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WSTĘP

Szanowni Państwo,

Oddajemy do Państwa dyspozycji opracowanie, które
zostało zrealizowane na zlecenie Województwa
Lubuskiego działającego poprzez Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach umowy
ROPS.IV.91.4.2021/II, której przedmiotem było
sporządzenie publikacji pt. „Niepełnosprawni -
Pełnoprawni - przewodnik dla osób niepełnosprawnych            
i ich rodzin".

Niniejsze Kompendium zawiera zbiór prawnych
uwarunkowań dotyczących funkcjonowania osób
niepełnosprawnych. Zawiera regulacje dotyczące
dostępności do świadczeń, przedstawia ulgi,            
a także aspekty związane z rehabilitacją społeczną oraz
zawodową.

 
 



WSTĘP

Przedstawiamy Państwu aktualnie obowiązujące ramy
prawne, a także dokonujemy kompleksowego przeglądu
narzędzi, za pomocą których osoby niepełnosprawne
mogą w pełni funkcjonować.

 Z serdecznym pozdrowieniem,

 
 radca prawny Aleksandra Trusewicz
 
 prezes zarządu Stowarzyszenia „Pactum”
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REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

To warto wiedzieć ...

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na
dotychczas zajmowanym stanowisku, pracodawca jest
obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie
stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym,
nie później niż w okresie trzech miesięcy od daty
zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do
pracy. 

Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno
nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę
niepełnosprawną.

 
 
 



REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w zakładach pracy
chronionej mają prawo do korzystania(od pracodawcy)            
z dodatkowych możliwości pomocy finansowej              
i pozafinansowej, zgodnie z regulaminem Zakładowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O tym warto pamiętać ...

• czas pracy osoby niepełnosprawnej o lekkim stopniu
niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin              
na dobę i 40 godzin tygodniowo;

 • czas pracy osoby niepełnosprawnej o znacznym              
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie może
przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo;

 • osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona              
w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.



REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej
przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub
wypoczynek. 

Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu
pracy. 

Powyższe w żadnym stopniu nie powoduje obniżenia
wysokości wynagrodzenia wypłacanego w niezmienionej
wysokości.

 
 

Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop
wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku
kalendarzowym. 

 
 



REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy           
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: 

• w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia           
w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku,

• w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów
leczniczych lub usprawniających, a także w celu
uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego
naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza
godzinami pracy.

 
 



REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 

Zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób            
z niepełnosprawnością realizowane są przez Powiatowe
Urzędy Pracy.

Do zadań Urzędu należy m. in.:

- pomoc osobom z niepełnosprawnością w poszukiwaniu
pracy, 

- świadczenie usług poradnictwa zawodowego,

-  realizacja programów finansowanych ze środków
PFRON. 

Powiatowe Urzędy Pracy są zlokalizowane na terenie
poszczególnych powiatów.



REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 

W tym miejscu warto zauważyć, że niektóre zadania            
z zakresu rehabilitacji zawodowej mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON), tj.

- Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy,
adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych;

- Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu;

- Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej;

 
 
 



REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 

- Szkolenia;

- Staże dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu;

- Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

 
 
 



 
 

REHABILITACJA
SPOŁECZNA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

 
 



REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Warsztaty terapii zajęciowej 

Jest to wyodrębniona organizacyjnie i finansowo
placówka, stwarzająca osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania              
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. 

Realizacja przez warsztat powyższych celów odbywa się
poprzez codzienne zajęcia w grupie uczestników, którzy
posiadają wskazanie do uczestniczenia w warsztatach
terapii zajęciowej, przy zastosowaniu technik terapii
zajęciowej realizowanych w ramach pracowni m.in.
gospodarstwa domowego, stolarskich, krawieckich,
edukacyjnych i innych.

 
 



REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Turnus rehabilitacyjny 

Jest to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji
zawodowej i społecznej, połączonej z elementami
wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa
psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności
społecznych uczestników, między innymi przez
nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych. 

Turnusy rehabilitacyjne dofinansowane ze środków
PFRON organizowane są wyłącznie na terenie kraju.

Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. 

Osoba niepełnosprawna, której przyznano
dofinansowanie, dokonuje wyboru turnusu sama, zgodnie
z zaleceniami i przeciwwskazaniami lekarza zawartymi 
 we wniosku lekarskim.



REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 
 
 

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się                 
o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego                 
do rehabilitacji w warunkach domowych. 

Co równie ważne ...

Każda osoba niepełnosprawna, która otrzymała
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia                 
do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, może starać się również o dofinansowanie
do tych przedmiotów z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).



REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 
 

Likwidacja barier architektonicznych w związku                  
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia
uniemożliwiające lub zmniejszające swobodę ruchu
osobom niepełnosprawnym. 

Likwidacja barier w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub
ułatwienie w znacznym stopniu wykonywania
podstawowych, codziennych czynności, a przede
wszystkim poruszania się w miejscu zamieszkania.



REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 
 

 
Likwidacja barier w komunikowaniu się w związku                  
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia
uniemożliwiające lub utrudniające osobie
niepełnosprawnej porozumiewanie się. 

Likwidacja tych barier ma na celu umożliwienie                 
lub                      w znacznym stopniu ułatwienie
wykonywania przez osobę niepełnosprawną
podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów                 
z otoczeniem, powodując poprawę funkcjonowania                 
w społeczeństwie. 
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ŚWIADCZENIA
 

Zasiłek stały 

Dla kogo?

 • dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej,
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy                 
od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej; 

• dla pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie,
niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód
na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie. 

 

 
 



ŚWIADCZENIA
 

Zasiłek okresowy 

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą
chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość
utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego: 

• osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest
niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej;

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego rodziny. 

 

 
 



 
ŚWIADCZENIA

Zasiłek celowy 

Przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby
bytowej. Zasiłek celowy może być przyznany                 
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży,
niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów
pogrzebu. 

 
 
 
 
 



 
ŚWIADCZENIA

 
 

Świadczenia pieniężne

 • praca socjalna - jest świadczona na rzecz poprawy
funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku
społecznym, bez względu na posiadany dochód; 

• składki na ubezpieczenie zdrowotne;

 • składki na ubezpieczenia społeczne;

 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie – następuje przez udostępnienie
maszyn i narzędzi pracy (na podstawie umowy użyczenia)
stwarzających możliwość zorganizowania własnego
warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających pracę
niepełnosprawnym.

 
 
 



ŚWIADCZENIA
 
 

Poradnictwo specjalistyczne  

Poradnictwo jest świadczone osobom i rodzinom, które
mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia                 
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie
informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa
rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego,
ochrony praw lokatorów. 

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane
problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy
wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych
oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także
terapię rodzinną.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy
diagnozowania, profilaktyki i terapii.



ŚWIADCZENIA
 

Interwencja kryzysowa 
 
 

Celem jest przywrócenie równowagi psychicznej                 
i samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu
zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan
chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny                 
bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji
kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej
pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb –
poradnictwa socjalnego lub prawnego, prawnego, w
sytuacjach uzasadnionych – schronienia. Matki z
małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte
przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej
mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć
schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży. 



 
ŚWIADCZENIA

 
 

Zasiłek pielęgnacyjny 

Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków
związanych z koniecznością zapewnienia osobie
niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku           
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku; 

• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia,
jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała           
w wieku do ukończenia 21 roku życia; 

• osobie, która ukończyła 75 lat życia.
 

 



 
ŚWIADCZENIA

 
 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji                  
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

 
 

Przysługuje:

 • matce albo ojcu; 

• opiekunowi faktycznemu dziecka; 

• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną                 
w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej; 

• innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy  
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek
alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności. 



 
ŚWIADCZENIA

 
 
 
 

Warunkiem w tym przypadku jest to, że w/w osoby nie
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem                 
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji oraz

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.



 
ŚWIADCZENIA

 
 

Osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą
wymagającą opieki, przysługuje świadczenie
pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie
następujące warunki:

- rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali
pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni                 
 lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;

- nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym
stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem               
o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- nie ma opiekuna faktycznego osoby wymagającej opieki,
ani osoby będącej rodziną zastępczą lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
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Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

• osoba sprawująca opiekę:

a. ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty
rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej                 
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego
świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej,
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego                 
lub świadczenia przedemerytalnego;

b. ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

• osoba wymagająca opieki:

a. pozostaje w związku małżeńskim, chyba                 
że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
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b. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu
dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia,
rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej
całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu
wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z
całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

• na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone
prawo do wcześniejszej emerytury.
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Specjalny zasiłek opiekuńczy 
 
 

Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami
ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością
sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie                 
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji                 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji                 
i edukacji. 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres
zasiłkowy i uzależniony jest od wysokości dochodu.
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Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki rozumie się
dochód następujących członków rodziny:

• w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest
małoletnia:

a. osoby wymagającej opieki;
b. rodziców osoby wymagającej opieki;
c. małżonka rodzica osoby wymagającej opieki;
d. osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki
wychowuje wspólne dziecko;
e. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa                 
w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku
życia, z tym, że do członków rodziny nie zalicza się
dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko,
atakże rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego
tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym
przez sąd do alimentów na jej rzecz;
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• w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest
pełnoletnia:

a. osoby wymagającej opieki;
b. małżonka osoby wymagającej opieki;
c. osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje
wspólne dziecko;
d. pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa                 
w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia. z
tym, że do składu rodziny nie zalicza się dziecka
pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka
pozostającego w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 
 



ŚWIADCZENIA
 
 

Dodatek mieszkaniowy 
 

Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę,
mającym na celu dofinansowanie do wydatków
mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem
lokalu mieszkaniowego.

 
 

Dodatek energetyczny 
 

Przysługuje osobie, która spełnia łącznie trzy warunki:

 • ma przyznany dodatek mieszkaniowy; 

• jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej                 
lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i
sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym; 

• zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana
energia elektryczna. 
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współmałżonek;
dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte              
na wychowanie, pasierbowie; 
rodzice, rodzice współmałżonka; 
rodzeństwo; 
ojczym, macocha, zięciowie i synowie. 
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Ulgi w podatku dochodowym 
 
 

Przysługują: 

• podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną; lub 

• podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają takie
osoby niepełnosprawne jak: 
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Jeżeli osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu
podatnika osiąga dochody, należy dokonać wstępnego
oszacowania jaki dochód w całym roku podatkowym
może ona uzyskać. Rachunki muszą być bowiem
wystawione na osobę, która będzie odliczała określone
wydatki.

Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków                 
jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, której
dotyczy wydatek:

• orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu
niepełnosprawności; lub

• decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej                 
lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową
albo rentę socjalną.
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 Ulgi rehabilitacyjne 

Warunkiem skorzystania z większości ulg
rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika
dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków
(faktury VAT / rachunku). 

Nie dotyczy to wydatków na używanie samochodu
osobowego, stanowiącego własność (ewentualnie także
współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej                 
do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego                
na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną                 
do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne,
które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych
z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi.
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Co jeszcze warto wiedzieć?

Operator świadczący powszechne usługi pocztowe
zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp                 
do świadczonych powszechnych usług pocztowych.

Osoby, wobec których orzeczono znaczny stopień
niepełnosprawności są zwolnione z opłat abonamentu
RTV. 
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Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych
 
 
 

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione                 
są m.in.:

-  osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt
rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery,
motocykle lub samochody osobowe, zaliczone,                 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia
oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności                 
w związku ze schorzeniami narządu ruchu. 
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Karta parkingowa 
 
 
 

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane
są przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania                 
o Niepełnosprawności.

Przepisy nakładają na osobę niepełnosprawną obowiązek
osobistego złożenia wniosku o wydanie karty
parkingowej, za wyjątkiem osób, które nie ukończyły 18
roku życie (wniosek składa za nie rodzic) oraz osób
ubezwłasnowolnionych (wniosek składa ustanowiony
decyzją sądu opiekun lub kurator).



leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, 
 leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, 

 leczenie ambulatoryjne.
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Leczenie uzdrowiskowe 

Powyższe jest jednym ze świadczeń zdrowotnych
gwarantowanych ustawą o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia i przysługuje wszystkim
ubezpieczonym.

Nie należy go mylić z pobytem na turnusie
rehabilitacyjnym, który finansowany jest z innych źródeł.
Udział w turnusie rehabilitacyjnym nie ma wpływu na
możliwość korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego.
Leczenie uzdrowiskowe obejmuje trzy rodzaje świadczeń:
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ORZEKANIE O STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 
 
 

Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności powołane są Powiatowe Zespoły                 
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jako organy                 
I instancji oraz Wojewódzkie Zespoły do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności działające jako II instancja -
odwoławcza. Orzekanie o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności jest orzecznictwem dla celów
pozarentowych, w celu korzystania z ulg i uprawnień.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania                 
o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności dla osób po ukończeniu 16 roku
życia, na wniosek osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego, albo za ich zgodą na
wniosek ośrodka pomocy społecznej.

 



Dane osobowe osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego,
w przypadku osoby niepełnoletniej;

Adres zamieszkanialub pobytu, serię i numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer
PESEL;

 Określenie celu dla którego niezbędne jest uzyskanie
orzeczenia;

 Dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej
osoby zainteresowanej;

 Oświadczenia osoby zainteresowanej                 
lub przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego
w przypadku osoby niepełnoletniej, o prawdziwości
danych zawartych we wniosku.

ORZEKANIE O STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 
 
 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności zawiera:



ORZEKANIE O STOPNIU
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Do wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności dołącza się zaświadczenie lekarskie           
o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności zawierające: 

- opis rozpoznanych chorób zasadniczych                 
i współistniejących. Musi być ono wydane (nie wcześniej
niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku) przez
lekarza, pod opieką którego osoba zainteresowana
pozostaje.
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W analogiczny sposób dołączyć można także inne
posiadane dokumenty medyczne oraz wszelką posiadaną
dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ                 
na ustalenie stopnia niepełnosprawności.

Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
następuje na posiedzeniu składu orzekającego,                 
po przeprowadzonym uprzednio badaniu lekarskim.

Skład orzekający wydaje orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zaliczające osobę zainteresowaną                 
do jednego z trzech stopni niepełnosprawności:
znacznego, umiarkowanego albo lekkiego.
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Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza                 
się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną              
do pracy albo zdolną do pracy jedynie                 
w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu
pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki                 
i pomocy innych osób w związku z niezdolnością                 
do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza
się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną
do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej lub wymagającą czasowej i częściowej pomocy
innych, w celu pełnienia ról społecznych.
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Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę
o naruszonej sprawności organizmu powodującej istotne
obniżenie zdolności do wykonywania pracy,                 
w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba                 
o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną
sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
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Stopień niepełnosprawności orzekany jest: na stałe -
jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje
poprawy, albo na czas określony (orzeczenie czasowe) -
jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa
stanu zdrowia. Każde orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności zawiera cyfrowo-literowe określenie
symboli przyczyny niepełnosprawności i zawiera także
wskazania dotyczące:

• odpowiedniego zatrudnienia;

• szkolenia;

• zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej;

• uczestnictwa w terapii zajęciowej;

• zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze;

• korzystania z systemu środowiskowego wsparcia                 
w samodzielnej egzystencji;
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• konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji;

• konieczności stałego współudziału opiekuna prawnego
dziecka w procesie jego leczenia;

• rehabilitacji i edukacji;

• korzystania z karty parkingowej;

• konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
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Od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie                 
do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania                 
o Niepełnosprawności, za pośrednictwem Zespołu, który
orzeczenie wydał, w terminie 14 dni od daty jego odbioru.

Z kolei orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności może być zaskarżone             
w terminie 30 dni od daty jego doręczenia do Sądu.

Postępowanie w sprawach odwoławczych wolne jest                 
od kosztów i opłat sądowych.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

 
 

Organizacje pozarządowe działają na rzecz społeczności
opierając się o zapisy ustawy o pożytku publicznym. 

Do sektora pozarządowego możemy zaliczyć przede
wszystkim fundacje oraz stowarzyszenia            
(tzw. stowarzyszenia rejestrowe oraz stowarzyszenia
zwykłe).

Niektóre z organizacji pozarządowych w swoich celach
statutowych posiadają takie kwestie jak m.in. pomoc     
 oraz wsparcie świadczone na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Na terenie województwa lubuskiego funkcjonuje wiele
organizacji pozarządowych, które realizując swoje cele
statutowe świadczą m.in.  pomoc na rzecz osób
niepełnosprawnych.
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Poniżej przedstawiamy organizacje działające na
terenie dwóch dużych ośrodków miejskich, tj. Gorzowa
Wielkopolskiego oraz Zielonej Góry.

Tym samym wskazujemy, iż listę organizacji
pozarządowych znajdują się na stronach właściwego
Starostwa Powiatowego.

FUNDACJA DLA OSÓB Z URAZEM RDZENIA
KRĘGOWEGO
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. OGRODOWA 10

FUNDACJA SERCE NA DŁONI
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI,            
UL. DOWGIELEWICZOWEJ 7
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EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB
POTRZEBUJĄCYCH
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. OBOTRYCKA 6

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO TERENOWE
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. OBOTRYCKA 7

LUBUSKIE CENTRUM WOLONTARIATU
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. WALCZAKA 42

CANCER FIGHTERS 
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. BOROWSKIEGO
7/9
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STOWARZYSZENIE  POSZKODOWANYCH W WYPADKACH
DROGOWYCH
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. PIONIERÓW 3

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" 
- 65-736 ZIELONA GÓRA, UL. HARCERSKA 12

TĘCZA. KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 65-736 ZIELONA GÓRA, UL. OBYWATELSKA 1
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. WALCZAKA 42

STOWARZYSZENIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI
NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI"
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. DYWIZJONU
303 6/15

STOWARZYSZENIE PROMYK
- 65-301 ZIELONA GÓRA, UL. GŁOWACKIEGO 8A

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM
"DALEJ RAZEM"
- 65-443 ZIELONA GÓRA, UL. SIENKIEWICZA 10
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FUNDACJA SZANSA DLA NIEWIDOMYCH
- 65-072 ZIELONA GÓRA, UL. LISOWSKIEGO 3

FUNDACJA ZIELONY DOM 
- 65-413 ZIELONA GÓRA, UL. TYLNA 14

STOWARZYSZENIE WARTO JEST POMAGAĆ
- 65-044 ZIELONA GÓRA, WAZÓW 3

START. GORZOWSKI ZWIĄZEK SPORTU
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. DRZYMAŁY 10
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ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną
organizacyjnie i finansowo jednostką stworzoną w celu
zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych            
do znacznego stopnia niepełnosprawności.

Ponadto Zakłady Aktywności Zawodowej według swojej
właściwości adresują zadania do osób zaliczonych            
do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe
lub chorobę psychiczną.
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie
pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom,
rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym;
a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej            
w przypadku niemożności zapewnienia opieki i
wychowania przez rodziców.

 OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie
pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się
w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej
wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
Nadmienić należy, że pracownik socjalny pracujący            
w w/w Ośrodku wykonuje zadania zmierzające            
do poprawy sytuacji osób i rodzin.
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej
ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia
społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie
oraz funkcjonowania w środowisku. 

Są przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych
i niepełnosprawnych intelektualnie. 

To placówki okresowego dziennego lub całodobowego
pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi
mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.
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MIESZKANIA CHRONIONE

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej
przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką
specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia            
lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej
całodobową opiekę. 

Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego
funkcjonowania w środowisku, w integracji            
ze społecznością lokalną. Może być przyznane osobie,
która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia            
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę
całodobowej opieki, w szczególności osobie            
z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej
rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
młodzieżowy ośrodek wychowawczy.
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DZIENNE DOMY POMOCY
 
 

Dzienne Domy Pomocy Społecznej działają na rzecz osób
w wieku podeszłym i osób niepełnosprawnych,
zapewniając różnorodne usługi dostosowane do ich
potrzeb. 

Głównymi powodami przyjęć do tych placówek jest
potrzeba przełamania izolacji społecznej i osamotnienia
oraz konieczność zapewnienia opieki, w sytuacji braku
możliwości zorganizowania jej przez rodzinę w czasie
wykonywania pracy zawodowej, bądź z innej równie
ważnej przyczyny. 

Placówki umożliwiają skorzystanie z posiłków, opieki
lekarskiej, usług higienicznych oraz różnorodnych form
wykorzystania czasu wolnego.
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy Pomocy Społecznej są placówkami oferującymi
wsparcie w zakresie:

- całodobowej opieki pielęgniarskiej, 

- zabezpieczenia potrzeb socjalno-bytowych, 

- rehabilitacji leczniczej,

- różnorodnych form terapii,

- zajęć kulturalno-rekreacyjnych.
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo
placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji
społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania            
lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. 

Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi
część większej struktury organizacyjnej wyposażonej            
w osobowość prawną lub posiadającej zdolność            
do czynności prawnych. 

Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje,
stowarzyszenia lub przez inne podmioty.
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Jedną z istotniejszych kwestii dla osób niepełnosprawnych
jest uzyskanie stosownego orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.

Według właściwości Gorzowa Wielkopolskiego sprawy 
 rozpatruje Powiatowy Zespół ds. Orzekania            
o Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim. 

Gdy dana osoba nie zgadza się z wydanym przez Powiatowy
Zespół orzeczeniem, może wówczas złożyć  odwołanie do
Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania             
o Niepełnosprawności z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Warto jednak nadmienić, iż w/w odwołanie powinno być
wniesione za pośrednictwem Powiatowego Zespołu            
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie
Wielkopolskim.

W przypadku gdy odwołanie okaże się być
niesatysfakcjonujące, można skorzystać z drogi sądowej.
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Poniżej przedstawiamy Państwu wzór odwołania od orzeczenia Powiatowego
Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim.

Odwołanie zostało wniesione do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim.

Wszelkie dane są fałszywe, a stan faktyczny powstał celem realizacji niniejszego
wzoru.

Wszelkie podobieństwa są przypadkowe.



 
WZORY PISM

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia 15 grudnia 2021 roku
 

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności

w Gorzowie wlkp.
 

za pośrednictwem:
 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
o Niepełnosprawności

w Gorzowie Wlkp.
 

Odwołujący:
Jan Nowak

ul. Miła 1
66-400 Gorzów wlkp.

dot. NR 1/1/2021
Odwołanie

od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.

z dnia 18 października 2021 roku NR 1/1/2021
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Działając w imieniu własnym, wnoszę odwołanie od orzeczenia       
o niepełnosprawności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania       
o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 października 2021 roku
NR 1/1/2021 zaliczającego mnie do stopnia niepełnosprawności
umiarkowanego.

 Wnoszę o:

1) zmianę zaskarżonego orzeczenia w pkt 1 i zaliczenie mnie do znacznego
stopnia niepełnosprawności, 

2) Przeprowadzenie dowodu z dokumentów:

- zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb zespołu orzekającego       
z dnia 10 czerwca 2021 roku.
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ODPIS ODWOŁANIA I WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW
ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA.

Uzasadnienie
                                     
Dolegliwości, na które cierpi odwołujący, skutkują tym, że naruszenie u niego
sprawności organizmu wymaga bezwzględnej pomocy innych osób w celu
zapewnienia normalnego funkcjonowania i podejmowania czynności w życiu
codziennym. 

Wymagam sprawowania nade mną nieprzerwanej, stałej opieki.
Zgodnie z zaleceniami lekarza, stosuję terapię farmakologiczną, przyjmuję leki
uspokajające i antydepresyjne. 

Powyższe dotyczące sprawowania całodobowego i zupełnego nadzoru i opieki
nade mną potwierdza treść zaświadczenia o stanie zdrowia.

Wobec powyższego, niniejsze odwołanie stało się konieczne.
Jan Nowak

W ZAŁĄCZENIU:
1.
2.
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Poniżej przedstawiamy Państwu wzór odwołania od orzeczenia
Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania        
o Niepełnosprawności z siedzibą w Zielonej Górze.

Wszelkie dane są fałszywe, a stan faktyczny powstał celem
realizacji niniejszego wzoru.

Wszelkie podobieństwa są przypadkowe.
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Zielona Góra, dnia 15 grudnia 2021 roku 

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

za pośrednictwem:

Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Zielonej Górze

Odwołujący:
Anna Nowa

ul. Miła 1
65-736 Zielona Góra
PESEL: 00112233445

dot. NR 1/1/2021

ODWOŁANIE 
od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o

Niepełnosprawności w Zielonej Górze z dnia 6 sierpnia 2021 roku, znak: 1/1/2021
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Działając w imieniu własnym, wnoszę odwołanie od orzeczenia
Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania         
o Niepełnosprawności w Zielonej Górze z dnia 6 sierpnia 2021
roku, znak: 1/1/2021, utrzymującą w mocy zaskarżonego
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności         
w dniu 25 czerwca 2021 roku. 

 Wnoszę o:

1) zmianę zaskarżonego orzeczenia w całości i orzeczenie wobec
mnie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

2) przeprowadzenie dowodu z: dokumentacji medycznej
znajdującej się w aktach sprawy oraz opinii biegłego lekarza         
z zakresu onkologii oraz interny.
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UZASADNIENIE

Orzeczeniem z dnia 25 czerwca 2021 roku Powiatowy Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Zielonej Górze zaliczył mnie do lekkiego stopnia
niepełnosprawności. Symbol przyczyny niepełnosprawności został oznaczony
jako 09-M.

W związku z odwołaniem  od orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego
przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 25
czerwca 2021 roku, Wojewódzki Zespół do spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Zielonej Górze orzeczeniem z dnia 6 sierpnia 2021 roku
utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. 

 Z w/w orzeczeniem nie zgadza się odwołująca i wnosi o jego zmianę w całości
i orzeczenie u odwołującej umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018
r. poz. 511), do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej
pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
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Odwołująca jest osobą przewlekle chorą. W 2010 roku
zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy prawej piersi, na skutek
którego dokonano mastektomii piersi wraz z wycięciem wszystkich
węzłów chłonnych prawej pachy. Była poddana chemioterapii              
oraz radioterapii. 

Odwołująca znajduje się aktualnie pod stałą opieką lekarską. Proces
leczenia trwa cały czas, co wiąże się z koniecznością stałego
przyjmowania leków. Ponadto po wykonaniu niezbędnych dla
procesu leczenia operacji, powstała konieczność wielokrotnej
rehabilitacji oraz zapewnienia ścisłej kontroli onkologicznej. 

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak na wstępie.
 

Anna Nowak

W ZAŁĄCZENIU: ODPIS PISMA I WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW.
 

 

 

 

 



 
JESTEŚMY TU DLA PAŃSTWA!

ODWIEDŹ NAS NA 
WWW.STOWARZYSZENIEPACTUM.PL


