzie¿y
z g³êbokim upoledzeniem umys³owym realizacjê obowi¹zku szkolnego (Dz.
U. z 1996 r., Nr 67, poz. 329 z pón. zm.); jeli gmina obowi¹zku nie spe³nia
to musi pokryæ koszty przejazdów rodkami komunikacji publicznej,
o nieodp³atnego zakwaterowania w internacie specjalnego orodka szkolno-wychowawczego (Dz. U. z 1993 r., Nr 74, poz. 350 z pón. zm.),
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o
o

o

o

odpowiedniego wyposa¿enia i oprzyrz¹dowania stanowiska ucznia (Dz. Urz.
MEN z 1993 r., Nr 9, poz. 36),
dostosowania wymagañ edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb ucznia,
w momencie kiedy PPP lub inna poradnia specjalistyczna stwierdza u ucznia
specyficzne trudnoci w uczeniu siê, uniemo¿liwiaj¹ce sprostanie tym wymaganiom (Dz. U. z 2001 r., Nr 29, poz. 323 z pón. zm.),
przyst¹pienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w formie dostosowanej do jego dysfunkcji (Dz. U. z 2001 r., Nr 29,
poz. 323 z pón. zm.),
zwolnienia z nauki drugiego jêzyka obcego jeli ma wadê s³uchu (Dz. U.
z 2001 r., Nr 29, poz. 323 z pón. zm.).
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTA£CENIA SPECJALNEGO43

Dzieci niepe³nosprawne na progu edukacji najbardziej potrzebuj¹: m¹drych rodziców, zdrowych rówieników oraz odpowiedzialnych i m¹drych nauczycieli.
Decyzja dotycz¹ca drogi edukacyjnej dziecka powinna byæ wsparta przez zespó³
orzekaj¹cy, dzia³aj¹cy przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub przy
poradniach specjalistycznych, w³aciwych dla miejsca zamieszkania dziecka.
Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka sk³adaj¹ wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w którym okrelaj¹ cel, dla którego ubiegaj¹ siê o wydanie
takiego orzeczenia oraz uzasadniaj¹ jego potrzebê.
Do³¹czaj¹ te¿ do wniosku dokumentacjê; wyniki badañ lekarskich, psychologicznych.
Na podstawie wyników badania dziecka i z³o¿onej dokumentacji zespo³y wydaj¹
orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
Orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydane przez poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ jest dla dziecka niepe³nosprawnego rozpoczynaj¹cego
drogê edukacyjn¹ wa¿nym dokumentem zawieraj¹cym wskazania dotycz¹ce dostosowania programu nauczania do potrzeb dziecka, okrelaj¹cym warunki realizacji oraz wskazuj¹cym na potrzebê dodatkowych zajêæ w zale¿noci od deficytów, np.: logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych. Zawiera te¿ sugestie co do formy kszta³cenia: w szkole ogólnodostêpnej, integracyjnej, specjalnej lub do nauczania indywidualnego.
W zale¿noci od diagnozy orzeczenie o potrzebie kszta³cenia specjalnego wydaje siê: na dany etap edukacyjny w szkole lub na czas nieokrelony. Jednak ostateczn¹ decyzjê do jakiej szko³y pójdzie dziecko podejmuj¹ rodzice.
43
Oprac. red. na podst.: J. Bogucka, Orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego  wolnoæ w doborze szko³y, w: Integracja, nr 2/2002.
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POTRZEBY DZIECKA A FORMA NAUCZANIA44
Klasy ogólnodostêpne
Pojedyncze dziecko niepe³nosprawne znajduje siê w 23-28-osobowej klasie pod
opiek¹ jednego nauczyciela. Czas powiêcony dziecku przez nauczyciela jest
wiêc ograniczony. Dlatego dzieci z ciê¿szym stopniem niepe³nosprawnoci,
szczególnie z upoledzeniem umys³owym, wymagaj¹ce wiêkszego wsparcia
i pomocy, nie radz¹ sobie w takich klasach.
Na pokrycie wydatków zwi¹zanych z zapewnieniem w³aciwych warunków
transportu do szko³y i edukacji dziecka niepe³nosprawnego gmina otrzymuje
zwiêkszon¹ kwotê pieniêdzy z owiatowej subwencji ogólnej. Rodzice zatem nie
musz¹ siê czuæ upokorzeni, ¿e ich dziecko ma przywileje kosztem innych dzieci.
Maj¹ obowi¹zek ledziæ, czy przyznana forma pomocy i rozwi¹zañ sprawdza siê
dla ich dziecka. Powinni te¿ systematycznie wspó³pracowaæ z nauczycielem, by
dziecko odnosi³o sukcesy i chêtnie chodzi³o do szko³y. To oni musz¹ dostarczaæ
szkole informacji o samopoczuciu i postêpach ich dziecka. Dziecko niepe³nosprawne nie musi opanowaæ takiego samego zakresu materia³u i w tym
samym okresie jak jego zdrowi rówienicy.
Klasy integracyjne
Takie klasy funkcjonuj¹ w wielu szko³ach w Polsce. Bardzo czêsto sami rodzice
s¹ inicjatorami powstawania klas integracyjnych na ich terenie za zgod¹ w³adz
gminnych.
Klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów  liczba ta obejmuje od 3 do
5 dzieci z ró¿nymi rodzajami niepe³nosprawnoci. W klasie pracuje równolegle
2 nauczycieli: jeden z przygotowaniem ogólnym, drugi ze specjalnym, którego
zadaniem jest pomoc w nauce dzieciom niepe³nosprawnym.
Obaj nauczyciele czuwaj¹, by klasa stawa³a siê zintegrowanym zespo³em, oraz by
ka¿de dziecko czu³o siê w niej dobrze i robi³o postêpy na miarê swoich mo¿liwoci. Dodatkowo proces kszta³cenia wspieraj¹ inni specjalici: logopeda, psycholog,
rehabilitant. Klasy integracyjne s¹ powa¿nym wyzwaniem dla szko³y, która musi
dokonywaæ licznych zmian programowo-organizacyjnych w funkcjonowaniu
klasy, doskonali sposoby oceniania dzieci, wzbogaca ofertê pomocy dydaktycznych i usuwa wszelkie bariery.
Klasy specjalne
Mog¹ byæ tworzone w szko³ach ogólnodostêpnych lub w szko³ach specjalnych.
Ucz¹ siê w nich dzieci najczêciej z jednym typem niepe³nosprawnoci (np.:
upoledzone umys³owo, g³uche lub niedowidz¹ce).
44

Oprac. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info w: Integracja nr 2/2002).

178

12. wychowanie i edukacja

Pozostaj¹ w grupach 5-12 osobowych (w zale¿noci od rodzaju niepe³nosprawnoci) pod opiek¹ pedagoga specjalnego. Je¿eli s¹ to klasy w szko³ach
ogólnodostêpnych, dzieci niepe³nosprawne maj¹ mo¿liwoæ kontaktu ze zdrowymi dzieæmi na przerwach i podczas wspólnych uroczystoci. Proces
i tempo nauczania w tych klasach s¹ dostosowane do mo¿liwoci uczniów.
Nauczanie indywidualne
Jest przyznawane dzieciom z ciê¿szymi stopniami niepe³nosprawnoci lub okresowo niemog¹cym uczêszczaæ do szko³y. Dziecko mo¿e mieæ przyznane od 4 do
16 godzin lekcyjnych tygodniowo (w zale¿noci od rodzaju szko³y). Rodzic
powinien ledziæ proces kszta³cenia. Przy nauczaniu indywidualnym istnieje
mo¿liwoæ udzia³u dziecka w wybranych lekcjach w szkole. O to równie¿ musz¹
zabiegaæ rodzice i mieæ stosowne wskazania w orzeczeniu.
SZKO£Y Z INTERNATAMI45
Czêsto rodzice poszukuj¹ szko³y z internatem, w której dzieæmi wymagaj¹cymi
szczególnej opieki fachowo zajmuj¹ siê opiekunowie. Szko³a z internatem zapewnia opiekê ca³odobow¹ niepe³nosprawnym uczniom. Wiêkszoæ szkó³ przyjmuje
tylko uczniów samoobs³uguj¹cych siê, a ponadto maj¹ cile okrelon¹ granicê
wieku. Zazwyczaj szko³y specjalne z internatami przyjmuj¹ tylko osoby
samoobs³uguj¹ce siê z braku dodatkowych pieniêdzy na zatrudnienie opiekunów.
Jeli szukamy szko³y z internatem trzeba udaæ siê do kuratorium owiaty
i odszukaæ koordynatora ds. kszta³cenia integracyjnego (adresy patrz str. ). Pomo¿e
on zlokalizowaæ szko³ê, udzieli wskazówek, wska¿e odpowiednie przepisy.
n Jeli dziecko nie ma jeszcze orzeczenia o potrzebie specjalnego kszta³cenia,
rodzice powinni udaæ siê do PPP. Jest to wa¿ne, poniewa¿ na podstawie
orzeczenia szko³a otrzymuje dodatkow¹ subwencjê.
n Kolejnym krokiem jest rozmowa z dyrektorem wybranej szko³y. Powinien
zostaæ poinformowany, ¿e dziecko wymaga pomocy opiekuna/asystenta.
Zadaniem szko³y jest zorganizowanie opieki nad uczniem. Niestety, w wielu
wypadkach trzeba domagaæ siê tego prawa. (...) Rodzice powinni domagaæ siê
konstytucyjnego prawa do nauki i opieki dla swoich niepe³nosprawnych dzieci
i nie rezygnowaæ z tego zbyt szybko. W powiatach funkcjonuj¹ zespo³y ds.
kierowania do szkó³ specjalnych. Obowi¹zkiem tych zespo³ów  a nie rodziców  jest znalezienie miejsca kszta³cenia dla niepe³nosprawnego dziecka.
Jeli w powiecie nie ma w³aciwej szko³y, zespó³ szuka w innych powiatach.
Jeli w szkole jest wolne miejsce, nie mo¿e ona odmówiæ przyjêcia ucznia
niepe³nosprawnego, bêd¹cego mieszkañcem innego powiatu.
Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info.pl (K. Cichosz, Szko³y z internatami, w: Integracja, nr 2/2002).
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UWAGA:
Adresy szkó³ z internatami mo¿na znaleæ w bazie szkó³ specjalnych oraz integracyjnych w portalu www.niepelnosprawni.info lub pod numerem telefonu:
(22) 831 85 82.
Patrz te¿ lista kuratorów ds. kszta³cenia integracyjnego
w kuratoriach owiaty  str. 202.

12.2. EDUKACJA DOROS£YCH
KONTYNUACJA NAUKI46
Osoby, które nie mia³y mo¿liwoci (np. maj¹ k³opoty z poruszaniem siê)
skoñczenia szko³y i zdania matury wtedy, kiedy robili to ich rówienicy maj¹,
mimo wszystko, szansê dalszej edukacji.
1. Dla osób, które nie ukoñczy³y gimnazjum (kiedy siódma, ósma klasa)
funkcjonuj¹ gimnazja dla doros³ych. O miejsca gdzie prowadzone s¹ zajêcia,
ich rozk³ad albo rodzaj wymaganych dokumentów, nale¿y pytaæ w kuratorium
owiaty, w³aciwym dla danego województwa.
2. Dla osób, które maj¹ ju¿ 18 lat skoñczy³ siê obowi¹zek szkolny. Od tej pory
same musz¹ interesowaæ siê swoj¹ edukacj¹. Owiatê dla doros³ych tworz¹
szko³y ogólnokszta³c¹ce i zawodowe. Jest te¿ eksternistyczna forma nauki uczysz siê sam i przed komisj¹ zdajesz egzaminy.
n W starostwie  w wydziale edukacji dowiemy siê, jaki typ szko³y dla doros³ych

dzia³a na naszym terenie. Mo¿na te¿ pytaæ o to w kuratorium owiaty. Kuratoria
s¹ w ka¿dym miecie wojewódzkim. Zdarza siê, ¿e maj¹ swoje delegatury
w du¿ych miastach.

Jeli jestemy gotowi podj¹æ naukê w jednej z takich szkó³, mo¿na spodziewaæ
siê, ¿e bêd¹ to zajêcia stacjonarne, tzn. odbywaj¹ce siê w szkole, do której
musimy dojechaæ sami. Nauka w szkole publicznej jest bezp³atna. Trzeba jednak
wzi¹æ pod uwagê koszty przejazdów i zakupu podrêczników.
Z regu³y zajêcia prowadzone s¹ w systemie wieczorowym lub zaocznym.
Najczêciej dwa razy w miesi¹cu, w soboty i niedziele, lub trzy razy w tygodniu,
popo³udniami. Plan zajêæ odpowiedni dla szko³y okrela Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Sportu.
46
Oprac. red. na podst. portalu: niepelnosprawni.info (K. Cichosz, Stowarzyszenie
Przyjació³ Integracji).
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Nauka w tej szkole koñczy siê wiadectwem ukoñczenia szko³y redniej. I oczywicie matur¹. Zdaje siê w tym samym, majowym terminie, tylko w godzinach
popo³udniowych.
Mo¿na spodziewaæ siê, ¿e zg³aszaj¹c siê do wybranej szko³y, zostaniemy poproszeni
o z³o¿enie wiadectwa z ostatniej szko³y, dwóch zdjêæ itp. Z regu³y, trzeba te¿
wype³niæ ankietê. Mo¿emy zostaæ poproszeni o jaki dodatkowy dokument,
poniewa¿ ka¿da szko³a sama okrela wymagania formalne wobec kandydatów.
n Bardzo czêsto w szko³ach publicznych i niepublicznych s¹ bariery architek-

toniczne. Zdarza siê, ¿e komisja egzaminacyjna schodzi na korytarz i tam
odbywa siê egzamin. Jeli decydujemy siê na jak¹ ze szkó³, powiedzmy
wczeniej, ¿e np. poruszamy siê na wózku albo przy pomocy kul. Dyrekcja
powinna uwzglêdniæ ten fakt.
n Osoby le¿¹ce, albo z jakich innych przyczyn nie wychodz¹ce z domu, które
chc¹ skoñczyæ szko³ê redni¹ i przygotowaæ siê do matury, powinny porozmawiaæ z dyrektorem szko³y dla doros³ych. Mamy wówczas do wyboru dwie
mo¿liwoci: kursy eksternistyczne i korespondencyjne.
W ka¿dym z województw funkcjonuj¹ centra kszta³cenia ustawicznego (placówki, które umo¿liwiaj¹ osobom doros³ym uzupe³nianie wykszta³cenia w formach
szkolnych i pozaszkolnych). Nale¿y pytaæ o nie w kuratoriach owiaty.
W zale¿noci od tego, jaki rodzaj szko³y chcemy ukoñczyæ  zasadnicz¹ czy ogólnokszta³c¹c¹  kurs bêdzie trwa³ 3 albo 4 lata. Dostajemy zakres wymaganych
materia³ów, nie trzeba przychodziæ do centrum, ale 2 razy w roku zdajemy egzaminy. Sam kurs jest bezp³atny, ale p³acimy za egzaminy. Cena egzaminu z jednego
przedmiotu wynosi³a ok. 300 z³. Kursant sam wybiera iloæ przedmiotów, które
chce zdawaæ. Sesje egzaminacyjne odbywaj¹ siê dwa razy w roku.
¯eby zdawaæ egzamin w domu, musimy wczeniej porozmawiaæ o tym
z dyrektorem szko³y albo przewodnicz¹cym komisji, którzy mog¹ to zorganizowaæ.
Mog¹, ale nie musz¹  nie ma przepisu, który stanowi o takim obowi¹zku.

UWAGA:
Jak dot¹d, nauka drog¹ korespondencyjn¹ organizowana jest jedynie przez
orodki prywatne. W Warszawie ceny za jeden semestr nauki w prywatnej
szkole dla doros³ych kszta³tuj¹ siê od 700 do 1400 z³. Wa¿ne, ¿eby wczeniej
sprawdzi³ wiarygodnoæ takiego orodka.
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SZKOLNICTWO WY¯SZE47
Kszta³cenie na poziomie szko³y wy¿szej reguluje ustawa z dn. 12 wrzenia 1990
r. o szkolnictwie wy¿szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z pón. zm.). Stosownie do jej
przepisów student ma m.in. prawo do:
1. uzyskania urlopu od zajêæ na uczelni w trybie i na zasadach okrelonych
w regulaminie studiów,
2. przeniesienia z innej szko³y wy¿szej, w tym tak¿e zagranicznej, za zgod¹
dziekana wydzia³u uczelni przyjmuj¹cej, je¿eli wype³ni³ wszystkie obowi¹zki
wynikaj¹ce z przepisów obowi¹zuj¹cych w szkole wy¿szej, która opuszcza,
3. studiowania, poza swoim kierunkiem podstawowym, na dowolnej liczbie
kierunków lub dowolne przedmioty tak¿e w ró¿nych uczelniach, jeli wype³nia
wszystkie obowi¹zki zwi¹zane z tokiem studiów na kierunku podstawowym,
4. studiowania wg indywidualnego planu i programu studiów na zasadach
ustalonych przez radê wydzia³u lub inny organ wskazany w statucie uczelni,
5. przygotowania siê w charakterze asystenta  sta¿ysty do podjêcia obowi¹zków
nauczyciela akademickiego, na zasadach okrelonych w statucie uczelni; za
wykonywanie czynnoci asystenta-sta¿ysty studentowi przys³uguje stypendium
przyznawane na warunkach okrelonych przez senat,
6. skorzystania z pomocy materialnej, w tym tak¿e stypendium socjalnego na
takich samych zasadach jak wszyscy studenci (Dz. U. z 1991 r., Nr 9, poz. 32
z pón. zm.), a z tytu³u swojej niepe³nosprawnoci student mo¿e ubiegaæ
o stypendium specjalne dla osób niepe³nosprawnych.
7. ubiegania siê o po¿yczkê/kredyt studencki (Dz. U. Nr 108, poz. 685 z pón.
zm. oraz Dz. U. Nr 126, poz. 835 z pón. zm.); pierwszeñstwo w otrzymaniu
po¿yczki lub kredytu maj¹ studenci o niskich dochodach na osobê w rodzinie
lub preferowanych kierunków studiów; osoby niepe³nosprawne, które korzysta³y w trakcie studiów z tej formy pomocy mog¹ ubiegaæ siê o jej umorzenie
w ca³oci jeli udokumentuj¹ trwa³¹ niezdolnoæ do pracy; fakt ten trzeba
potwierdziæ orzeczeniem o niepe³nosprawnoci,
8. skorzystania z 50% ulgi w op³atach za przejazdy rodkami komunikacji
miejskiej.
Prawa i obowi¹zki studenta zwi¹zane z tokiem studiów okrela regulamin studiów
uchwalony przez senat uczelni.
Patrz te¿ adresy pe³nomocników ds. osób niepe³nosprawnych
na uczelniach  str. 203.
Patrz te¿ program STUDENT  pomoc osobom niepe³nosprawnym w zdobyciu
wykszta³cenia na poziomie wy¿szym  str. 36.
47

Oprac. red. na podst.: www.mgpips.gov.pl.
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13.1. PRAWO POLSKIE DOTYCZ¥CE OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH A UNIA EUROPEJSKA
Na ile wst¹pienie Polski do Unii zmieni sytuacjê osób z niepe³nosprawnoci¹
w naszym kraju? Czy dziêki temu osobom niepe³nosprawnym zostan¹ przyznane
jakie nowe prawa? Czy by³y prowadzone negocjacje maj¹ce zwi¹zek z osobami
niepe³nosprawnymi?
Byæ mo¿e osoby z niepe³nosprawnoci¹ w Polsce czeka zawód, ale przyst¹pienie
naszego kraju do Unii nie oznacza dla nich zdecydowanych i natychmiastowych
zmian. Jest to w du¿ej mierze spowodowane faktem, ¿e w Unii Europejskiej
g³ówna odpowiedzialnoæ za prowadzenie dzia³añ na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹ le¿y w gestii pañstw cz³onkowskich. Omawiaj¹c spo³eczne
korzyci z cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, podkrela siê, ¿e jest to szansa
na zbli¿enie Polski do standardów Unii w dziedzinie pracy, zdrowa
i edukacji. Wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej nie znaczy, ¿e rz¹d polski
bêdzie musia³ zapewniæ osobom z niepe³nosprawnoci¹ dok³adnie te same
rozwi¹zania prawne, jakie obowi¹zuj¹ w Danii czy Szwecji. Nie oznacza to jednak, ¿e nic siê w sytuacji osób z niepe³nosprawnoci¹ nie zmieni.
Oprac. red. na podst.: E. Wapiennik, R. Piotrowicz, Niepe³nosprawny  pe³noprawny
obywatel Europy, Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji, Warszawa 2002.
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Oficjalne nawi¹zanie stosunków dyplomatycznych miêdzy Polsk¹ a Europejsk¹
Wspólnot¹ Gospodarcz¹ (EWG) nast¹pi³o we wrzeniu 1988 r. (...) Negocjacje
akcesyjne Polski rozpoczê³y siê 31 marca 1998 r. Polska zosta³a zobowi¹zana do
przegl¹du prawno-porównawczego przepisów krajowych i Wspólnoty Europejskiej. Zadania poszczególnych resortów zosta³y zapisane w Narodowym planie
przygotowania do cz³onkostwa.
W procesie negocjacji akcesyjnych ca³y dorobek wspólnotowy zosta³ podzielony
na 29 obszarów. Zagadnienia dotycz¹ce osób z niepe³nosprawnoci¹ mieci³y siê
w obszarze Polityka spo³eczna i zatrudnienie, który stanowi³ 13 rozdzia³ negocjacji. Oprócz podobszaru osoby niepe³nosprawne w rozdziale tym znalaz³y siê
równie¿: prawo pracy, równoæ szans kobiet i mê¿czyzn, walka z rasizmem
i ksenofobi¹, dialog spo³eczny, zatrudnienie, Europejski Fundusz Spo³eczny,
zabezpieczenie spo³eczne, osoby w zaawansowanym wieku i marginalizacja
spo³eczna, fundacja dubliñska, zdrowie publiczne oraz przepisy z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Negocjacje akcesyjne Polska prowadzi³a z 15 pañstwami cz³onkowskimi Unii
Europejskiej. Komisja Europejska odgrywa³a rolê porednika miêdzy Polsk¹
a pañstwami cz³onkowskimi, przygotowuj¹c wspólne stanowiska Unii
Europejskiej, które by³y nastêpnie zatwierdzane na forum pañstw cz³onkowskich
(Miêdzynarodowa Konferencja Akcesyjna). Pierwszym, wstêpnym etapem negocjacji by³ screening, czyli porównanie prawa polskiego z prawem wspólnotowym,
które mia³o na celu przede wszystkim zidentyfikowanie problemów
wymagaj¹cych dalszych rozmów. Komisja Europejska przes³a³a Polsce tzw. listê
screeningow¹, która sk³ada³a siê z dwóch czêci  Listy A i Listy B. Lista A
zawiera³a zestaw aktów prawnych wy¿szego rzêdu, zapisów traktatowych, dyrektyw, regulacji, które maj¹ charakter nadrzêdny w stosunku do prawa krajowego.
Lista B zawiera³a natomiast akty prawa wtórnego, które nie maj¹ charakteru
bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cego. Zosta³y one przes³ane Polsce jedynie w charakterze informacji. W stanowisku negocjacyjnym dotycz¹cym obszaru Polityka
spo³eczna i zatrudnienie Polska zaakceptowa³a ca³oæ acquis communautaire,
czyli dorobku prawnego Wspólnot. Strona polska stwierdzi³a, ¿e ustawodawstwo
polskie w obszarze Polityka spo³eczna i zatrudnienie jest obecnie w znacznej
mierze zgodne z acquis communautaire i Polska, z pewnymi zastrze¿eniami,
gotowa jest wype³niaæ postanowienia rozporz¹dzeñ, dyrektyw, zaleceñ i rezolucji
oraz uczestniczyæ we wspólnotowych programach dzia³ania.
Dokumenty Unii Europejskiej zwi¹zane z osobami niepe³nosprawnymi znalaz³y
siê na licie B, co oznacza, ¿e nie maj¹ one charakteru bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cego. Dziêki temu w stanowisku negocjacyjnym Polski w obszarze
Polityka spo³eczna i zatrudnienie, w rozdziale dotycz¹cym osób niepe³nosprawnych czytamy: Problemów osób niepe³nosprawnych dotycz¹ zalecenia,
rezolucje i wnioski, przewiduj¹ce g³ównie promowanie równoci szans osób
niepe³nosprawnych i dzia³añ na rzecz ich aktywizacji zawodowej. Prowadzona
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w Polsce polityka i dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych, jak te¿
postanowienia odpowiednich aktów prawnych, ca³kowicie odzwierciedlaj¹
zapisy dokumentów wspólnotowych wydawanych w tym zakresie.
Tak¿e cele polskiej polityki w zakresie ochrony socjalnej, zgodnie ze
stanowiskiem negocjacyjnym, zbie¿ne s¹ z zapisami zawartymi w decyzjach,
zaleceniach i rezolucjach Unii. W Polsce nie zostanie wprowadzone, miêdzy
innymi, prawo do minimalnego dochodu gwarantowanego, który jest zalecany,
ale nie wymagany przez prawo Wspólnoty, i który zosta³ wprowadzony przez
wszystkie pañstwa cz³onkowskie, z wyj¹tkiem Grecji. Analizy wykaza³y, ¿e jego
wprowadzenie wymaga³oby w warunkach polskich zwiêkszenia nak³adów finansowych na wiadczenia pieniê¿ne z pomocy spo³ecznej o oko³o 60%, co
oznacza, ¿e jest to obecnie raczej nieosi¹galne.
Sytuacja taka oznacza, ¿e praktycznie nie by³o negocjacji dotycz¹cych przepisów
prawnych skierowanych do osób z niepe³nosprawnoci¹. Nie znaczy to jednak,
¿e w wyniku negocjacji nie rozpoczêto ¿adnych prac legislacyjnych, które
w jakim zakresie dotycz¹ osób z niepe³nosprawnoci¹. Dostosowano na przyk³ad
polskie prawo do postanowieñ Zalecenia Rady 98/376/EC z 4 czerwca 1998 r.
w sprawie karty parkingowej dla osób z niepe³nosprawnoci¹.
Od 2002 r. osoby z niepe³nosprawnoci¹ w Polsce mog¹ siê pos³ugiwaæ kart¹
parkingow¹ uznawan¹ w krajach Unii Europejskiej (Rozporz¹dzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla
osób niepe³nosprawnych oraz wysokoci op³aty za jej wydanie, Dz. U. z dn. 18
lutego 2002 r., poz.126). Kolejny projekt nowelizacji Kodeksu pracy bêdzie zawiera³ przepisy dostosowuj¹ce polskie prawo miêdzy innymi do Dyrektywy
2000/78/EC w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania
w zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu. Dotyczyæ one bêd¹ przede wszystkim
wprowadzenia definicji molestowania (szykanowania) oraz zakazu jakiejkolwiek
dyskryminacji bezporedniej b¹d poredniej w zatrudnieniu ze wzglêdu na
religiê lub wyznanie, niepe³nosprawnoæ, wiek lub orientacjê seksualn¹ (...).
Nasz kraj bêdzie musia³ tak¿e dostosowaæ przepisy krajowe do regulacji
zawartych w Dyrektywie (2001/85/EC) dotycz¹cej specjalnych warunków dla
pojazdów u¿ywanych do przewozu pasa¿erów, które zawieraj¹ wiêcej ni¿
8 miejsc siedz¹cych oprócz miejsca dla kierowcy, które w czêci odnosz¹ siê do
zagadnieñ dostêpu do rodków transportu (autobusów i autokarów) dla osób
z niepe³nosprawnoci¹.
W 2002 r. Polska przyst¹pi³a równie¿ do Wspólnotowego programu dzia³añ na
rzecz zwalczania wykluczenia spo³ecznego, którego beneficjantami s¹ równie¿
osoby niepe³nosprawne. W jego ramach przewiduje siê m.in. dokonanie analizy
obecnej sytuacji i stanu badañ zjawiska wykluczenia spo³ecznego w Polsce (badania nad wykluczeniem spo³ecznym wybranych grup szczególnego ryzyka).
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Narodowa strategia przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu bêdzie obejmowa³a dzia³ania z zakresu polityki zatrudnienia, zabezpieczenia spo³ecznego,
mieszkalnictwa, edukacji, zdrowia, informacji i komunikacji, bezpieczeñstwa
i sprawiedliwoci, kultury i wypoczynku. Rol¹ Ministerstwa Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej bêdzie szerzenie wiedzy i promocja lepszego zrozumienia
zjawiska wykluczenia spo³ecznego, jak równie¿ dba³oæ o to, aby inne polityki
uwzglêdnia³y dzia³ania maj¹ce na celu zwalczanie ubóstwa i wykluczenia
spo³ecznego. W 2003 r. Polska zamierza równie¿ przyst¹piæ do Wspólnotowego
programu dzia³añ w celu zwalczania dyskryminacji.
Szczególne znaczenie dla poprawy sytuacji osób niepe³nosprawnych w naszym
kraju po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej wydaje siê mieæ kilka czynników.
Przede wszystkim nowa strategia Unii Europejskiej wobec niepe³nosprawnoci, która
zak³ada, miêdzy innymi, wyrównywanie regionalnych nierównoci w sytuacji
niepe³nosprawnych obywateli Wspólnoty w poszczególnych krajach cz³onkowskich
oraz upowszechnianie problematyki niepe³nosprawnoci w inicjatywach podejmowanych przez Komisjê Europejsk¹. Wszystkie podejmowane przez Uniê dzia³ania
s¹ i bêd¹ oceniane tak¿e pod wzglêdem interesów osób z niepe³nosprawnoci¹.
Oznacza to, ¿e wp³yw na sytuacjê osób z niepe³nosprawnoci¹ w naszym kraju
bêdzie mia³o wprowadzanie przepisów lub wdra¿anie unijnych inicjatyw, które nie
s¹ bezporednio skierowane do tej grupy spo³ecznej.
Po drugie, zacienienie wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a pozosta³ymi krajami
cz³onkowskimi Unii, co powinno zapewniæ wymianê dowiadczeñ i przyk³adów
dobrej praktyki. Po przyst¹pieniu do Unii Polska uzyska tak¿e wiêkszy dostêp do
rodków pomocowych Unii Europejskiej, z których czêæ bêdzie mog³a zostaæ
przeznaczona na finansowanie dzia³añ na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹.
Przewiduje siê równie¿ wzmocnienie roli organizacji pozarz¹dowych, w tym organizacji dzia³aj¹cych na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹, w ¿yciu spo³ecznym,
gospodarczym i politycznym. Dialog obywatelski jest bowiem warunkiem budowy
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Wielokrotnie ju¿ podkrelano rolê, jak¹ odgrywaj¹
organizacje reprezentuj¹ce osoby niepe³nosprawnew tworzeniu polityki wobec
niepe³nosprawnoci w Unii Europejskiej i nale¿¹cych do niej krajach.
Czy w Unii Europejskiej istnieje jedna definicja niepe³nosprawnoci?
W krajach Unii Europejskiej nie ma jednej definicji niepe³nosprawnoci; czêsto nawet w jednym kraju u¿ywa siê kilku ró¿nych. Ka¿dy kraj Unii ma równie¿
w³asny system orzekania o niepe³nosprawnoci.
Nie ma jednej uniwersalnej definicji niepe³nosprawnoci u¿ywanej przez
wszystkie kraje cz³onkowskie Unii Europejskiej. Dlatego osoba, która w jednym
z pañstw cz³onkowskich uznawana jest za osobê z niepe³nosprawnoci¹,
186

13. Unia Europejska

w innym kraju mog³aby nie otrzymaæ prawnego statusu osoby niepe³nosprawnej. Ponadto w wielu krajach Unii funkcjonuje kilka definicji
niepe³nosprawnoci u¿ywanych do ró¿nych celów, np. rehabilitacji
spo³ecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, opieki medycznej, edukacji.
Czy w Unii Europejskiej funkcjonuje jeden system orzekania o niepe³nosprawnoci?
Kraje cz³onkowskie Unii w ró¿ny sposób rozwi¹zuj¹ problem orzekania
o niepe³nosprawnoci. Na przyk³ad w Niemczech stopieñ niepe³nosprawnoci
danej osoby okrela siê wed³ug skali obni¿enia sprawnoci funkcjonalnej organizmu, od 20% do 100%. (...) We Francji specjalne komisje dzia³aj¹ce na
poziomie departamentów orzekaj¹ o trzech stopniach niepe³nosprawnoci:
lekkim, umiarkowanym i znacznym. W Hiszpanii ocenia siê zdolnoæ do pracy
osób z niepe³nosprawnoci¹ i ustala stopieñ jej obni¿enia. Do celów zatrudnienia za osobê niepe³nosprawn¹ uznaje siê tam osobê, której zdolnoæ do
pracy zosta³a obni¿ona przynajmniej o 33%.

13.2. STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC
NIEPE£NOSPRAWNOCI
G³ówna odpowiedzialnoæ za politykê wobec niepe³nosprawnoci w Unii
Europejskiej spoczywa na poszczególnych pañstwach cz³onkowskich. W zwi¹zku
z tym ka¿dy kraj UE prowadzi w³asn¹ politykê spo³eczn¹ i w ró¿ny sposób buduje systemy wsparcia na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹. Ma to zwi¹zek z jedn¹
z g³ównych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, zwan¹ zasad¹ subsydiarnoci (pomocniczoci), zgodnie z któr¹ to, co mo¿e byæ lepiej zrobione na
poziomie krajowym, powinno byæ zrobione na poziomie krajowym. Jednak w
ostatnich latach wzros³o zainteresowanie Unii problematyk¹ niepe³nosprawnoci
i podejmowane s¹ dzia³ania ju¿ nie tylko na poziomie krajowym, ale tak¿e na
poziomie samej Unii. Nie oznacza to jednak, ¿e Unia Europejska nie zajmowa³a
siê dotychczas problemami osób z niepe³nosprawnoci¹. Przyk³adem zainteresowania Wspólnoty potrzebami tych osób mo¿e byæ finansowanie z
Europejskiego Funduszu Socjalnego projektów rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia
osób
z niepe³nosprawnoci¹ i tworzenie specjalnych programów (Horizon, Helios I,
Helios II) finansuj¹cych dzia³ania w tym zakresie. Tak¿e polityka wobec
niepe³nosprawnoci prowadzona w niektórych krajach unijnych mo¿e byæ
wzorem dla pozosta³ych pañstw wiata.
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Dlaczego mówi siê o specjalnych prawach osób z niepe³nosprawnoci¹
Osoby z niepe³nosprawnoci¹ maj¹ te same prawa co inni obywatele, ale by
mog³y w pe³ni z nich korzystaæ musz¹ mieæ pewne prawa szczególne.
Ostatnie dziesiêciolecia przynios³y istotne zmiany w sposobie postrzegania osób
z niepe³nosprawnoci¹. O prawach osób niepe³nosprawnych zaczêto mówiæ
w kontekcie praw cz³owieka. Oznacza to, ¿e osoby niepe³nosprawne maj¹ te
same fundamentalne prawa co wszyscy inni obywatele. W rzeczywistoci jednak
napotykaj¹ one zbyt wiele przeszkód, by mog³y w pe³ni z tych praw korzystaæ.
Zagwarantowanie osobom z niepe³nosprawnoci¹ praw cz³owieka wymaga
zatem, z jednej strony, przeciwdzia³ania ich dyskryminacji, z drugiej za
stworzenia mechanizmów wyrównywania szans i warunków korzystania
z przys³uguj¹cych im praw. St¹d osoby niepe³nosprawne powinny korzystaæ
z pewnych szczególnych praw, aby w takim samym stopniu mog³y korzystaæ
z praw przys³uguj¹cych wszystkim obywatelom.
Wyrównywanie szans oznacza proces, dziêki któremu ró¿ne systemy i instytucje
funkcjonuj¹ce w spo³eczeñstwie i rodowisku, takie jak us³ugi, ró¿ne formy
dzia³añ, informacja i dokumentacja, s¹ powszechnie dostêpne wszystkim,
zw³aszcza osobom niepe³nosprawnym (Standardowe zasady wyrównywania
szans osób niepe³nosprawnych, 1993).
Podstawowe za³o¿enia nowej strategii dzia³añ na rzecz osób
z niepe³nosprawnoci¹ w UE
Celem polityki Unii Europejskiej wobec niepe³nosprawnoci jest tworzenie
spo³eczeñstwa otwartego i dostêpnego dla wszystkich. Unia podejmuje dzia³ania,
których celem jest wyrównywanie ró¿nic w sytuacji osób z niepe³nosprawnoci¹
w poszczególnych pañstwach cz³onkowskich.
W ostatnich latach zdecydowanie wzros³o zainteresowanie Unii Europejskiej
sprawami osób z niepe³nosprawnoci¹. Wspólnota zainicjowa³a wiele dzia³añ
maj¹cych na celu prowadzenie spójnej polityki wobec osób z niepe³nosprawnoci¹ i przezwyciê¿anie regionalnych nierównoci w tym wzglêdzie w poszczególnych krajach cz³onkowskich. Pierwszym dokumentem, w którym Wspólnota
Europejska przedstawi³a ogóln¹ strategiê dzia³añ na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹, by³ Komunikat Komisji Europejskiej z 1996 r. w sprawie równych
szans osób niepe³nosprawnych Nowa strategia Wspólnoty Europejskiej
w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych, wsparty po kilku miesi¹cach
Uchwa³¹ Rady. Komunikat by³ zainspirowany przyjêtymi trzy lata wczeniej przez
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Organizacjê Narodów Zjednoczonych Standardowymi zasadami wyrównywania
szans osób niepe³nosprawnych. Kamieniem milowym w polityce Unii wobec
niepe³nosprawnoci by³o podpisanie w 1997 r. Traktatu amsterdamskiego. Wraz
z jego wejciem w ¿ycie w 1999 r. zwiêkszy³a siê mo¿liwoæ ingerowania Unii
w ustawodawstwo socjalne pañstw cz³onkowskich i rozwijania europejskiej polityki socjalnej. Unia otrzyma³a np. jednoznaczne uprawnienia w zakresie zatrudnienia. Traktat amsterdamski by³ tak¿e pierwszym z traktatów, w którym Unia
bezporednio wypowiedzia³a siê w kwestii niepe³nosprawnoci. Na³o¿ono w nim
obowi¹zek przeciwdzia³ania dyskryminacji osób z niepe³nosprawnoci¹. Artyku³
13 Traktatu z Amsterdamu (wed³ug numeracji wersji skonsolidowanej) stanowi:
Nie naruszaj¹c innych przepisów tego Traktatu w granicach uprawnieñ
przekazanych Wspólnocie, Rada, dzia³aj¹c zgodnie z propozycjami Komisji i po
konsultacji z Parlamentem Europejskim, mo¿e podejmowaæ stosowne dzia³ania, aby
zwalczaæ dyskryminacjê z powodu p³ci, pochodzenia rasowego lub etnicznego,
religii lub wyznania, niepe³nosprawnoci, wieku lub orientacji seksualnej.
Po podpisaniu Traktatu z Amsterdamu w 1999 r. znacznie zwiêkszy³ siê zakres
inicjatyw podejmowanych przez Uniê w kierunku prowadzenia spójnej polityki
na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹.
G³ównym celem nowej strategii Unii Europejskiej wobec niepe³nosprawnoci jest
tworzenie spo³eczeñstwa otwartego i dostêpnego dla wszystkich. Opiera siê ona
na pojêciu prawa i poszanowaniu ró¿nic indywidualnych. Strategia podkrela
potrzebê nowego podejcia do kwestii niepe³nosprawnoci koncentruj¹cego siê
na rozpoznaniu i usuniêciu ró¿nych barier, które utrudniaj¹ lub wrêcz
uniemo¿liwiaj¹ osobom z niepe³nosprawnoci¹ osi¹gniêcie równych szans
i uczestnictwo we wszystkich dziedzinach ¿ycia. Jej idea inspirowana jest przede
wszystkim Standardowymi zasadami wyrównywania szans osób niepe³nosprawnych. Strategia ta skupia siê na trzech zagadnieniach:
o wspó³pracy miêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a krajami cz³onkowskimi,
o promowaniu pe³nego uczestnictwa osób z niepe³nosprawnoci¹ w spo³eczeñstwie,
o upowszechnianiu problematyki niepe³nosprawnoci we wszystkich unijnych
inicjatywach.
(...) W tworzeniu strategii istotny udzia³ maj¹ organizacje osób niepe³nosprawnych i dzia³aj¹ce na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹. Zgodnie z 18 zasad¹ Standardowych zasad wyrównywania szans osób niepe³nosprawnych s¹
one w³¹czane w planowanie, wdra¿anie i ocenianie wszelkich dzia³añ
dotycz¹cych osób z niepe³nosprawnoci¹. Przyk³adem tego jest cis³a wspó³praca
Komisji Europejskiej z Europejskim Forum Niepe³nosprawnoci (European
Disability Forum). W bud¿ecie Unii przeznaczono tak¿e znaczne rodki na organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce na rzecz osób z niepe³nosprawnoci¹.
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Komisja Europejska w coraz wiêkszym stopniu d¹¿y równie¿ do upowszechnienia
problematyki niepe³nosprawnoci we wszystkich podejmowanych inicjatywach.
Odchodzi od tworzenia struktur, programów i innych instrumentów tylko dla osób
z niepe³nosprawnoci¹, natomiast próbuje rozwi¹zywaæ problemy tej grupy
spo³ecznej w g³ównych obszarach polityki prowadzonej przez Uniê Europejsk¹.
Oznacza to, ¿e wszystkie podejmowane przez Uniê dzia³ania s¹ oceniane tak¿e
w kontekcie interesów osób z niepe³nosprawnoci¹.
Strategia Unii Europejskiej wobec niepe³nosprawnoci dotyczy wielu dziedzin.
Do kluczowych problemów nale¿¹:
o walka z dyskryminacj¹,
o budowanie otwartego spo³eczeñstwa i poprawa dostêpu do szeroko rozumianego otoczenia,
o przeciwdzia³anie spo³ecznej marginalizacji.
Dzia³ania podejmowane s¹ we wszystkich wa¿nych sferach ¿ycia: zatrudnieniu,
edukacji, zabezpieczeniu socjalnym, mieszkalnictwie, dostêpie do dóbr, us³ug,
informacji itp.
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14.1. ORGANIZACJE DZIA£AJ¥CE NA RZECZ OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
ADRESY WYBRANYCH ORGANIZACJI
CARITAS POLSKA
01-015 Warszawa, Skwer Kardyna³a
Wyszyñskiego 6
tel. (22) 530 48 03, 636 41 70, 636 41
71, fax 838 70 59
e-mail: caritaspolska@caritas.pl
http://www.caritas.org.pl
FUNDACJA APOSTOLSTWA
EUCHARYSTYCZNEGO DLA DZIECI
NIEPE£NOSPRAWNYCH
DZIECI DZIECIOM
05-281 Urle, Nadliwie
tel. (29) 624 04 07, fax 624 10 09
FUNDACJA AKTYWNEJ
REHABILITACJI FAR
02-711 Warszawa, ul. Inspektowa 1
tel. (22) 651 88 02, 651 88 03,
49

fax 651 88 02
e-mail: info@far.org.pl
http://www.far.org.pl
FUNDACJA NA RZECZ UMACNIANIA
WIÊZI RODZINNYCH ISPO£ECZNYCH
SYNAPSIS
02-085 Warszawa, ul. Ondraszka 3
tel. (22) 825 87 22 (42),
tel./fax 825 77 57
e-mail: fundacja@synapsis.waw.pl
http://www.synapsis.waw.pl
FUNDACJA POMOCY CHORYM NA
ZANIK MIÊNI
70-478 Szczecin, Al. Wojska Polskiego69
tel. (91) 489 42 51, fax 489 42 51
e-mail: biuro@miesnie.szczecin.pl
http://www.miesnie.szczecin.pl

Oprac. red. na podst. bazy organizacji pozarz¹dowych w portalu http://www.ngo.pl
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FUNDACJA POMOCY MATEMATYKOM
I INFORMATYKOM NIESPRAWNYM
RUCHOWO
00-818 Warszawa, ul. Twarda 51/55
tel. (22) 697 87 84, 654 75 51,
fax 697 87 86
e-mail: fpmiinr@idn.org.pl
http://www.idn.org.pl/fpmiinr
OGÓLNOPOLSKI ZWI¥ZEK
INWALIDÓW NARZ¥DU RUCHU 
ODDZIA£ WOJEWÓDZKI
W KRAKOWIE
31-133 Kraków, ul. Daszyñskiego 22
tel. (12) 422 80 63
POLSKA FUNDACJA
ALZHEIMEROWSKA
00-023 Warszawa, ul. Widok 10
tel. (22) 827 35 86, 827 51 96,
fax 826 40 34
http://www.alzheimer.pl
POLSKI CZERWONY KRZY¯ 
ZARZ¥D G£ÓWNY
00-950 Warszawa, ul. Mokotowska 14
tel. (22) 326 12 86, fax 628 41 68
e-mail: info@pck.org.pl
http://www.pck.org.pl
POLSKIE FORUM OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH (w organizacji)
ul. G³ogowa 2B, 02-639 Warszawa
tel. (22) 848 82 60, 646 03 14
fax 848 61 62
POLSKI KOMITET POMOCY
SPO£ECZNEJ  RADA NACZELNA
00-490 Warszawa, ul. Wiejska 18/20
tel. (22) 621 58 77, 629 37 43,
629 63 26, fax 629 53 69
e-mail: rnpkps@zigzag.pl
http://www.pkps.org.pl
POLSKI ZWI¥ZEK EMERYTÓW,
RENCISTÓW I INWALIDÓW 
ZARZ¥D G£ÓWNY
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30
tel. (22) 827 09 15
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POLSKI ZWI¥ZEK G³UCHYCH 
ZARZ¥D G£ÓWNY
00-261 Warszawa, ul. Podwale 23
tel. (22) 831 40 71, 831 40 72,
831 40 73, fax 635 75 36
e-mail: biuro@zgpzg.org.pl
http://www.pzg.org.pl
POLSKI ZWI¥ZEK J¥KAJ¥CYCH SIÊ
31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 6/21
tel./fax (12) 422 10 59
e-mail: pzj@pzj.org.pl
http://www.pzj.org.pl
POLSKI ZWI¥ZEK NIEWIDOMYCH 
ZARZ¥D G£ÓWNY
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9
tel. (22) 831 22 71, fax 635 76 52
e-mail: pzn@pzn.org.pl
http://www.pzn.org.pl
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB Z UPOLEDZENIEM
UMYS£OWYM  ZARZ¥D G£ÓWNY
02-639 Warszawa, ul. G³ogowa 2b
tel. (22) 848 82 60, 646 03 14,
fax 848 61 62
e-mail: zg@ psouu.org.pl
http://www.psouu.org.pl
POLSKIE STOWARZYSZENIE
DIABETYKÓW  ZARZ¥D G£ÓWNY
85-090 Bydgoszcz, ul. Powstañców
Wielkopolskich 33
tel. (52) 341 12 51, tel./fax 346 06 92
e-mail: biurozg@diabetyk.org.pl
http://www.diabetyk.org.pl
POLSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM Z CHOROB¥
ALZHEIMERA
00-682 Warszawa, ul. Ho¿a 54/1
(wejcie od ul. Ho¿ej 50)
tel. (22) 622 11 22, fax 622 11 22
e-mail: alzheimer_pl@hotmail.com
http://www.alzheimer.pl
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POLSKIE TOWARZYSTWO
STWARDNIENIA ROZSIANEGO 
ZARZ¥D G£ÓWNY
00-697 Warszawa,
Al. Jerozolimskie 65/79
tel. (22) 630 72 20, fax 630 72 20
e-mail: ptsr.rg@interia.pl
http://ptsr.idn.org.pl/
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI
Z KALECTWEM  ZARZ¥D G£ÓWNY
00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 4/10
tel. (22) 825 98 39, fax 825 70 50
OGÓLNOPOLSKI ZWI¥ZEK
STOWARZYSZEÑ OSÓB Z CHOROB¥
PARKINSONA
02-507 Warszawa, ul. Wo³oska 137
tel. (22) 602 18 88, fax (52) 352 31 38
(kontaktowy)
STOWARZYSZENIE FORUM NA
RZECZ OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
PARTNERSTWO
97-500 Radomsko, ul. Pi³sudskiego 77
tel. (44) 682 15 51, fax 682 15 51
http://www.idn.org.pl/radomsko
BIURO INFORMACJI OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
97-500 Radomsko, u. Tysi¹clecia 5
tel. (44) 685 45 32, fax 685 45 13
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
NIEPE£NOSPRAWNYCH SPES
40-048 Katowice, ul. Kociuszki 46
tel./fax (32) 251 73 47
e-mail: spes@spes.org.pl
http://www.spes.org.pl
STOWARZYSZENIE POMOCY
DZIECIOM NIEPE£NOSPRAWNYM
KROK ZA KROKIEM
22-400 Zamoæ, ul. Peowiaków 6a
tel. (84) 639 33 11, tel./fax 627 14 38
e-mail: stowarzyszenie@pro.onet.pl
http://zamosc.idn.org.pl

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£
INTEGRACJI
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1
tel. (22) 635 13 30, fax 635 11 82
e-mail: integracja@integracja.org
http://www.integracja.org
CENTRUM INFORMACYJNE DLA
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH PRZY
STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓ£
INTEGRACJI
00-162 Warszawa, ul. Dzielna 1
tel. (22) 831 85 82, 831 01 39
e-mail: centrum@niepelnosprawni.info
http://www.niepelnosprawni.info
TOWARZYSTWO POMOCY
G£UCHONIEWIDOMYM
00-216 Warszawa, ul. Konwiktorska 9
tel. (22) 635 69 70, 831 22 71 wew.
310, fax 635 79 93
e-mail: tpg@tpg.org.pl
http://www.tpg.org.pl
TOWARZYSTWO ZWALCZANIA
CHORÓB MIÊNI  ZARZ¥D
G£ÓWNY
02-914 Warszawa, ul. w. Bonifacego10
tel./fax (22) 642 75 07
e-mail: zgtzchm@idn.org.pl
http://www.idn.org.pl/tzchm
WARMIÑSKO-MAZURSKIE
STOWARZYSZENIE LUDZI
NIEPE£NOSPRAWNYCH ALFA
14-100 Ostróda, ul. 11 Listopada 25
tel. (89) 646 93 34 wew.10, 646 79
54, fax 646 03 82, 646 79 54
e-mail: alfa_ostroda@free.ngo.pl;
marskas@poczta.wp.pl
FUNDACJA POMOCY LUDZIOM
NIEPE£NOSPRAWNYM
01-355 Warszawa, ul. Konarskiego 83
tel. (22) 665 87 04 wew. 40, 14
http://www.fundacjapln.fr.pl/
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FUNDACJA NA RZECZ AKTYWNOCI
NIEPE£NOSPRAWNYCH SI£A SERC
85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 17
tel. (52) 321 33 00
e-mail: fundacja@silaserc.bydgoszcz.com
http://www.sila-serc.bydgoszcz.com

STOWARZYSZENIE AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ I SPO£ECZNEJ OSÓB
NIEPE³NOSPRAWNYCH ACTUS
54-207 Wroc³aw,
ul. Na Ostatnim Groszu 46/14
tel. (71) 351 08 39
e-mail: actus@poczta.onet.pl
http://republika.pl/actus

SEJMIKI OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH50
Sejmiki Osób Niepe³nosprawnych zajmuj¹ siê upowszechnianiem wspó³pracy
pomiêdzy organizacjami pozarz¹dowymi i administracj¹ publiczn¹. Wypracowuj¹
metody dzia³ania i wymiany dowiadczeñ pomiêdzy organizacjami. Prowadz¹
dzia³alnoæ informacyjn¹  do punktów informacyjnych przy sejmikach mo¿e
zg³osiæ siê po poradê ka¿dy potrzebuj¹cy  nie ma ograniczeñ terytorialnych.
ELBL¥SKA RADA KONSULTACYJNA
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
82-300 Elbl¹g, ul. 12 Lutego 5a,
tel. (55) 232 69 35, 237 41 50
e-mail: erkon@softel.elblag.pl
http://www.softel.elblag.pl/erkon
KRAKOWSKA RADA
NIEPE£NOSPRAWNYCH
31-850 Kraków, O. Albertyñskie 16/3,
tel. (12) 648 14 70
MA£OPOLSKI SEJMIK OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH (w organizacji)
31-534 Kraków, ul. Daszyñskiego 22,
tel. (12) 422 80 63
KARKONOSKI SEJMIK OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
58-500 Jelenia Góra,
ul. Grabowskiego 7,
tel. (75) 752 42 54, 643 04 50,
0-603 080 938
e-mail: kson.jg@poczta.fm

LUBELSKIE FORUM ORGANIZACJI
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH 
SEJMIK WOJEWÓDZKI
20-043 Lublin, Al. Rac³awickie 44d,
tel. (81) 532 83 46
e-mail: lfoon@lfoon.lublin.pl
http://www.lfoon.lublin.pl
LUBUSKI SEJMIK OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH (przy warsztatach terapii zajêciowej)
66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Czereniowa 15,
tel. (95) 729 59 43, 729 01 58,
722 61 31
£ÓDZKI SEJMIK OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
90-113 £ód, ul. Sienkiewicza 5,
tel. (42) 638 45 42, 638 45 74
e-mail: lsob@rehabilitacja.pl
http://www.lson.rehabilitacja.pl,
http://www.idn.org.pl/lson

Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info (M. Gorczyca, Stowarzyszenie
Przyjació³ Integracji).
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WROC£AWSKI SEJMIK OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
50-073 Wroc³aw, ul. w. Antoniego 36/38,
tel. (71) 372 33 89, 344 85 75
e-mail: wson@wson.wroc.pl
http://free.ngo.pl/wson
Wroc³awski Sejmik Osób
Niepe³nosprawnych skupia organizacje
pozarz¹dowe w woj. dolnol¹skim.
Jest inicjatorem Polskiej Federacji
Zwi¹zków Stowarzyszeñ Osób
Niepe³nosprawnych.

14.2.

WARMIÑSKO-MAZURSKI SEJMIK
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
10-508 Olsztyn, ul. Pi³sudskiego 7/9,
tel. (89) 523 22 14
e-mail: wmson.ol@wp.pl
http://www.wmson.olsztyn.pl

BIURA PORAD OBYWATELSKICH

51

W Biurach Porad Obywatelskich ka¿dy mo¿e uzyskaæ bezp³atn¹ informacjê
prawn¹. Porady obejmuj¹ szeroki zakres tematyczny, np. kontakty obywatela
z instytucjami, problemy mieszkaniowe, rodzinne, ubezpieczenia, w³asnoæ,
niepe³nosprawnoæ, leczenie i opieka medyczna. Dzia³alnoæ biur skierowana jest
do ludzi ubogich, których nie staæ na korzystanie z p³atnego poradnictwa i którzy
nie maj¹ dostêpu do informacji. Status maj¹tkowy nie jest jednak ograniczeniem z pomocy mog¹ korzystaæ tak¿e osoby o wy¿szych dochodach, jeli sytuacja
¿yciowa zmusza ich do szukania porady. Na spotkanie z doradc¹ najlepiej umówiæ
siê wczeniej, np. telefonicznie  nie wszystkie biura s¹ otwarte codziennie.
Województwo dolnol¹skie
BPO Wroc³aw
STOWARZYSZENIE BIURO PORAD
OBYWATELSKICH
50-076 Wroc³aw, ul. Szajnochy 12,
tel./fax (71) 344 84 39
e-mail: bpowroc@poczta.onet.pl
Województwo lubelskie
BPO Pu³awy
PU£AWSKIE FORUM ORGANIZACJI
I STOWARZYSZEÑ RAZEM
24-100 Pu³awy, ul. Wróblewskiego 21,
tel. (81) 886 65 45
e-mail: bpo_pul@pro.onet.pl
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Województwo ³ódzkie
BPO Wieruszów
STOWARZYSZENIE PRAWO-OBYWATEL-DEMOKRACJA
98-400 Wieruszów, ul. Sportowa 7,
tel. (62) 581 01 48, fax 784 13 31
e-mail: wieruszow@bpo.engo.pl
BPO £odzi
STOWARZYSZENIE BEZROBOTNYCH
I OSÓB DZIA£AJ¥CYCH NA RZECZ
BEZROBOTNYCH WSZYSCY RAZEM
 IN CORPORE
Adres do korespondencji:
90-105 £ód, Piotrkowska 64, I piêtro,
tel./fax (42) 639 72 03
e-mail: wszyscyrazem@poczta.onet.pl

Oprac. red. na podst. informacji ze Zwi¹zku Biur Porad Obywatelskich.
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Województwo ma³opolskie
BPO Owiêcim
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
WSPIERANIA INICJATYW ZIEMI
OWIÊCIMSKIEJ
32-600 Owiêcim, ul. Rynek G³ówny
9/ 2,
tel./fax (33) 842 60 87
e-mail: bpo_oswiecim@poczta.onet.pl
Województwo mazowieckie
BPO Garwolin
STOWARZYSZENIE POMOCNA
D£OÑ
08-400 Garwolin, ul. Zgoda 2,
tel./fax (25) 682 20 75
e-mail: bpo_garwolin@interia.pl
BPO Warszawa
STOWARZYSZENIE CENTRUM
INFORMACJI SPO£ECZNEJ CIS
00-362 Warszawa, ul. Ga³czyñskiego 3,
Infolinia  tylko dla mieszkañców
Mazowsza: 0-801 112 007
(pon.-pt. w godz. 9.00-13.00)
tel./fax (22) 828 12 95
(pon.-pt. w godz. 13.00-16.00)
e-mail: bpo@free.ngo.pl
http://www.free.ngo.pl/bpo
Województwo podkarpackie
BPO Jaros³aw
STOWARZYSZENIE INFORMACJI
OBYWATELSKIEJ
37-500 Jaros³aw, ul. Grodzka 21,
tel. (16) 624 15 45
BPO Krosno
STOWARZYSZENIE POMOCY
NIEMATERIALNEJ SZANSA
38-400 Krosno, ul. Portiusa 4,
tel. (13) 436 39 08, fax 432 64 96
e-mail: bpokrosno@wp.pl
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BPO Lubaczów
FUNDACJA IM. JANA PAW³A II
37-600 Lubaczów, ul. Konopnickiej 9,
tel./fax (16) 632 90 20, tel. 632 90 21
e-mail: lubaczow@bpo.engo.pl
BPO Mielec
FUNDACJA MIÊDZYNARODOWE
CENTRUM KSZTA£CENIA
I ROZWOJU GOSPODARCZEGO
39-300 Mielec,
ul. M. Curie-Sk³odowskiej 2,
tel./fax (17) 583 61 16
e-mail: bpo@powiat.mielec.pl
BPO Nowa Dêba
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI
I M£ODZIE¯Y WSPARCIE
Adres do korespondencji:
39-460 Nowa Dêba, ul. Rzeszowska 3/ 51,
tel. (15) 846 21 55, fax 846 26 71
e-mail: wsparcie@npl.pl
BPO Przemyl
STOWARZYSZENIE CENTRUM
INFORMACJI SPO£ECZNEJ CIS
37-700 Przemyl, ul. Barska 15,
tel./fax (16) 670 71 85
e-mail: cisprzem@free.ngo.pl
BPO Rzeszów (w trakcie organizacji)
CENTRUM WSPIERANIA
ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 6,
tel. (17) 853 53 56, fax 853 28 68
e-mail: centrum@cewop.org.pl
Województwo podlaskie
BPO £om¿a
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA
PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
 BIURO PORAD OBYWATELSKICH
18-400 £om¿a,
ul. Szosa Zambrowska 1/27 (I piêtro),
tel./fax (86) 473 54 98
e-mail: lomza@bpo.engo.pl;
bpolomza@wp.pl; bpo.lomza@wp.pl

14. informator adresowy

BPO Suwa³ki
MIÊDZYNARODOWE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU SPO£ECZNEGO
16-400 Suwa³ki, ul. Noniewicza 42,
tel. (87) 563 05 25, fax 566 27 44
e-mail: suwalki@pah.org.pl
Województwo pomorskie
BPO Debrzno
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU MIASTA I GMINY
DEBRZNO
77-310 Debrzno, ul. Ogrodowa 26,
tel./fax (59) 833 57 50
e-mail: bpo@stowdeb.prv.pl
BPO Gdañsk
STOWARZYSZENIE AKCJA
SPO£ECZNA /SAS/
Gdañsk 6, ul. Pniewskiego 5/4,
tel./fax (58) 520 38 28
e-mail: sas.bpo@wp.pl
http://www.gdansk.bpo.engo.pl
BPO Gdynia
STOWARZYSZENIE RAZEM
81-388 Gdynia, ul. Traugutta 2,
tel./fax (58) 669 52 22
e-mail: bpo@razem.org.pl
BPO S³upsk
S£UPSKIE CENTRUM
WSPOMAGANIA ORGANIZACJI
POZARZ¥DOWYCH
76-200 S³upsk, ul. Lutos³awskiego 33,
tel./fax (59) 840 29 20
e-mail: scwop@slupsk.home.pl
Województwo l¹skie
BPO Czêstochowa
TERENOWY KOMITET OCHRONY
PRAW DZIECKA
Adres do korespondencji:
42-200 Czêstochowa, ul. l¹ska 22,
tel. (34) 365 30 44, fax 325 30 06
e-mail: bpo.cz@interia.pl

BPO Katowice
L¥SKA FUNDACJA NA RZECZ
ROZWOJU PRZEDSIÊBIORCZOCI
I WSPIERANIA INICJATYW
LOKALNYCH PRO FUTURO
40-037 Katowice, ul. Reymonta 20,
tel. (32) 785 72 00
e-mail: bpo.katowice@elp.pl
http://www.bpo.katowice.elp.pl
BPO Radlin
STOWARZYSZENIE RADLIÑSKIE
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
44-310 Radlin , ul. Solskiego 15,
tel./fax (32) 453 07 28
e-mail: bporadlin@free.ngo.pl
BPO Ruda l¹ska
STOWARZYSZENIE RUDZKIE
KONTO POMOCY
Adres do korespondencji:
41-709 Ruda l¹ska, ul. Niedurnego 99,
tel. (32) 342 29 80 (-81, -82)
lub 342 29 80, fax 344 06 31
e-mail: fryna@poczta.fm
Województwo wiêtokrzyskie
BPO Ostrowiec wiêtokrzyski
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
BEZROBOTNYCH
27-400 Ostrowiec wiêtokrzyski,
ul. I³¿ecka 1/ 5,
tel. kom.: 0-603 802 125
e-mail: bpoostrowiec@poczta.onet.pl
Województwo warmiñsko-mazurskie
BPO Miko³ajki
MIKO£AJSKIE STOWARZYSZENIE
WSPIERANIA INICJATYW
LOKALNYCH
11-730 Miko³ajki, ul. Szkolna 1,
tel./fax (87) 421 50 38
e-mail: bpomikolajki@o2.pl
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BPO Olsztyn
STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW
KULTURY NA WSI
10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1,
tel. (89) 535 73 01, fax kont. 526 89 99
e-mail: bpolsztyn@free.ngo.pl
Województwo wielkopolskie
BPO Kawêczyn
STOWARZYSZENIE KAWÊCZYÑSKIE
TOWARZYSTWO ROZWOJU
62-704 Kawêczyn, ul. Kawêczyn 39/ 3,
tel. (63) 288 50 21, fax 278 57 92
e-mail: kalu6@wp.pl

14.3.
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BPO Konin
STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA
OBYWATELSKA  BIURO PORAD
OBYWATELSKICH
62-510 Konin, ul. Hurtowa 1/1,
tel./fax (63) 245 62 23
e-mail: bpokonin@konrad.pl
BPO Poznañ
STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA
INICJATYWA OBYWATELSKA
61-701 Poznañ, ul. Fredry 7 pok. 50,
tel./fax (61) 646 52 07
e-mail: poznan@bpo.engo.pl

CENTRA WOLONTARIATU

Wolontariat to bezp³atna i dobrowolna praca na rzecz innych. Wolontariuszem
mo¿e zostaæ ka¿dy, bez wzglêdu na wiek. Wolontariusze pomagaj¹ w pracach
biurowych, mog¹ opiekowaæ siê chorymi dzieæmi lub doros³ymi wymagaj¹cymi
wsparcia. Praca ta daje mo¿liwoæ ciekawego spêdzania wolnego czasu, poznawania nowych ludzi, pozwala wykorzystywaæ swoj¹ wiedzê, ale daje te¿
mo¿liwoæ uczenia siê nowych rzeczy.
Szukaj¹c pracy jako wolontariusz mo¿na zg³osiæ siê do wybranej, np. znanej nam
organizacji/instytucji i zaoferowaæ swoj¹ pomoc. Mo¿na te¿ zg³osiæ siê do
Centrum Wolontariatu  organizacji pozarz¹dowej, która znajduje pracê dla
wolontariuszy w organizacjach i instytucjach zwi¹zanych np. z pomoc¹
spo³eczn¹, ekologi¹, kultur¹, edukacj¹. Centra Wolontariatu popularyzuj¹ ideê
pracy wolontarystycznej oraz zachêcaj¹ do rozwijania aktywnoci. Pierwsze
w Polsce Centrum Wolontariatu powsta³o w 1993 r. W po³owie lat dziewiêædziesi¹tych w ramach dzia³alnoci Centrów Wolontariatu powsta³y pierwsze
Biura Porednictwa Pracy dla Wolontariuszy. Biura te, do dzi, szukaj¹ miejsc
pracy dla wolontariuszy oraz pozyskuj¹ ochotników do prac na rzecz instytucji
i osób indywidualnych, które chc¹ z ich pomocy skorzystaæ. Co najwa¿niejsze 
dziêki dzia³alnoci Centrów wiele osób uzyska³o pomoc, której nigdy nie mogliby kupiæ za ¿adn¹ cenê - przyjañ, mi³oæ i ulgê w cierpieniu.
Obecnie w Polsce dzia³a 16 Centrów Wolontariatu. Tworz¹ one sieæ. Ka¿de
z Centrów Wolontariatu ma swoj¹ specyfikê, o szczegó³ach mo¿na dowiedzieæ siê
zg³aszaj¹c siê do biura Centrum lub zagl¹daj¹c na strony serwisu:
http://www.wolontariat.org.pl.
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BIURO WOLONTARIATU
15-555 Bia³ystok 23,
ul. Dojlidy Fabryczne 26,
tel. (85) 732 28 46, 732 09 09,
fax 732 94 84
e-mail : bialystok@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
43-300 Bielsko-Bia³a. ul. Krasiñskiego 5a
tel. 0608 413 832 fax (33) 822 05 29
e-mail: bielsko@wolontariat.org.pl
BIURO WOLONTARIATU
85-029 Bydgoszcz, ul. Bernardyñska 3,
tel./fax (52) 322 91 76,
e-mail: bydgoszcz@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
58-200 Dzier¿oniów l¹ski,
ul. Mickiewicza 16/1,
tel./fax (74) 832 38 33
e-mail: dzierzoniow@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
82-300 Elbl¹g,
ul. Zwi¹zku Jaszczurczego 17,
tel./ fax (55) 236 27 16;
e-mail: elblag@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
80-245 Gdañsk (Wrzeszcz)
ul ks. Józefa Zator Przytockiego 4
tel.(58) 341 61 77
e-mail: gdansk@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 25, III p.,
tel. (41) 344 41 60, tel./fax 344 77 62
e-mail: kielce@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
20-113 Lublin, ul. Jezuicka 4/7,
tel. (81) 534 26 52
e-mail: lublin@wolontariat.org.pl

CENTRUM WOLONTARIATU
64-920 Pi³a, ul. Motylewska 24,
tel. (67) 214 02 44, 214 02 04
fax 214 02 21
e-mail: pila@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
61-728 Poznañ, ul. Skryta 14/1,
tel. (61) 661 12 73
e-mail:poznan@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
35-026 Rzeszów ul. Reformacka 6/A,
tel. (17) 853 63 56
e-mail: rzeszow@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
76-200 S³upsk, ul. Sienkiewicza 7/23,
tel./fax (59) 840 13 70
e-mail: slupsk@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
37-450 Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1,
tel. (15) 642 63 84, fax 844 79 97
e-mail: stalowawola@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
87-100 Toruñ, ul. Gazowa 35,
tel. (56) 623 55 12, fax 623 60 12
e-mail: torun@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
50-073Wroc³aw, ul. w.Antoniego36/38,
tel. (71) 372 33 89, fax 344 85 75
e-mail: wroclaw@wolontariat.org.pl
CENTRUM WOLONTARIATU
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 9/11,
tel. (22) 635 27 73, tel./ fax 635 46 02
e-mail: warszawa@wolontariat.org.pl

CENTRUM WOLONTARIATU
£ód 90-256, ul. Piotrkowska 38
tel. (42) 633 58 97
e-mail: lodz@wolontariat.org.pl
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14.4. INSTYTUCJE
TERENOWE ODDZIA£Y PFRON
PAÑSTWOWY FUNDUSZ
REHABILITACJI OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH  BIURO
FUNDUSZU
00-828 Warszawa, Al. Jana Paw³a II 13,
tel. cent. (22) 620 03 51
ODDZIA£ DOLNOL¥SKI
Wroc³aw, ul. Szewska 6/7,
tel. (71) 346 74 40, fax 342 12 60
e-mail: wroclaw@pfron.org.pl
ODDZIA£ KUJAWSKO-POMORSKI
Toruñ, ul. Szosa Che³miñska 28,
tel. (56) 654 66 92, 655 51 28 wew.
15 do 21, fax 655 60 02 wew. 31
e-mail: torun@pfron.org.pl
ODDZIA£ LUBELSKI
Lublin, ul. Tetmajera 21,
tel. (81) 744 36 01 do 08, fax 744 16 47
e-mail:lublin@pfron.org.pl
ODDZIA£ LUBUSKI
Zielona Góra, ul. D¹browskiego 25A,
tel. (68) 320 55 80, 324 33 38,
fax 324 33 36
e-mail: zielonagora@pfron.org.pl
ODDZIA£ £ÓDZKI
£ód, ul. Kiliñskiego 169,
tel. (42) 672 45 32, 672 45 31,
fax 674 58 22
e-mail: lodz@pfron.org.pl
ODDZIA£ MA£OPOLSKI
Kraków, ul. 29 Listopada 130,
tel. (12) 415 86 35, 415 91 19,
fax 415 86 85
e-mail: krakow@pfron.org.pl
ODDZIA£ MAZOWIECKI
Warszawa, ul. Grójecka 19/25,
tel. (22) 822 32 75, 822 32 78,
200

822 32 79, fax 822 32 7
e-mail: warszawa@pfron.org.pl
ODDZIA£ OPOLSKI
Opole, ul. Koraszewskiego 8-16,
tel. (77) 456 72 54, fax 453 95 91
e-mail: opole@pfron.org.pl
ODDZIA£ PODKARPACKI
Rzeszów, ul. Rejtana 10,
tel. (17) 852 89 11, 852 89 32,
853 59 11, fax 853 26 12
e-mail: rzeszow@pfron.org.pl
ODDZIA£ PODLASKI
Bia³ystok, ul. Fabryczna 2,
tel. (85) 654 57 65, fax 675 01 07
e-mail: bialystok@pfron.org.pl
ODDZIA£ POMORSKI
Gdañsk, ul. Ba¿yñskiego 32,
tel. (58) 554 85 16, fax 552 28 06
e-mail: gdansk@pfron.org.pl
ODDZIA£ L¥SKI
Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10/8,
tel. (32) 786 96 02 do 04, fax 786 96 02
e-mail: katowice@pfron.org.pl
ODDZIA£ WIÊTOKRZYSKI
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3,
tel. (41) 342 19 69, fax 342 19 68
e-mail: kielce@pfron.org.pl
ODDZIA£ WARMIÑSKO-MAZURSKI
Olsztyn, ul. Kopernika 46A,
tel. (89) 534 91 51, fax 527 76 39
e-mail: olsztyn@pfron.org.pl
ODDZIA£ WIELKOPOLSKI
Poznañ, ul. Lindego 4,
tel. (61) 843 55 16 do 18, 843 04 31,
fax 847 64 39
e-mail: poznan@pfron.org.pl

14. informator adresowy

PE£NOMOCNICY DS. OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH PRZY URZÊDACH
ODDZIA£ ZACHODNIOPOMORSKI
Szczecin,
ul. Powstañców Wielkopolskich 33,
tel. (91) 482 09 20, fax 482 79 36
e-mail: szczecin@pfron.org.pl
URZ¥D MARSZA£KOWSKI
PE³NOMOCNIK DS. OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
RYSZARD JUSZCZAK
50-411 Wroc³aw,
ul. Wybrze¿e J. S³owackiego 12-14,
tel. (71) 374 90 46
INSPEKTOR DS. OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
LESZEK BUKOWSKI
87-100 Toruñ, Pl. Teatralny 2,
tel. (56) 621 83 38,
tel. (56) 621 84 63 (268), Biuro ds.
Osób Niepe³nosprawnych
URZ¥D WOJEWÓDZKI
PE£NOMOCNIK WOJEWODY DS.
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
I RODZINY
ALEKSANDRA POEPLAU
85-950 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3,
tel. (52) 349 75 18
URZ¥D MIASTA BYDGOSZCZ 
ZESPÓ£ LEKARZA MIEJSKIEGO 
DYREKTOR DS. OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
ALEKSANDRA LUBIÑSKA
85-102 Bydgoszcz, ul. Niedwiedzia 4,
tel. (52) 328 86 65, 328 84 42,
fax 322 24 72
PREZYDENT MIASTA £ÓD
PE£NOMOCNIK DS. OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
W£ADYS£AW KOROWAJCZYK
90-004 £ód, ul. Sienkiewicza 5,
tel. (42) 638 45 40

PREZYDENT MIASTA KRAKÓW
PE£NOMOCNIK DS. OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
BOGDAN D¥SALA
31-004 Kraków,
ul. Wszystkich wiêtych 3/ 4,
tel. (12) 411 57 22
PREZYDENT MIASTA GDYNIA
PE£NOMOCNIK DS. SPRAW OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
ALICJA GONTARZ
81-382 Gdynia, Al. Pi³sudskiego 52/54,
tel. (58) 668 87 90
URZ¥D MIEJSKI W GDAÑSKU 
REFERAT OBS£UGI OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
MARIA PODGÓRNIAK
siedziba: ul. Dyrekcyjna 5,
adres korespondencyjny:
80-803 Gdañsk, Nowe Ogrody 8/12,
tel. (58) 300 51 10, 300 51 20, 300 51 30
PREZYDENT MIASTA KIELCE
PE£NOMOCNIK DO SPRAW OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
ANNA SOWA
22-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6,
tel. (41) 36 76 528
URZ¥D WOJEWÓDZKI
PE£NOMOCNIK DO SPRAW OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH
TADEUSZ MILEWSKI
10-575 Olsztyn,
Al. Marsza³ka Pi³sudskiego 7/9,
tel. (89) 523 22 14
PE³NOMOCNIK DO SPRAW OSÓB
NIEPE³NOSPRAWNYCH PRZY
PREZYDENCIE MIASTA POZNAÑ
DOROTA POTEJKO
61-841 Poznañ, Pl. Kolegiacki 17,
tel. (61) 878 52 22, 851 67 68
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KURATORZY DS. KSZTA£CENIA INTEGRACYJNEGO W KURATORIACH
OWIATY52
DOLNOL¥SKIE KURATORIUM
OWIATY
50-951 Wroc³aw,
Pl. Powstañców Warszawy 1,
Weronika ¯u³awiñska  Pe³nomocnik
Kuratora
tel. (71) 340 63 29, 340 63 51,
fax 340 63 50
Maria Czarniecka
59-220 Legnica, Pl. S³owiañski 1,
tel. (76) 86 66 345
KUJAWSKO-POMORSKIE
KURATORIUM OWIATY
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3,
Krystyna Witek
tel. (52) 34 97 614, fax 34 97 617
LUBELSKIE KURATORIUM OWIATY
20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6,
El¿bieta Lalka-Barañska
tel. (81) 53 292 81 wew. 205,
fax 53 298 00, 532 25 83
LUBUSKIE KURATORIUM OWIATY
66-400 Gorzów Wlkp.,
ul. Jagielloñczyka 10,
Jolanta Jêdrzejewska
tel. (95) 720 84 12 wew. 132,
fax 722 37 26
£ÓDZKIE KURATORIUM OWIATY
90-466 £ód, ul. Kociuszki 120 A,
Barbara £aska
tel. (42) 637 77 18, fax/tel. 636 61 30
MA£OPOLSKIE KURATORIUM
OWIATY
ul. £obzowa 67, 30-038 Kraków
Bo¿ena Borysewicz
tel. (12) 633 08 64 wew. 310,
633 60 04 wew. 310, fax 632 95 15

MAZOWIECKIE KURATORIUM
OWIATY
00-950 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32,
Regina Zboromirska
tel. (22) 827 28 08, 826 64 91 do 96
wew. 333, fax 828 22 60
OPOLSKIE KURATORIUM OWIATY
45-082 Opole, ul. Piastowska 14,
Stefania Chatys
tel. (77) 452 45 73, fax 452 44 17
PODKARPACKIE KURATORIUM
OWIATY
35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15,
Maria Rusin
tel. (17) 867 11 30, fax 862 39 68
PODLASKIE KURATORIUM OWIATY
15-950 Bia³ystok, Rynek Kociuszki 9,
Gra¿yna redziñska
tel. (85) 741 59 19, fax 741 58 48
POMORSKIE KURATORIUM
OWIATY
80-810 Gdañsk, ul. Okopowa 23/27,
Monika Go³ubiew-Konieczna
tel. (58) 307 74 64, 307 76 99,
fax 301 80 23
L¥SKIE KURATORIUM OWIATY
40-032 Katowice, ul. Jagielloñska 25,
Kazimierz Miko³ajczyk
tel. (32) 207 74 60, fax 255 58 25
WIÊTOKRZYSKIE KURATORIUM
OWIATY
25-955 Kielce, ul. IX Wieków Kielc,
Barbara Maciejewska
tel. (41) 342 16 43, fax 344 88 83

Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info (D. Landsberger, Stowarzyszenie Przyjació³ Integracji).
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WARMIÑSKO-MAZURSKIE
KURATORIUM OWIATY
10-959 Olsztyn, Al. Pi³sudskiego 7/9,
Cecylia Miko³ajska
tel. (89) 523 26 04, fax 527 27 21
WIELKOPOLSKIE KURATORIUM
OWIATY
61-716 Poznañ, ul. Kociuszki 93,

Ewa ¯akrzewicz
tel. (61) 854 17 54, 854 17 54,
fax 852 31 69
ZACHODNIOPOMORSKIE
KURATORIUM OWIATY
71-615 Szczecin, ul. Jana Matejki 6b,
Renata Ruciñska
tel. (91) 433 76 62 wew. 178,
fax 433 93 04

PE£NOMOCNICY DS. OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH NA UCZELNIACH53
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Biuro do spraw Osób
Niepe³nosprawnych UW
00-927 Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmiecie 26/28,
tel. (22) 552 42 22
e-mail: bon@mercury.ci.uw.edu.pl
http://www.uw.edu.pl
AKADEMIA PODLASKA
Pe³nomocnik ds. Osób
Niepe³nosprawnych
prof. dr hab. Les³aw Szczerba
08-110 Siedlce, ul. 3 Maja 49/214,
tel. (25) 643 11 01
e-mail: szczerba@ap.siedlce.pl
http://www.ap.siedlce.pl
UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI
Pe³nomocnik Rektora UJ ds. Osób
Niepe³nosprawnych
mgr Ireneusz Bia³ek
Collegium Novum pokój 11 a,
31-007 Kraków, ul. Go³êbia 24,
tel. (12) 431 06 64, 422 10 33 wew. 1264
e-mail: bialek@adm.uj.edu.pl
http://www.uj.edu.pl

UNIWERSYTET GDAÑSKI
80-952 Gdañsk Oliwa, ul. Ba¿yñskiego1a,
tel. (58) 552 91 00
Pe³nomocnik Rektora ds. Osób
Niepe³nosprawnych
dr Anna Kobylañska
(pracownik Instytutu Pedagogiki)
ul. Krzywoustego 19
tel. (58) 557 20 47
http://univ.gda.pl
UNIWERSYTET L¥SKI
Dzia³ ds. Studenckich
mgr Anna Wandzel
40-007 Katowice,
ul. Bankowa 14 pokój 410a,
tel. (32) 258 72 38, 258 24 41 wew. 1672
e-mail: sn@us.edu.pl
http://www.us.edu.pl
WY¯SZA SZKO£A BANKOWA
Pe³nomocnik Rektora ds. Osób
Niepe³nosprawnych
mgr Dorota Michor
61-874 Poznañ, Al. Niepodleg³oci 2,
tel. (61) 655 33 01,
e-mail: d.michor@wsb.poznan.pl
http://www.wsb.poznan.pl

Oprac. red. na podst. portalu: www.niepelnosprawni.info (D. Landsberger, Stowarzyszenie
Przyjació³ Integracji).
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AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30,
Biuro ds. Osób Niepe³nosprawnych
mgr Pawe³ £anecki
tel. (12) 617 32 64
e-mail: lanecki@uci.agh.edu.pl
http://www.agh.edu.pl
UNIWERSYTET £ÓDZKI
90-131 £ód, ul. Narutowicza 65,
Pe³nomocnik Rektora U£ ds. Osób
Niepe³nosprawnych

stan prawny na dzieñ 1 wrzenia 2003 r.

dr Dorota Podgórska-Jachnik
tel. (42) 616 95 59
http://www.uni.lodz.pl
POLITECHNIKA £ÓDZKA
ul. Ks. Skorupki 6/8, 90-532 £ód
prof. Izabela Fr¹tczak-Wasiak
tel. (42) 631 21 51
http://www.p.lodz.pl

ODDZIA£Y NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA54
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA 
CENTRALA
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
tel. 572 60 00, fax 572 63 33
Infolinia NFZ: 0-800 392 976
http://www.nfz.gov.pl
DOLNOL¥SKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
50-525 Wroc³aw, ul. Joannitów 6
tel. (71) 37 47 202, fax 37 47 201
infolinia (71) 94-88
http://www.nfz-wroclaw.pl
LUBELSKI ODDZIA³ WOJEWÓDZKI
NFZ
20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. (81) 53 105-00 (-01, -02),
fax 53 105 28
http://www.nfz-lublin.pl
LUBUSKI ODDZIA³ WOJEWÓDZKI
NFZ
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b,
tel. (68) 328 76 00, fax 328 76 57
http://www.nfz-zielonagora.pl

54

£ÓDZKI ODDZIA£ WOJEWÓDZKI
NFZ
90-032 £ód, ul. Kopciñskiego 58
tel. (42) 94 88, 677 40 30
http://www.nfz-lodz.pl
KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
telefon: (52) 325 27 00, fax 325 27 09
http://www.nfz-bydgoszcz.pl
Delegatura w Toruniu:
87-100 Toruñ, ul. Grudzi¹dzka 46,
tel. (56) 658 05 03, -00, fax 658 05
01, torun@kprkch.pl
Delegatura we W³oc³awku:
87-800 W³oc³awek, ul. Wieniecka 42,
tel. (54) 411 22 03, fax 411 22 07,
wloc@kprkch.pl
MA£OPOLSKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
31-053 Kraków, ul. Ciemna 6
tel. (12) 292 28 86 do 89; fax 430 64 40
Wydzia³ Obs³ugi Ubezpieczonych:
30-135 Kraków, ul. Batorego 24
Infolinia (12) 94 88
Adres do korespondencji:

Oprac. red. na podst.: httgp://www.nfz.gov.pl (stan na lipiec 2003 r.).
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31-135 Kraków, ul. Batorego 24,
http://www.nfz-krakow.pl
e-mail: nfz@bci.krakow.pl
MAZOWIECKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
00-010 Warszawa, ul. Sienkiewicza 12
tel. (22) 525 40 60, 525 40 62
http://www.nfz-warszawa.pl
OPOLSKI ODDZIA£ WOJEWÓDZKI
NFZ
45-315 Opole, ul. G³ogowskiej 37
tel. (77) 402 01 00, 402 01 02
http://www.nfz-opole.pl
PODKARPACKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
35-032 Rzeszów ul. Zamkowa 8
tel. (17) 852 81 24, 852 86 18,
fax 852 86 19
http://www.nfz-rzeszow.pl
PODLASKI ODDZIA£ WOJEWÓDZKI
NFZ
15-042 Bia³ystok, ul. Pa³acowa 3,
tel. (85) 745 95 00, fax 745 95 39
http://www.nfz-bialystok.pl
POMORSKI ODDZIA£ WOJEWÓDZKI
NFZ
80-844 Gdañsk,
ul. Podwale Staromiejskie 69
tel. (58) 321 86 98, 321 86 35,
fax 321 85 15
http://www.nfz-gansk.pl

L¥SKI ODDZIA£ WOJEWÓDZKI
NFZ
40-844 Katowice, ul. Kossutha 13
tel. (32) 735 17 00
http://www.nfz-katowice.pl
WIÊTOKRZYSKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
25-025 Kielce, ul. Jana Paw³a II 9
tel.: (41) 343 03 24, 343 06 14, fax
343 04 90, 362 90 72
http://www.nfz-kielce.pl
WARMIÑSKO-MAZURSKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
10-561 Olsztyn, ul. ¯o³nierska 16
tel. (89) 53 27 414, fax 53 39 174
http://www.nfz-olsztyn.pl
WIELKOPOLSKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
61-823 Poznañ, ul. Piekary 14/15
tel/fax (61) 850 60 00, 850 61 02
adres do korespondencji:
60-309 Poznañ, ul. Grunwaldzka 158,
http://www.nfz-poznan.pl
ZACHODNIOPOMORSKI ODDZIA£
WOJEWÓDZKI NFZ
71-470 Szczecin, ul. Arkoñska 45
tel (91) 425 10 00, fax 425 11 88
75-414 Koszalin, ul. Monte Cassino 9
tel (94) 34 65 226, fax 34 15 422
http://www.nfz-szczecin.pl
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14.5.

TELEFONY ZAUFANIA I INFOLINIE

ANTYDEPRESYJNY TELEFON
ZAUFANIA
Fundacji Itaka (22) 654-40-41
(pon., czw. w godz. 17.00-20.00)
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
(22) 828 12 95
(pon.-pt. w godz. 13.00-16.00)
0-801 11 20 07 dla mieszkañców
Mazowsza
(pon.-pt. w godz. 9.00-13.00)
CA£ODOBOWY TELEFON POMOCY
KRYZYSOWEJ DLA
NIEPE£NOSPRAWNYCH
(32) 205 38 80 (dla aglomeracji
katowickiej)
(32) 251 73 47 poradnictwo
ogólnopolskie
(pon.-pt. w godz. 9.00-19.00);
e-mail: spes@spes.org.pl
DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE
ROZSIANE POLSKIEGO
TOWARZYSTWA STWARDNIENIA
ROZSIANEGO
0-801 313 333
(pon.-sob. w godz. 13.00-18.00)
DLA KOBIET PRZED I PO MASTEKTOMII KLUBU AMAZONKA
(22) 664 76 86
(pon. w godz. 16.00-18.00)
DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
STOWARZYSZENIA OTWARTE DRZWI
(22) 619 85 01
(czynny w pon.-pt. w godz. 15.30-20.00)
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DLA RODZICÓW DZIECI
Z ZESPO£EM DOWNA
(22) 635 50 40
(pon.-pt. w godz. 8.00-16.00),
e-mail: bardziej_kochani@go2.pl
INFOLINIA KAMPANII NIECH ¯YCIE
NIE BOLI  BÓL MO¯EMY
POKONAÆ WSPÓLNIE
0-801 600 006 informacje o poradniach
leczeniu bólu w poszczególnych
województwach
INFOLINIA NARODOWEGO
FUNDUSZU ZDROWIA
0-801 801 802
NIEBIESKA LINIA
OGÓLNOPOLSKIEGO
POGOTOWIA DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE
0-801 120 002; (22) 666 00 60
(pon.-sob. w godz. 10.00-22.00,
niedz. 10.00-16.00)
OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA
DLA OSÓB NIEWIDOMYCH
I TRAC¥CYCH WZROK
(61) 820 05 12
(pon.-pt. w godz. 8-15, czw. w godz.
8.00-18.00)
ONKOLOGICZNY POLSKIEGO
KOMITETU ZWALCZANIA RAKA
(22) 822 56 94
(pon., wt., czw. w godz. 13.00-16.00)
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
POMOCY OSOBOM Z CHOROB¥
ALZHEIMERA
(22) 622 11 22
(wt., czw. w godz. 15.00-17.00)

Oprac. red. (R. Kowalski, Stowarzyszenie Klon/Jawor).
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POMOC OSOBOM Z CHOROB¥
ALZHEIMERA POLSKIEJ FUNDACJI
ALZHEIMEROWSKIEJ
(22) 827 35 86
(wt., czw. w godz. 15.00-17.00)
STO£ECZNEGO STOWARZYSZENIA
POMOCY OSOBOM Z CHOROB¥
PARKINSONA
(22) 602 18 88
(wt., r. w godz. 11.00-15.00)
TELEFON WSPARCIA DLA
SENIORÓW FUNDACJI AKTYWNY
SENIOR
(22) 643 64 91
(pon.-pt. w godz. 10.00-20.00)

TELEFON ZAUFANIA
STOWARZYSZENIA OSÓB
NIEPE£NOSPRAWNYCH NA
OCIE¯
(22) 633 58 53
(r. w godz. 18-20, sob, niedz. w godz.
20.00-22.00)
TELEFON ZAUFANIA I INFORMACYJNY  KARKONOSKIEGO SEJMIKU
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
(75) 753 21 11, 643 04 50
(pon.-pt. w godz. 10.00-17.00)
e-mail: kson.jg@poczta.fm

14.6. INFORMACJE DLA OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH
W INTERNECIE56
STRONY OGÓLNOTEMATYCZNE
www.akcjasos.pl
Bardzo ciekawa inicjatywa streszczaj¹ca siê w s³owach  nieæ pomoc tam, gdzie
jest ona potrzebna. Serwis publikuje apele o pomoc (zg³aszane przez instytucje,
organizacje i osoby prywatne). Tematyka pomocy nie jest okrelona, tzn. mo¿e
ona byæ zwi¹zana z pomoc¹ dla osoby zbieraj¹cej pieni¹dze na kosztown¹ operacjê, ale te¿ z pomoc¹ dla muzeum nie maj¹cego rodków na zabezpieczenie
swoich zbiorów. Mo¿na tu znaleæ równie¿ wiadomoci, gor¹ce tematy, a tak¿e
ciekawostki. Dobre narzêdzie, które czeka na zainteresowanie internautów. Ka¿da
osoba potrzebuj¹ca pomocy mo¿e bezp³atnie zamieciæ swój apel na stronie.
www.bazazpchr.pl
Serwis, oprócz aktualnoci, zawiera Ogólnopolsk¹ Bazê Zak³adów Pracy
Chronionej. Baza s³u¿y wszystkim przedsiêbiorstwom chc¹cym pozyskaæ do
wspó³pracy zak³ady pracy chronionej z dowolnego regionu w kraju i odnaleæ
w nich partnera handlowego.

56

Oprac. red. (R. Kowalski, R. Niecikowska, Stowarzyszenie Klon/Jawor).
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www.epomoc.pl
Portal Pomocy Potrzebuj¹cym powiêcony ratowaniu ¿ycia. Znajduj¹ siê tu m.in.
historie osób chorych na dystrofiê miêni, mukowiscydozê, dzieciêce pora¿enie
mózgowe, retinopatiê wczeniacz¹, arthogrypozê, bia³aczkê limfoblastyczn¹.
Epomoc.pl pomaga wszystkim osobom, które wejd¹ na tê stronê, skontaktuj¹ siê
z jej administratorami poczt¹ elektroniczn¹ lub telefonicznie oraz wyl¹ im
odpowiednie dokumenty.
Administratorzy portalu staraj¹ siê umo¿liwiæ u¿ytkownikom w ³atwy sposób
przekazanie wsparcia finansowego na potrzeby choruj¹cych. Pomóc mo¿na, np.
ci¹gaj¹c na swój telefon komórkowy wybrane logo lub melodiê, bior¹c udzia³
w aukcji prowadzonej na rzecz której z osób lub po prostu wybraæ kogo
z podopiecznych portalu i wp³aciæ pieni¹dze na jego konto.
www.dzieci.org.pl
Bardzo rozbudowany i na bie¿¹co aktualizowany serwis skierowany do dzieci
sprawnych inaczej i ich rodziców. Zawiera ogromn¹ iloæ przydatnych informacji. Znajdziemy tu m.in. nastêpuj¹ce dzia³y: prawo, media, kalendarz, czasopisma
i ksi¹¿ki, sztuka dzieci. Dowiemy siê, jak radziæ sobie z konkretn¹ chorob¹, problemem. Znajdziemy bogate opisy zabaw, programów edukacyjnych oraz innych
pomocy przydatnych w wychowaniu dziecka (nie tylko niepe³nosprawnego).
Autorzy z powodzeniem zachêcaj¹ do dyskusji na ró¿ne, aktualne tematy.
Ciekawe informacje, kontakty oraz apele gromadzi tablica og³oszeñ. Serwis
umo¿liwia te¿ za³o¿enie konta i stworzenie w³asnej strony WWW (o okrelonej
tematyce). Strona tworzona jest z widoczn¹ pasj¹. Widaæ, ¿e skupia na sobie
uwagê licznych internautów, którzy wspó³uczestnicz¹ w redagowaniu informacji
oraz bior¹ udzia³ w dyskusjach dziêki czemu serwis ¿yje.
www.idn.org.pl
Serwis jest opracowywany zdalnie przez osoby niepe³nosprawne z ró¿nych stron
Polski, pod patronatem Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom
Niesprawnym Ruchowo. U³atwia nawigowanie po stronach dotycz¹cych ró¿nych
aspektów niepe³nosprawnoci powstaj¹cych dziêki wsparciu programu Internet
dla Niepe³nosprawnych. Umo¿liwia osobom niepe³nosprawnym oraz organizacjom zajmuj¹cym siê niepe³nosprawnymi zak³adanie bezp³atnych kont pocztowych; udostêpnia miejsce na strony www. Zasoby IDN zawieraj¹ m.in. akty
prawne, opracowania (szeroki zakres zagadnieñ), bloki tematyczne (np. telepraca,
sport, motosprawy, edukacja, poezja), tablicê og³oszeñ z ofertami pracy oraz
rubrykê z ostatniej chwili. Dostêpne s¹ tak¿e wersje w jêzyku angielskim
i niemieckim, a tak¿e serwisy lokalne.
www.mp.pl
Bardzo rozbudowany portal wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Oprócz aktualnoci z kraju i ze wiata, zawiera m.in. serwisy specjalistyczne na nastêpuj¹ce
tematy: astma oskrzelowa, diabetologia, gastroenterologia, hepatologia, mukowis208
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cydoza, nadcinienie têtnicze, neurologia, pediatria, reumatologia. Znajdziemy tu
równie¿ listy adresowe szpitali, hospicjów itp. Serwis posiada wyszukiwarkê, co
bardzo u³atwia zbieranie informacji.
www.mgpips.gov.pl
Czytelny i przejrzysty serwis Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Mo¿na tu znaleæ opis za³o¿eñ polityki pañstwa w zakresie pomocy spo³ecznej.
Specjalny dzia³ dla niepe³nosprawnych zawiera m.in. informacje o instytucjach
pomagaj¹cych niepe³nosprawnym, programach skierowanych do niepe³nosprawnych, ulgach i uprawnieniach, miêdzynarodowych standardach. Serwis na
bie¿¹co informuje o zmianach w prawie dotycz¹cych niepe³nosprawnoci.
www.niepelnosprawni.info
Portal Stowarzyszenia Przyjació³ Integracji. Jest czêci¹ Centrum Informacyjnego
dla Osób Niepe³nosprawnych stworzonego w celu zwiêkszenia dostêpu osób
niepe³nosprawnych do informacji. W portalu znajdziesz wiele u¿ytecznych i aktualnych informacji o wydarzeniach, spotkaniach zwi¹zanych z niepe³nosprawnoci¹, zmianach w prawie etc.
www.ops.pl
Serwis rodowiska pracowników pomocy spo³ecznej. Zawiera m.in. adresy, telefony, do orodków pomocy spo³ecznej w ca³ym kraju, aktualne doniesienia
zwi¹zane z pomoc¹ spo³eczn¹.
www.pfron.org.pl
Strona Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Zawiera
informacje o programach prowadzonych przez PFRON, wykaz adresów oddzia³ów terenowych, biuletyn informacyjny oraz zbiór aktów prawnych
dotycz¹cych osób niepe³nosprawnych i niepe³nosprawnoci. Zawiera te¿ katalog
Zak³adów Pracy Chronionej.
www.pomocspoleczna.ngo.pl
Serwis w portalu www.ngo.pl, prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Serwis skierowany jest do pracowników organizacji pozarz¹dowych i instytucji, które
dzia³aj¹ na polu pomocy spo³ecznej, zajmuj¹ siê poradnictwem, pomagaj¹ osobom
w trudnej sytuacji ¿yciowej, a tak¿e do osób indywidualnych. W serwisie znajduj¹
siê: wiadomoci o wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach zwi¹zanych z pomoc¹ spo³eczn¹; informacje o zmianach w prawie; informacje o aktualnych wskanikach; opracowania prawne powstaj¹ce w ramach serii Poznaj Swoje Prawa.
www.telepraca-polska.pl
Serwis o telepracy, czyli o pracy w domu g³ównie przy wykorzystaniu komputera
i telefonu skierowany do pracodawców i osób niepe³nosprawnych, informacje jak
wprowadziæ ten rodzaj pracy do firmy.
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www.zus.pl
Rozbudowany serwis o ubezpieczeniach spo³ecznych administrowany przez
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Zawiera kompleksow¹ informacjê o systemie
ubezpieczeñ, reformie, dane adresowe placówek ZUS w ca³ym kraju. Mo¿na tu
miêdzy innymi znaleæ odpowied na pytanie komu i w jakiej wysokoci
przys³uguje dane wiadczenie, np. emerytalne, rentowe, zasi³ek rodzinny,
wychowawczy itp. Cenne informacje i narzêdzia równie¿ dla p³atników sk³adek.
www.naukajazdy.pl/niepelnosprawni/niepelnosprawni.asp
Nauka jazdy dla niepe³nosprawnych, porady, relacja osoby niepe³nosprawnej,
która zrobi³a prawo jazdy. Spis szkó³ nauki jazdy przyjaznych osobom
niepe³nosprawnym.
www.rehabilitacja.pl
Serwis Centrum Polskiej Rehabilitacji promuj¹cy polsk¹ rehabilitacjê w Internecie.
M.in. pomaga osobom niepe³nosprawnym w dotarciu do sprzêtu rehabilitacyjnego, dostarcza aktualnych informacji z dziedziny rehabilitacji. Bogaty wybór
linków zwi¹zanych z rehabilitacj¹ i tematycznych opracowañ, adresy producentów sprzêtu rehabilitacyjnego, informacje o targach sprzêtu.
STRONY DOTYCZ¥CE RÓ¯NYCH RODZAJÓW
NIEPE£NOSPRAWNOCI/CHORÓB
choroba Alzheimera  www.alzheimer.pl
Polska Strona Internetowa choroby Alzheimera tworzona g³ównie przez specjalistów zajmuj¹cych siê t¹ chorob¹. Mo¿na uzyskaæ poradê i fachowe informacje o
chorobie oraz namiary na instytucje udzielaj¹ce pomocy.
astma  www.astma.edu.pl
Serwis dla astmatyków i alergików  kompendium wiedzy o astmie i alergiach
w formie pytañ i odpowiedzi, informacje o lekach, a tak¿e zbiór kolorowych
wygaszaczy, tapet i kolorowanek dla dzieci. Mo¿na zadaæ pytanie specjalicie.
autyzm  www.synapsis.waw.pl
Estetycznie wykonana strona o autyzmie. Zawiera porady praktyczne dla rodziców dzieci autystycznych oraz kontakty do orodków zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹. Opisuje równie¿ dzia³alnoæ (ofertê) autorów strony (czyli Fundacji
Synapsis) w zakresie walki z autyzmem, wydawnictwa oraz akcje prowadzone
na rzecz dzieci autystycznych. Strona ci¹gle uzupe³niana, wiele stron w przygotowaniu.
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celiakia  free.med.pl/celiakia
Wyczerpuj¹ce informacje o chorobie, porady, informacje, gdzie uzyskaæ pomoc,
linki, a tak¿e adres e-mail, na który mo¿na wys³aæ swoje pytanie. Mo¿na tam
znaleæ proste przepisy na potrawy dla osób dotkniêtych chorob¹.
cukrzyca  cukrzyca.pl
Oficjalny serwis cukrzycowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Sk³ada
siê z trzech czêci: informacje dla lekarzy, informacje dla zdrowych i chorych
oraz o Polskim Towarzystwie Diabetologicznym. Dane o chorobie, jej objawach,
leczeniu, diecie, wydawnictwach.
Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP)  www.fop.prv.pl
Prywatna strona chorego na tê chorobê. Informacje o chorobie i pamiêtnik.
miastenia  www.webmedia.pl/miasten/miasprzy.htm
Strona skierowana do osób chorych na Myasthenia Gravis. Zawiera opis choroby,
jej przyczyny, sposoby leczenia, a tak¿e porady, inne przydatne informacje. Strona
prywatna redagowana przez osobê chor¹ na MG.
nies³ysz¹cy  www.onsi.pl
Strona organizacji nies³ysz¹cych i s³abos³ysz¹cych internautów. Autorzy
umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikom swobodn¹ wymianê informacji m.in. w ramach tablicy og³oszeñ, anonsów towarzyskich. Serwis gromadzi te¿ przydatne informacje,
porady, wiadomoci ze rodowiska nies³ysz¹cych, recenzje filmów i ksi¹¿ek.
Serwis ma charakter otwarty (zachêca do wspó³uczestnictwa w redagowaniu
zawartoci) i uniwersalny (nie zawê¿a siê do samej niepe³nosprawnoci i wynikaj¹cych z niej problemów).
nies³ysz¹cy  www.pzg.org.pl
Serwis Polskiego Zwi¹zku G³uchych, równie¿ angielska wersja jêzykowa. Zawiera
du¿o informacji o o dzia³alnoci Polskiego Zwi¹zku G³uchych, jêzyku migowym,
sztuce g³uchych oraz teksty publicystyczne, tablicê og³oszeñ, przewodnik po
medialnym (szczególnie internetowym) wiecie g³uchych, bie¿¹ce informacje ze
wiata ciszy itp.
niewidomi  www.pzn.org.pl
Strona Polskiego Zwi¹zku Niewidomych, skierowana do osób niewidomych
i s³abowidz¹cych. Znajdziemy tu opis podstawowych pojêæ zwi¹zanych z tym
rodzajem niepe³nosprawnoci, porady, informacje na temat uprawnieñ oraz aktualnoci, a tak¿e opis dzia³ania i struktury Polskiego Zwi¹zku Niewidomych.
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osteoporoza  www.warman.com.pl/~osteo
Osteoforum  bardzo prosty w swej formule serwis o osteoporozie skierowany
g³ównie do lekarzy specjalistów zajmuj¹cych siê t¹ chorob¹.
stomia  www.stomia.info.pl
Prywatna strona osoby dotkniêtej t¹ chorob¹, informacje na temat stomii oraz
jpoucha, sprzêtu, porady, sylwetki osób dotkniêtych chorob¹.
stwardnienie rozsiane  www.idn.org.pl/sm
Strona integruj¹ca rodowisko osób chorych na stwardnienie rozsiane. Zawiera
podstawowe informacje o chorobie, porady medyczne, teksty publicystyczne
i fachowe, podaje namiary na organizacje zrzeszaj¹ce chorych na stwardnienie
rozsiane. Sporo informacji, jednak nietypowy uk³ad graficzny sprawia, ¿e nale¿y
cierpliwie przeszukiwaæ wszystkie odnoniki.
Zespó³ Brachmanna (CdLS)  http://www.paluki.pl/cdls
Strona Stowarzyszenia CdLS Polska. Oprócz informacji o stowarzyszeniu zawiera
opracowanie cech choroby, sylwetki dzieci ni¹ dotkniêtych.
Zespó³ Downa  www.zespoldowna.org.pl
Ciekawa graficznie, profesjonalna strona. Oprócz wyczerpuj¹cych informacji
o chorobie zawiera: forum dyskusyjne, poradnik dla rodziców, du¿o linków do
pokrewnych stowarzyszeñ i organizacji, galeria zdjêæ, recenzje fachowych
ksi¹¿ek i czasopism.
Zespó³ Downa  www.bardziejkochani.pl
Strona Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów Osób z Zespo³em Downa Bardziej
Kochani. Informacje o telefonie zaufania, grupach wsparcia, pimie Bardziej
Kochani. Dobra skrzynka kontaktowa dla rodziców dzieci z zespo³em Downa.
Zespó³ Marfana  www.marfan.pl
Strona Stowarzyszenia Rodzin Chorych na Zespó³ Marfana oraz inne zespo³y
genetycznie uwarunkowane. Tak¿e wersja angielska i niemiecka, oprócz informacji na temat dzia³alnoci stowarzyszenia, zawiera dane o chorobie, rehabilitacji,
innych tego typu stowarzyszeniach.
Zespó³ Retta  www.rettsyndrom.gd.pl
Bardzo dobrze zaprojektowana strona Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy
Osobom z Zespo³em Retta. Zawiera m. in. opis choroby, uprawnienia dotkniêtych
ni¹ osób, informacje na temat terapii i edukacji.
rzadkie choroby  www.akson.org
Strona pod patronatem Ministerstwa Zdrowia. Zawiera m.in. informacje o: autyzmie, Zespole Angelmana, Zespole Aspergera, Zespole Kllinefeltera, Zespole Kruchego-X, Zespole Pradera-Willego, Zespole Retta, Zespole Wolfa.
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