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Kochani !
Zdrowie – jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy.
Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka.
Dobre samopoczucie i kondycja, pełna sprawność fizyczna i psychiczna to równowaga,
harmonia, szczęście, a więc lepsza jakość życia.
Wśród nas jest wielu ludzi z przeróżnymi dysfunkcjami, ludzi z ograniczoną sprawnością,
ludzi którzy każdego dnia borykają się z mnóstwem problemów dnia codziennego.
Nie wszyscy potrafią sprostać wyzwaniom.
Chcemy, aby informator który opracowaliśmy dla Państwa służył wszystkim osobom
niepełnosprawnym, ich rodzinom i wolontariuszom.
Szukając pomocy znajdziecie w nim ważne i niezbędne informacje, które pozwolą Wam
skutecznie działać.
Warto też znać swoje prawa i przywileje, bo tylko wtedy można z nich w pełni korzystać.
Mamy nadzieję, iż ten poradnik ułatwi Państwu rozwiązanie wielu problemów i sprawi,
że życie będzie prostsze, łatwiejsze, lepsze.
Wierzymy też, iż poczucie i świadomość że nie jesteście sami, że zawsze możecie liczyć na
naszą pomoc i wsparcie, doda Wam energii i zapału, czego wszystkim z całego serca
życzymy.
Małgorzata i Stanisław
Maćkowiak
Ars Vivendi

„Pozytywne nastawienie nie sprawi, że zrobisz wszystko,
Ale pomoże Ci zrobić wszystko……. lepiej niż myślenie negatywne.”
(Zig Ziglar)
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Prawa pacjenta
EUROPEJSKA KARTA PRAW PACJENTA
Europejska Karta Praw Pacjentów zawiera 14 praw pacjentów, które áącznie prowadzą
do zagwarantowania “wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia” (art. 35 Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej) i do zapewnienia wysokiej jakoĞci usáug
dostarczanych przez róĪne systemy ochrony zdrowia w Europie.
Karta zawiera 3 prawa aktywnego obywatelstwa. UmoĪliwiają one jednostkom i
grupom obywateli promowanie, monitorowanie i poddawanie spoáecznej kontroli
respektowanie praw pacjenta.
1. Prawo do profilaktyki
KaĪda osoba ma prawo do naleĪytej opieki w celu zapobiegania chorobom.
2. Prawo dostĊpu do opieki medycznej
KaĪda osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dostĊpu do ĞwiadczeĔ medycznych.
ĝwiadczeniodawcy muszą zagwarantowaü równy dostĊp kaĪdemu bez dyskryminowania na
podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu
dostĊpu do ĞwiadczeĔ.
3. Prawo do informacji
KaĪdemu pacjentowi przysáuguje prawo dostĊpu do wszelkich informacji dotyczących jego
stanu zdrowia, ĞwiadczeĔ medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest
dostĊpne dziĊki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym.
4. Prawo do wyraĪenia zgody
KaĪda osoba ma prawo dostĊpu do wszelkich informacji, które mogáyby jej umoĪliwiü
aktywne uczestniczenie w decyzjach dotyczących jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji
jest warunkiem wstĊpnym dla podjĊcia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia,
wáączając w to równieĪ uczestnictwo w badaniach naukowych
5. Prawo do wolnego wyboru
KaĪda osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz Ğwiadczeniodawców na
podstawie rzetelnej informacji.
6. Prawo do prywatnoĞci i poufnoĞci
KaĪda osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym
informacji dotyczących jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub
terapeutycznych, a takĪe do ochrony jej prywatnoĞci podczas wykonywania badaĔ
diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego ogóáem.
7. Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta
KaĪda osoba ma prawo do uzyskania niezbĊdnego leczenia w krótkim, wczeĞniej okreĞlonym
czasie. Prawo to przysáuguje pacjentowi na kaĪdym etapie leczenia.
8. Prawo o przestrzeganiu norm jakoĞciowych
KaĪda osoba ma prawo do korzystania ze ĞwiadczeĔ zdrowotnych wysokiej jakoĞci, które
powinny byü zrealizowane zgodnie ze szczegóáowo okreĞlonymi zasadami i normami.
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9. Prawo do bezpieczeĔstwa
KaĪda osoba ma prawo do korzystania z prawidáowo Ğwiadczonych usáug zdrowotnych,
niewyrządzających jej Īadnej krzywdy, wolnych od báĊdów, zgodnie z dobrą praktyką
lekarską, oraz prawo dostĊpu do ĞwiadczeĔ zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi
normami bezpieczeĔstwa.
10. Prawo do innowacji
KaĪda osoba ma prawo dostĊpu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie
z normami miĊdzynarodowymi i niezaleĪnie od wzglĊdów ekonomicznych czy finansowych.
11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu
KaĪda osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to moĪliwe, cierpienia i bólu,
niezaleĪnie od stadium choroby
12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb
KaĪda osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych
do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko moĪliwe.
13. Prawo do zaĪaleĔ
KaĪda osoba ma prawo do skáadania zaĪaleĔ zawsze, gdy doznaáa ona jakiegokolwiek
uszczerbku oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej.
14. Prawo do rekompensaty
KaĪda osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozsądnie krótkim
czasie, jeĞli doznaáa krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej Ĩle
prowadzonym leczeniem.
15. Prawo do podejmowania dziaáaĔ leĪących w interesie ogóáu
16. Prawo do dziaáalnoĞci na rzecz przysáugującym pacjentom praw
17. Prawo do uczestnictwa w ksztaátowaniu polityki zdrowotnej
KARTA PRAW PACJENTA

CZĉĝû OGÓLNA
Dotyczy pacjentów: korzystających ze ĞwiadczeĔ zdrowotnych w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usáug medycznych oraz innych niĪ
ubezpieczeni.

PRAWA PACJENTA

1.

Prawo do ochrony zdrowia (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z póĨn. zm.)).
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2.

Prawo do ĞwiadczeĔ zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej,

opartej na dostĊpnych metodach i Ğrodkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,
wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, pielĊgniarki, poáoĪne, diagnostów
laboratoryjnych z naleĪytą starannoĞcią i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji
ograniczonych moĪliwoĞci udzielenia odpowiednich ĞwiadczeĔ - do korzystania z rzetelnej,
opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejnoĞü dostĊpu do
ĞwiadczeĔ (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakáadach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zwanej dalej „ustawą o zakáadach opieki zdrowotnej”; art. 4
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226,
poz. 1943, z póĨn. zm.) zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; art. 18
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielĊgniarki i poáoĪnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz.
602, z póĨn. zm.), zwanej dalej: „ustawą o zawodach pielĊgniarki i poáoĪnej”; art. 21 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529,
z póĨn. zm.) zwanej dalej „ustawą o diagnostyce laboratoryjnej”).
3.

Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakáadach opieki zdrowotnej,

ze wzglĊdu na zagroĪenie zdrowia lub Īycia pacjenta (art. 7 ustawy o zakáadach opieki
zdrowotnej).
4.

Prawo do intymnoĞci i poszanowania godnoĞci osobistej w czasie udzielania ĞwiadczeĔ

zdrowotnych (art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej; art. 36 ust. 1 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
5.

Prawo do umierania w spokoju i godnoĞci (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zakáadach opieki

zdrowotnej).
6.

Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przystĊpnej

informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moĪliwych
metodach diagnostycznych, leczniczych, dających siĊ przewidzieü nastĊpstwach ich
zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz moĪe byü zwolniony
z tego obowiązku wyáącznie na Īądanie pacjenta. Lekarz moĪe udzielaü powyĪszych
informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta (art. 31 ust. 1 - 3 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty; art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej).
7.

Prawo do wyraĪania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych ĞwiadczeĔ

zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. JeĪeli obowiązujące przepisy
prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta moĪe byü wyraĪona ustnie albo nawet poprzez
takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwoĞci wskazuje na wolĊ poddania siĊ
proponowanym przez lekarza czynnoĞciom medycznym (art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy
6

o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakáadach opieki
zdrowotnej).
8.

Prawo do wyraĪenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na

zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyĪszone ryzyko dla pacjenta
(art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
9.

Prawo do wyraĪenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemoĪnoĞci wyraĪenia

zgody w powyĪszej formie, za równowaĪne uwaĪa siĊ wyraĪenie zgody ustnie záoĪonej
w obecnoĞci dwóch Ğwiadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim
uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego
eksperymentu, spodziewanych korzyĞciach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz
o moĪliwoĞci odstąpienia od udziaáu w eksperymencie, w kaĪdym jego stadium. W przypadku
gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogáo spowodowaü niebezpieczeĔstwo dla
Īycia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformowaü (art. 24,
art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
10.

Prawo do wyraĪenia dobrowolnie Ğwiadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo

w badaniu klinicznym (a w przypadku niemoĪnoĞci wyraĪenia zgody w powyĪszej formie, za
równowaĪne uwaĪa siĊ wyraĪenie zgody ustnie záoĪonej w obecnoĞci, co najmniej dwóch
Ğwiadków), po wczeĞniejszym przekazaniu informacji dotyczących istoty, znaczenia, skutków
i ryzyka związanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego moĪe w kaĪdej
chwili bez szkody dla siebie wycofaü siĊ z badania klinicznego (art. 37 b ust. 2 pkt 2, art. 37 f
ustawy z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póĨn. zm.) zwanej dalej „prawem farmaceutycznym”).
11. Prawo do wyraĪenia sprzeciwu na pobranie po Ğmierci komórek, tkanek i narządów oraz
cofniĊcia tego sprzeciwu w kaĪdym czasie (art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o
pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169,
poz. 1411) zwanej dalej „ustawą o transplantacji”).
12. Prawo do pomieszczenia i wyĪywienia odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta
w zakáadach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających caáodobowych lub
caáodziennych ĞwiadczeĔ zdrowotnych (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o zakáadach opieki
zdrowotnej).
13. Prawo do dodatkowej opieki pielĊgnacyjnej sprawowanej przez osobĊ bliską lub inną
osobĊ wskazaną przez pacjenta w zakáadach opieki zdrowotnej (art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy
o zakáadach opieki zdrowotnej).
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14. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z
zewnątrz w zakáadach opieki zdrowotnej. JednakĪe kontakt osobisty moĪe zostaü ograniczony
w przypadku zagroĪenia epidemicznego lub ze wzglĊdu na warunki przebywania innych osób
chorych w szpitalu. Kierownik zakáadu opieki zdrowotnej lub upowaĪniony lekarz moĪe
ograniczyü prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, w tym do sprawowania
opieki pielĊgnacyjnej przez osobĊ bliską lub inną osobĊ wskazaną przez pacjenta (art. 19 ust.
3 pkt 2 i art. 19 ust. 5 ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej).
15. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakáadach opieki zdrowotnej (art. 19 ust. 3 pkt 3
ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej).
16. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakáad opieki zdrowotnej obowiązany
jest niezwáocznie powiadomiü w razie pogorszenia siĊ stanu zdrowia pacjenta powodującego
zagroĪenie Īycia lub w razie Ğmierci pacjenta (art. 20 ust. 2 ustawy o zakáadach opieki
zdrowotnej).
17. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego
leczenia w szpitalu bądĨ na wáasne Īądanie - w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji
o moĪliwych nastĊpstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo
do otrzymania oryginaáu oraz jednej kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego
z podaniem rozpoznania w jĊzyku polskim (art. 22 ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej,
§ 16 ust. 1, ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakáadach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819) zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie
dokumentacji medycznej”).
18. Prawo do wyraĪenia osobiĞcie lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na
wykonanie sekcji zwáok w zakáadach opieki zdrowotnej (art. 24 ust. 3 ustawy o zakáadach
opieki zdrowotnej).
19. Prawo do dostĊpu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego
przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upowaĪnionej, a w razie Ğmierci - osoby
przez pacjenta upowaĪnionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie
m.in.: wglądu w zakáadzie opieki zdrowotnej lub poprzez odpáatne sporządzenie jej
wyciągów, odpisów, kopii (art. 18 ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej; § 52
rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej).
20. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych
związanych z udzielaniem ĞwiadczeĔ zdrowotnych (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póĨn. zm.); art. 18 ust. 2
8

ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej; § 52 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji
medycznej).
21. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez
personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzglĊdnieniem wyjątków
przewidzianych w przepisach prawa (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
art. 21 ustawy o zawodach pielĊgniarki i poáoĪnej; art. 29 ustawy o diagnostyce
laboratoryjnej).
22. Prawo do przechowywania wartoĞciowych rzeczy w depozycie zakáadów opieki
zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających caáodobowych lub caáodziennych
ĞwiadczeĔ zdrowotnych (art. 19b ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej).
23. Prawo do uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej moĪliwoĞci
uzyskania Ğwiadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakáadzie opieki zdrowotnej,
jeĪeli lekarz odmówiá udzielenia Ğwiadczenia (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty).
24. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagáego zagroĪenia zdrowia lub Īycia
bez recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeĪonego do wydawania na receptĊ
w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wyáączeniem Ğrodków odurzających,
substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R (art. 96 ust. 2 prawa farmaceutycznego).
25. Prawo do dostĊpu do informacji o prawach pacjenta w zakáadzie opieki zdrowotnej.
PielĊgniarka, poáoĪna ma obowiązek poinformowaü pacjenta o jego prawach. (art. 19 ust. 6
ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej; art. 20 ustawy o zawodach pielĊgniarki i poáoĪnej).
26. Prawo do záoĪenia skargi na lekarza i lekarza dentystĊ do rzecznika odpowiedzialnoĞci
zawodowej przy wáaĞciwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postĊpowania
sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepisów
o wykonywaniu zawodu lekarza (art. 41 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158, z póĨn. zm.)).
27. Prawo do záoĪenia skargi na pielĊgniarkĊ i poáoĪną do rzecznika odpowiedzialnoĞci
zawodowej przy wáaĞciwej izbie pielĊgniarek i poáoĪnych w przypadku podejrzenia
postĊpowania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie
przepisów dotyczących wykonywania zawodu pielĊgniarki i poáoĪnej (art. 38 ustawy z dnia 19
kwietnia 1991 r. o samorządzie pielĊgniarek i poáoĪnych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z póĨn. zm.)).

28. Prawo do záoĪenia skargi na diagnostĊ laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego
w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia postĊpowania
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sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania
czynnoĞci diagnostyki laboratoryjnej (art. 56 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej).

CZĉĝû SZCZEGÓàOWA
Dotyczy pacjentów korzystających, na zasadzie równego dostĊpu, ze ĞwiadczeĔ opieki
zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych na warunkach i w zakresie okreĞlonym
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Ğrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póĨn. zm.), zwanej dalej: „ustawą
o Ğwiadczeniach”.

Rozdziaá 1
PRAWA PACJENTA W ZAKàADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ NP.: W
PRZYCHODNI, OĝRODKU ZDROWIA, PORADNI, AMBULATORIUM

JAKO PACJENT W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
MASZ PRAWO DO:
1.

Wyboru i zmiany lekarza, pielĊgniarki i poáoĪnej podstawowej opieki zdrowotnej,

spoĞród lekarzy, pielĊgniarek i poáoĪnych ubezpieczenia zdrowotnego. Przedmiotowa zmiana
moĪe nastąpiü nie czĊĞciej niĪ dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku, kaĪdej
kolejnej zmiany JesteĞ zobowiązany wnieĞü opáatĊ w wysokoĞci 80 záotych – nie dotyczy to
zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej
przez wybranego lekarza, pielĊgniarkĊ i poáoĪną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych
przyczyn niezaleĪnych od Twojej woli z zastrzeĪeniami wynikającymi z obowiązujących
przepisów prawa1 (art. 28 ust. 1 ustawy o Ğwiadczeniach).
2.

Wyboru lekarza dentysty spoĞród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowy

o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia
z zastrzeĪeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa2 (art. 31 ust. 1 ustawy o
Ğwiadczeniach).
1

art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiæzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póļn. zm.11)), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 paļdziernika 1990
r. o Straľy Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z póļn. zm.12)) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego
wykonawczego.
2

art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiæzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 paļdziernika 1990 r. o Straľy Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu
karnego wykonawczego.

10

3.

ĝwiadczeĔ zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiaáów stomatologicznych

stosowanych przy udzielaniu tych ĞwiadczeĔ, zakwalifikowanych jako Ğwiadczenia
gwarantowane (art. 31 ust. 2 ustawy o Ğwiadczeniach).
4.

JeĪeli JesteĞ kobietą w ciąĪy i w okresie poáogu masz prawo do dodatkowych

ĞwiadczeĔ zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiaáów stomatologicznych stosowanych
przy udzielaniu tych ĞwiadczeĔ, zakwalifikowanych jako Ğwiadczenia gwarantowane dla tych
osób (art. 31 ust. 3 ustawy o Ğwiadczeniach).
5.

Wyboru Ğwiadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych ĞwiadczeĔ

specjalistycznych spoĞród tych, Ğwiadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie
ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeĪeniami
wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa 3 (art. 29 ustawy o Ğwiadczeniach).
6.

Ambulatoryjnych ĞwiadczeĔ specjalistycznych finansowanych ze Ğrodków

publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
WyĪej wymienione skierowanie, nie jest wymagane do ĞwiadczeĔ:
1) ginekologa i poáoĪnika;
2) dentysty;
3) dermatologa;
4) wenerologa;
5) onkologa;
6) okulisty;
7) psychiatry;
8) dla osób chorych na gruĨlicĊ;
9) dla osób zakaĪonych wirusem HIV;
10) dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych;
10a) dla cywilnych niewidomych ofiar dziaáaĔ wojennych;
11) dla osób uzaleĪnionych od alkoholu, Ğrodków odurzających i substancji psychotropowych
- w zakresie lecznictwa odwykowego;

3

art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiæzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 paļdziernika 1990 r. o Straľy Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu
karnego wykonawczego.
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12) dla uprawnionego Īoánierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub
chorób nabytych podczas wykonywania zadaĔ poza granicami paĔstwa (art. 57
ust. 1 i ust. 2 ustawy o Ğwiadczeniach).
7.

ĝwiadczeĔ rehabilitacji leczniczej u Ğwiadczeniodawcy, który zawará umowĊ

z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej, na podstawie
skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 59 ustawy o Ğwiadczeniach).
8.

Zaopatrzenia w wyroby medyczne bĊdące przedmiotami ortopedycznymi oraz w

Ğrodki pomocnicze na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia
zdrowotnego (art. 40 ust. 1 ustawy o Ğwiadczeniach).
9.

Rejestracji u Ğwiadczeniodawcy w szczególnoĞci: osobiĞcie, przez osoby trzecie

i telefonicznie (§12 zaáącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 paĨdziernika
2005 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr
197, poz. 1643)).
10.

W stanie nagáym - do niezwáocznego uzyskania ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej

w niezbĊdnym zakresie równieĪ przez ĞwiadczeniodawcĊ, który nie zawará umowy
o udzielnie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1
ustawy o Ğwiadczeniach).
11.

ĝwiadczeĔ opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie okreĞlonych dla

ubezpieczonych, jeĪeli nie jesteĞ osobą ubezpieczoną, a JesteĞ w okresie ciąĪy, porodu
i poáogu (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Ğwiadczeniach).
12.

Przejazdu Ğrodkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza

ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliĪszego zakáadu
opieki zdrowotnej udzielającego ĞwiadczeĔ we wáaĞciwym zakresie,
i z powrotem: bezpáatnie w przypadkach:
1)

koniecznoĞci podjĊcia natychmiastowego leczenia w zakáadzie opieki

zdrowotnej;
2)

wynikających z potrzeby zachowania ciągáoĞci leczenia.

Ponadto przysáuguje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub
felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezpáatny przejazd Ğrodkami transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemoĪliwiającej korzystanie ze Ğrodków transportu
publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliĪszego zakáadu opieki zdrowotnej
udzielającego ĞwiadczeĔ we wáaĞciwym zakresie, i z powrotem (art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy
o Ğwiadczeniach).
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13.

OrzeczeĔ i zaĞwiadczeĔ lekarskich wydawanych bezpáatnie, jeĪeli są one związane z:

dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnoĞcią do pracy, kontynuowaniem nauki,
uczestnictwem dzieci, uczniów, sáuchaczy zakáadów ksztaácenia nauczycieli i studentów
w zajĊciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a takĪe wydawanych dla celów
pomocy spoáecznej lub uzyskania zasiáku pielĊgnacyjnego (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy
o Ğwiadczeniach).

Rozdziaá 2
PRAWA PACJENTA W SZPITALU
JAKO PACJENT
W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MASZ PRAWO DO:
1.

Wyboru szpitala spoĞród szpitali, które zawaráy umowĊ o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki

zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrzeĪeniami wynikającymi z
obowiązujących przepisów prawa4 (art. 30 ustawy o Ğwiadczeniach).
2.

PrzyjĊcia do szpitala, który zawará umowĊ o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej

z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (kaĪdego) lekarza, lekarza
dentysty lub felczera, jeĪeli cel leczenia nie moĪe byü osiągniĊty przez leczenie
ambulatoryjne zgodnie z ustaloną w oparciu o kryteria medyczne listą oczekujących
(art. 58, art. 20 - 23 ustawy o Ğwiadczeniach).
3.

Udzielenia Ci Ğwiadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania - w stanach

nagáych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagroĪenia Īycia albo zdrowia), w powyĪszym
stanie masz prawo równieĪ do niezwáocznego uzyskania ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej w
niezbĊdnym zakresie równieĪ od Ğwiadczeniodawcy, który nie zawará umowy o udzielnie
ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1, art. 60
ustawy o Ğwiadczeniach).
4.

Przejazdu Ğrodkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza

ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbliĪszego zakáadu
opieki zdrowotnej udzielającego ĞwiadczeĔ we wáaĞciwym zakresie,
i z powrotem bezpáatnie, w przypadkach:
1)

koniecznoĞci podjĊcia natychmiastowego leczenia w zakáadzie opieki

zdrowotnej;
4

art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiæzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 paļdziernika 1990 r. o Straľy Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu
karnego wykonawczego.
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2)

wynikających z potrzeby zachowania ciągáoĞci leczenia.

Ponadto przysáuguje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub
felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezpáatny przejazd Ğrodkami transportu sanitarnego w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemoĪliwiającej korzystanie ze Ğrodków transportu
publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliĪszego zakáadu opieki zdrowotnej
udzielającego ĞwiadczeĔ we wáaĞciwym zakresie, i z powrotem (art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy
o Ğwiadczeniach).
5.

WyraĪenia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem

medycznym niezbĊdnym ze wzglĊdu na rodzaj udzielanego Tobie Ğwiadczenia zdrowotnego
(art. 36 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
6.

WyraĪenia zgody na uczestnictwo podczas udzielania Tobie ĞwiadczeĔ zdrowotnych:

studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, w przypadku
demonstracji o charakterze wyáącznie dydaktycznym, jeĪeli JesteĞ pacjentem kliniki, szpitala
akademii medycznych, medycznej jednostki badawczo-rozwojowej lub innej jednostki
uprawnionej do ksztaácenia wyĪej wymienionych (art. 36 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty).
7.

Wnioskowania o zasiĊgniĊcie przez lekarza (udzielającego Tobie ĞwiadczeĔ

zdrowotnych) opinii wáaĞciwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium
lekarskiego w razie wątpliwoĞci diagnostycznych lub terapeutycznych, jeĪeli wyĪej
wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w Ğwietle wymagaĔ wiedzy medycznej (art. 37
ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty).
8.

Bezpáatnych Ğrodków farmaceutycznych i materiaáów medycznych, niezbĊdnych do

udzielania Tobie ĞwiadczeĔ zdrowotnych, jeĪeli są one konieczne do wykonania Ğwiadczenia
(art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o zakáadach opieki zdrowotnej; art. 35 ustawy o Ğwiadczeniach).

Rozdziaá 3

PRAWA PACJENTA W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM

3.1 PRZYJĉCIE DO SZPITALA ZA ZGODĄ PACJENTA
1.

PrzyjĊcie do szpitala osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala

psychiatrycznego nastĊpuje za pisemną zgodą tej osoby na podstawie waĪnego skierowania
do szpitala, jeĪeli lekarz wyznaczony do tej czynnoĞci, po jej osobistym zbadaniu, stwierdzi
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wskazania do przyjĊcia. Natomiast w nagáych przypadkach, w szczególnoĞci w przypadku
braku moĪliwoĞci uzyskania pomocy lekarskiej przed zgáoszeniem siĊ do szpitala, osoba
z zaburzeniami psychicznymi moĪe byü przyjĊta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemną
zgodą, bez skierowania (art. 22 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z póĨn. zm.) zwanej dalej „ustawą o ochronie
zdrowia psychicznego”).
2.

JeĪeli przyjĊcie do szpitala psychiatrycznego dotyczy osoby peánoletniej caákowicie

ubezwáasnowolnionej, zdolnej do wyraĪenia zgody, wymagane jest równieĪ uzyskanie zgody
tej osoby na przyjĊcie. W przypadku sprzecznych oĞwiadczeĔ w sprawie przyjĊcia do szpitala
psychiatrycznego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, zgodĊ na przyjĊcie do szpitala
wyraĪa sąd opiekuĔczy wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania tej osoby (art. 22 ust.
4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

3.2 PRZYJĉCIE DO SZPITALA BEZ ZGODY PACJENTA

1.

PrzyjĊcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby

upoĞledzonej umysáowo niezdolnej do wyraĪenia zgody lub stosunku do przyjĊcia do szpitala
psychiatrycznego i leczenia nastĊpuje po uzyskaniu zgody sądu opiekuĔczego wáaĞciwego
ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadkach nagáych przyjĊcie do szpitala
psychiatrycznego moĪe nastąpiü bez wczeĞniejszego uzyskania zgody sądu opiekuĔczego.
W takim przypadku lekarz przyjmujący ma obowiązek, o ile to moĪliwe, zasiĊgniĊcia
pisemnej opinii innego lekarza, w miarĊ moĪliwoĞci psychiatry, albo pisemnej opinii
psychologa (art. 22 ust. 2 i ust. 2a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
2.

Osoba chora psychicznie moĪe byü przyjĊta do szpitala psychiatrycznego bez zgody

wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tylko wtedy, gdy jej
dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, Īe z powodu choroby zagraĪa bezpoĞrednio
swojemu Īyciu albo Īyciu lub zdrowiu innych osób (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego).
3.

O przyjĊciu do szpitala psychiatrycznego decyduje lekarz wyznaczony do tej

czynnoĞci po osobistym zbadaniu pacjenta (po uprzedzeniu o przyczynach przeprowadzenia
badania) i zasiĊgniĊciu w miarĊ moĪliwoĞci opinii drugiego lekarza psychiatry albo
psychologa. Lekarz ten jest obowiązany wyjaĞniü choremu przyczyny przyjĊcia do szpitala
bez zgody i poinformowaü go o jego prawach (art. 21 ust. 2, art. 23 ust. 2 i ust. 3 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego).
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4.

PrzyjĊcie do szpitala psychiatrycznego wymaga zatwierdzenia przez ordynatora

(lekarza kierującego oddziaáem) w ciągu 48 godzin od chwili przyjĊcia. Kierownik szpitala
zawiadamia o tym sąd opiekuĔczy miejsca siedziby szpitala w ciągu 72 godzin od chwili
przyjĊcia (art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
5.

PostĊpowanie przed sądem opiekuĔczym umarza siĊ, jeĪeli pacjent, po przyjĊciu bez

zgody, wyraziá nastĊpnie zgodĊ na pobyt w tym zakáadzie, po uprzednim wysáuchaniu tej
osoby (art. 26 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

3.3 W TRAKCIE HOSPITALIZACJI JAKO PACJENT MASZ PRAWO DO:
1.

Bezpáatnych ĞwiadczeĔ zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej

oraz do bezpáatnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i Ğrodków pomocniczych,
jeĪeli JesteĞ osobą chorą psychicznie (wskazującą zaburzenia psychotyczne) lub upoĞledzoną
umysáowo, nawet jeĪeli nie JesteĞ osoba ubezpieczoną (art. 10 ust. 1 i ust. 2, art. 3 pkt 1 lit.
a i b ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
2.

Tego, aby personel medyczny przy wyborze rodzaju i metod postĊpowania

leczniczego, braá pod uwagĊ nie tylko cele zdrowotne, ale takĪe Twój interes i inne Twoje
dobra osobiste, i dąĪyá do osiągniĊcia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla Ciebie
uciąĪliwy (art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
3.

Porozumiewania siĊ bez ograniczeĔ z rodziną i innymi osobami (art. 13 ustawy

o ochronie zdrowia psychicznego).
4.

Niekontrolowania Twojej korespondencji (art. 13 ustawy o ochronie zdrowia

psychicznego).
5.
a)

Uzyskania pomocy w ochronie Twoich praw jako pacjenta w szczególnoĞci:
do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w

warunkach zapewniających swobodĊ wypowiedzi, nie póĨniej niĪ w terminie
7 dni od dnia zgáoszenia takiej potrzeby,
b)

przekazywania ustnych i pisemnych skarg w zakresie dotyczącym naruszenia Twoich

praw oraz uzyskania informacji o rozstrzygniĊciu zgáoszonej przez Ciebie sprawy,
c)

uzyskania informacji o rozstrzygniĊciu zgáoszonej sprawy (art. 10a ust. 1 i 4 ustawy

o ochronie zdrowia psychicznego).
6.

Uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez

wypisywania
z zakáadu (przepustki), jeĪeli nie zagraĪa to Twojemu Īyciu albo Īyciu i zdrowiu innych osób
(art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
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7.

Nieutrwalania Twoich oĞwiadczeĔ obejmujących przyznanie siĊ do popeánienia czynu

zabronionego pod groĨbą kary w dokumentacji dotyczącej badaĔ lub przebiegu Twojego
leczenia (art. 51 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)
8.

Zapoznania CiĊ przez lekarza z planowanym postĊpowaniem leczniczym (art. 33 ust.

2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
9.

WyraĪenia odrĊbnej zgody lub zgody Twojego przedstawiciela ustawowego na

Ğwiadczenia zdrowotne stwarzające podwyĪszone ryzyko takich jak:
1) punkcja podpotyliczna lub lĊdĨwiowa przeprowadzana w celu pobrania páynu
mózgowo-rdzeniowego lub podania leków;
2) leczenie metodami Ğpiączkowymi (Ğpiączki atropinowe, Ğpiączki insulinowe);
3) leczenie elektrowstrząsami.
Masz prawo równieĪ do otrzymania od lekarza informacji o dających siĊ przewidzieü
skutkach ĞwiadczeĔ zdrowotnych wymienionych powyĪej (§ 1 i § 2 rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spoáecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu ĞwiadczeĔ
zdrowotnych wymagających odrĊbnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
(Dz. U. Nr 100, poz. 503)).
10.

Uprzedzenia CiĊ o zastosowaniu wobec Twojej osoby Ğrodka przymusu

bezpoĞredniego przed tym zanim Ğrodek ten zostanie podjĊty oraz zachowania szczególnej
ostroĪnoĞci
i dbaáoĞci o Twoje dobro przez personel medyczny w trakcie stosowania Ğrodka przymusu
bezpoĞredniego (art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
11.

Tego, aby przymus bezpoĞredni w formie unieruchomienia lub izolacji na zlecenie

lekarza nie mógá trwaü dáuĪej niĪ 4 godziny. JednakĪe w razie potrzeby lekarz, po osobistym
zbadaniu Twojej osoby, moĪe przedáuĪyü unieruchomienie na nastĊpne okresy
6-godzinne (§ 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spoáecznej z dnia 23
sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpoĞredniego (Dz. U. Nr 103
poz. 514) zwanego dalej: „rozporządzeniem w sprawie sposobu stosowania przymusu
bezpoĞredniego”).
12.

Krótkotrwaáego uwalniania od unieruchomienia w celu zmiany pozycji lub

zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej niĪ co 4 godziny (§14 ust.
1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpoĞredniego).
Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące czynnoĞci wynikające z ustawy
13.

ochronie zdrowia psychicznego wszystkiego, o czym powezmą wiadomoĞü w

zawiązku z wykonywaniem powyĪszych czynnoĞci z wyjątkiem okreĞlonych w w/w ustawie
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sytuacji, gdy osoby te są zwolnione zachowania tajemnicy5 (art. 50 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego).
14.

Tego, aby zajĊcia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych oraz

domach pomocy spoáecznej, nie byáy podporządkowane celom gospodarczym (art. 15 ust. 1
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
15.

Tego, aby kierownik zakáadu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w razie stwierdzenia,

Īe Twój przedstawiciel ustawowy nie wykonuje naleĪycie swoich obowiązków wobec Twojej
osoby, zawiadomiá o tym sąd opiekuĔczy miejsca Twojego zamieszkania (art. 17 ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego).
16.

ZáoĪenia wniosku do sądu opiekuĔczego miejsca siedziby szpitala psychiatrycznego o

ustanowienie kuratora, jeĪeli uwaĪasz, iĪ w czasie pobytu w szpitalu potrzebujesz pomocy do
prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw okreĞlonego rodzaju (art. 44 ust. 1 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego).
17.

Wysáuchania CiĊ przez sĊdziego wizytującego nie póĨniej niĪ w terminie 48 godzin

od otrzymania przez sąd opiekuĔczy zawiadomienia od kierownika szpitala psychiatrycznego,
jeĪeli zostaáeĞ przyjĊty w trybie art. 23 (osoba chora psychicznie przyjĊta, gdy jej
dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, Īe z powodu tej choroby zagraĪa bezpoĞrednio
wáasnemu Īyciu albo Īyciu lub zdrowiu innych osób), art. 24 (osoba, której dotychczasowe
zachowanie wskazuje na to, Īe z powodu zaburzeĔ psychicznych zagraĪa bezpoĞrednio
swojemu Īyciu albo Īyciu lub zdrowiu innych osób, a zachodzą wątpliwoĞci, czy jest ona
chora psychicznie, pobyt w szpitalu nie moĪe trwaü dáuĪej niĪ 10 dni) oraz art. 28 (w razie
cofniĊcia poprzednio wyraĪonej zgody na hospitalizacje) (art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego).
18.

ZáoĪenia wniosku o adwokata z urzĊdu w toczącym siĊ postĊpowaniu przed sądem

opiekuĔczym w sprawach okreĞlonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego
(art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
5

Od obowiæzku zachowania tajemnicy osoba wymieniona w art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego jest zwolniona w stosunku do:
1) lekarza sprawujæcego opiekú nad osobæ z zaburzeniami psychicznymi,
2) wđaħciwych organów administracji rzædowej lub samorzædowej, co do okolicznoħci, których ujawnienie
jest niezbúdne do wykonywania zadaē z zakresu pomocy spođecznej,
3) osób wspóđuczestniczæcych w wykonywaniu czynnoħci w ramach pomocy spođecznej, w zakresie, w
jakim to jest niezbúdne,
4) (41) sđuľb ochrony paēstwa i ich upowaľnionych pisemnie funkcjonariuszy lub ľođnierzy w zakresie
niezbúdnym do przeprowadzenia postúpowania sprawdzajæcego na podstawie przepisów o ochronie
informacji niejawnych (art. 50 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
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19.

ZáoĪenia odwoáania od postanowienia sądu opiekuĔczego w przedmiocie przyjĊcia do

szpitala psychiatrycznego bez Twojej zgody, do sądu drugiej instancji (art. 42 i art. 47 ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego).
20.

ZáoĪenia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania CiĊ ze szpitala

psychiatrycznego – jeĪeli jesteĞ hospitalizowany za swoja zgodą (art. 36 ust. 1 ustawy o
ochronie zdrowia psychicznego).
21.

ZáoĪenia w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania CiĊ ze szpitala

psychiatrycznego, nie wczeĞniej niĪ po upáywie 30 dni od uprawomocnienia siĊ
postanowienia sądu opiekuĔczego w przedmiocie przyjĊcia do szpitala lub dalszego leczenia
bez Twojej zgody. O Twoim wypisie postanawia ordynator (lekarz kierujący oddziaáem),
jeĪeli uzna, iĪ ustaáy przewidziane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przyczyny
przyjĊcia i pobytu Twojej osoby w szpitalu psychiatrycznym (art. 35 ust. 1 i art. 36 ust. 1 i
ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
22.

Wystąpienia do sądu opiekuĔczego, w którego okrĊgu znajduje siĊ szpital

psychiatryczny o nakazanie wypisania Twojej osoby ze szpitala psychiatrycznego, w razie
odmowy wypisania. Wniosek powinieneĞ záoĪyü w terminie 7 dni od powiadomienia Twojej
osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie záoĪenia wniosku (art. 36 ust. 3
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
23.

PrzyjĊcia za swoją zgodą (lub Twojego przedstawiciela ustawowego) do domu

pomocy spoáecznej, jeĪeli nie jesteĞ w stanie zaspokoiü swoich podstawowych potrzeb
Īyciowych i nie masz moĪliwoĞci korzystania z opieki innych osób, a potrzebujesz staáej
opieki i pielĊgnacji, lecz nie wymagasz leczenia szpitalnego (art. 38 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego).
Rozdziaá 4
PRAWA DZIECKA
W TRAKCIE UDZIELANIA ĝWIADCZEē ZDROWOTNYCH
Jako pacjent poniĪej 18 roku Īycia masz prawo do korzystania z wiĊkszoĞci praw
przysáugujących osobom dorosáym w trakcie korzystania ze ĞwiadczeĔ zdrowotnych z
uwzglĊdnieniem uprawnieĔ Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzglĊdnieniem ograniczeĔ
wynikających z Twojego wieku.
JAKO PACJENT PONIĩEJ 18 ROKU ĩYCIA MASZ PRAWO DO:
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1.

ĝwiadczeĔ opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie okreĞlonych dla osób

ubezpieczonych (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o Ğwiadczeniach).
2.

Dodatkowych ĞwiadczeĔ zdrowotnych lekarza dentysty oraz materiaáów

stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych ĞwiadczeĔ, zakwalifikowanych jako
Ğwiadczenia gwarantowane dla dzieci i máodzieĪy do ukoĔczenia 18 roku Īycia (art. 31 ust. 3
ustawy o Ğwiadczeniach).
3.

JeĪeli jesteĞ maáoletnim powyĪej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzieliü Ci

informacji w zakresie i w formie potrzebnej do prawidáowego przebiegu Twojego procesu
diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyraĪenia swojego zdania
(art. 31 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
4.

JeĪeli jesteĞ maáoletnim powyĪej lat szesnastu lekarz ma obowiązek udzieliü Ci

przystĊpnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz
moĪliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających siĊ przewidzieü nastĊpstwach
ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31 ust. 1 i ust. 5
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
5.

JeĪeli jesteĞ maáoletnim powyĪej lat szesnastu wymagana jest równieĪ (obok zgody

Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie
innego Ğwiadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo
metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyĪszone ryzyko dla Ciebie jest wymagana
równieĪ (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej
(art. 34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).
6.

JeĪeli jesteĞ maáoletnim powyĪej lat szesnastu, masz prawo do wyraĪenia sprzeciwu

na pobranie po Ğmierci komórek, tkanek i narządów (art. 5 ust. 3 ustawy o transplantacji).
7.

JeĪeli jesteĞ maáoletnim i ukoĔczyáeĞ szesnasty rok Īycia lub nie ukoĔczyáeĞ

szesnastego roku Īycia i jesteĞ w stanie z rozeznaniem wypowiedzieü opiniĊ w sprawie swego
uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu CiĊ
o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyraĪenie w formie
pisemnej Twojej Ğwiadomej zgody na udziaá w powyĪszych obok zgody Twojego
przedstawiciela ustawowego (art. 25 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art.
37 b ust. 2 pkt 4 i art. 37h ust. 1 pkt 1 prawa farmaceutycznego).
8.

WyraĪenia w kaĪdej chwili cofniĊcia zgody na udziaá w badaniu klinicznym lub

eksperymencie medycznym bądĨ wycofania siĊ w kaĪdej chwili z tego badania lub
eksperymentu (art. 27 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 37h ust. 1 pkt
3 i art. 37 b ust. 2 pkt 2 prawa farmaceutycznego).
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9.

Tego, aby w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania

klinicznego zapewniono Tobie udziaá w przedmiotowym badaniu personelu posiadającego
wiedzĊ i umiejĊtnoĞci w zakresie postĊpowania z maáoletnimi oraz zastosowania metod
sáuĪących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem (§ 23 pkt 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
badaĔ klinicznych z udziaáem maáoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108)).
10.

JeĪeli jesteĞ maáoletnim powyĪej lat trzynastu masz prawo do wyraĪenia zgody na

pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodzeĔstwa, jeĪeli nie spowoduje to dającego siĊ
przewidzieü upoĞledzenia sprawnoĞci Twojego organizmu (art. 12 ust. 3 ustawy o
transplantacji).
11.

JeĪeli jesteĞ maáoletnim powyĪej lat szesnastu masz prawo do záoĪenia wniosku do

sądu opiekuĔczego wáaĞciwego ze wzglĊdu na miejsce Twojego zamieszkania o zgodĊ na
pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy ma
miejsce bezpoĞrednie niebezpieczeĔstwo utraty Īycia Twojego rodzeĔstwa (art. 12 ust. 4
ustawy o transplantacji).
12.

JeĪeli urodziáeĞ siĊ w szpitalu lub zostaáeĞ przyjĊty do szpitala przed ukoĔczeniem

siódmego roku Īycia jesteĞ zaopatrywany w znak toĪsamoĞci (art. 21a ustawy o zakáadach
opieki zdrowotnej).
13.

JeĪeli jesteĞ maáoletnim powyĪej lat szesnastu i jesteĞ zdolny do wyraĪenia zgody

wymagana jest równieĪ Twoja zgoda na przyjĊcie do szpitala psychiatrycznego (art. 22 ust. 4
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
Podstawa prawna:
1)
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z
póĨn. zm.);
2)
ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakáadach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
poz. 89);
3)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Ğrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póĨn. zm.);
4)
ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r.
Nr 226, poz. 1943, z póĨn. zm.);
5)
ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielĊgniarki i poáoĪnej (Dz. U. z 2001 r. Nr
57, poz. 602, z póĨn. zm.);
6)
ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
Nr 111, poz. 535, z póĨn. zm.);
7)
ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411);
8)
ustawa z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,
poz. 533, z póĨn. zm.);
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9)
ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr
144, poz. 1529, z póĨn. zm.);
10)
ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z póĨn.
zm.);
11)
ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielĊgniarek i poáoĪnych (Dz. U.
Nr 91, poz. 178, z póĨn. zm.);
12)
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 926, z póĨn. zm.);
13)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i
zakresu dokumentacji medycznej w zakáadach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819);
14)
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoáecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w
sprawie sposobu stosowania przymusu bezpoĞredniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514);
15)
rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoáecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w
sprawie wykazu ĞwiadczeĔ zdrowotnych wymagających odrĊbnej zgody pacjenta lub jego
przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503);
16)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 paĨdziernika 2005 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie ĞwiadczeĔ opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643);
17)
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia badaĔ klinicznych z udziaáem maáoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108).

Fenyloketonuria (PKU)
Fenyloketonuria (PKU) jest najczĊstszą wrodzoną wadą w metabolizmie aminokwasów.
Choroba polega na caákowitym braku lub znacznym ograniczeniu aktywnoĞci enzymu
hydroksylazy fenyloalaninowej (PAH). Enzym ten jest odpowiedzialny za przemianĊ
aminokwasu fenyloalaniny w tyrozynĊ. Reakcja zachodzi w komórkach wątroby, czyli w
hepatocytach (ryc.). ħródáem fenyloalaniny są biaáka pokarmowe spoĪywane codziennie wraz
z dietą, w których stanowi ona od 3-7 % ich masy. Jest jej szczególnie duĪo w produktach
bogatobiaákowych, takich jak miĊso, ryby, jaja, mleko i przetwory mleczne, produkty
zboĪowe, orzechy, kakao i czekolada, soja, groch i fasola. Istota leczenia polega na
stosowaniu diety z ograniczeniem podaĪy fenyloalaniny, czyli tzw. diety
niskofenyloalaninowej.
Zaburzenia w przemianie fenyloalaniny powodują wzrost jej stĊĪenia we krwi, wraz z którą
dostaje siĊ ona do oĞrodkowego ukáadu nerwowego (OUN), gdzie wywoáuje nieodwracalne
uszkodzenia. Powoduje to róĪne formy niepeánosprawnoĞci intelektualnej i zaburzenia
neurologiczne, które stanowią gáówne objawy nieleczonej lub leczonej niewystarczająco
PKU. Dzieci, u których choroba zostaje wykryta w pierwszych dniach Īycia i które nastĊpnie
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są wczeĞnie, systematycznie i dáugotrwale (optymalnie do koĔca Īycia) leczone, rozwijają siĊ
prawidáowo, wykorzystując w peáni swój potencjaá intelektualny. Pacjenci z sukcesem
zdobywają kolejne stopnie edukacji, koĔczą szkoáy zawodowe, licea i uczelnie wyĪsze,
realizują siĊ w wieku dorosáym w wielu zawodach, zakáadają szczĊĞliwe rodziny.

DZIEDZICZENIE FENYLOKETONURII
W Polsce PKU wystĊpuje z czĊstoĞcią 1 x 7000-8000 Īywych urodzeĔ, co oznacza Īe rocznie
rodzi siĊ w naszym kraju 60-70 chorych dzieci.
Jest to choroba o podáoĪu genetycznym, przekazywana dziecku przez oboje z rodziców.
Dziedziczy siĊ w sposób autosomalny recesywny co oznacza, Īe chore dziecko musi otrzymaü
po 1 nieprawidáowym genie wywoáującym PKU od kaĪdego z rodziców. Do peánego
wystąpienia choroby potrzebne są dwa „chore” geny. Rodzice są najczĊĞciej tylko
bezobjawowymi nosicielami nieprawidáowego genu i zwykle nie zdają sobie sprawy z tego,
Īe mogą go przekazaü swojemu potomstwu. Są oni zdrowi, poniewaĪ drugi obecny u nich gen
jest „zdrowy”. W populacji polskiej co 46 osoba jest zdrowym nosicielem nieprawidáowego
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genu PKU. W rodzinie, gdzie mama i tata są takimi bezobjawowymi nosicielami istnieje 25%
ryzyko, Īe kaĪde dziecko urodzi siĊ chore (ryc.). Urodzenie jednego chorego dziecka nie
oznacza, Īe kolejne na pewno bĊdą zdrowe – ryzyko urodzenia nastĊpnego chorego dziecka
jest staáe i dla kaĪdej ciąĪy wynosi 25%. Stąd czĊste są rodziny, w których na PKU choruje
dwoje a nawet troje rodzeĔstwa. JeĪeli jedno z rodziców jest chore na PKU, a drugie jest
bezobjawowym nosicielem, ryzyko urodzenia chorego dziecka z kaĪdej ciąĪy wynosi 50%. Z
kolei potomstwo dwójki osób chorych na PKU bĊdzie chore w 100%.

DIETA W FENYLOKETONURII

Fenyloalanina (PHE) stanowi niezbĊdny skáadnik biaáek w organizmie czáowieka tak, wiĊc
nie moĪe jej zabraknąü w ustroju. Minimalna jej iloĞü konieczna jest do prawidáowego
wzrostu, rozwoju i funkcjonowania komórek, tkanek i narządów organizmu pacjenta z PKU.
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NIE MOĩNA CAàKOWICIE WYELIMINOWAû PHE Z DIETY!
Podstawową zasadą stosowania diety niskofenyloalaninowej jest utrzymanie bezpiecznego
poziomu PHE w surowicy krwi. U zdrowego dziecka poziom ten wynosi maksymalnie
2mg/100 ml. krwi, natomiast u dziecka chorego z fenyloketonurią poziom PHE powinien
wynosiü:
Polskie zalecenia stĊĪeĔ fenyloalaniny:
Wiek Poziom Phe
0 - 5 lat 2 - 4 mg%
6 - 14 lat2 - 8 mg%
> 14 lat < 12 mg%
PostĊpowanie w tej chorobie polega na utrzymywaniu odpowiedniej diety i kontrolowaniu
stĊĪeĔ fenyloalaniny we krwi. CzĊstoĞü oznaczenia zaleĪy od wieku dziecka.
Zalecana czĊstoĞü oznaczeĔ kontrolnych stĊĪeĔ fenyloalaniny:
Wiek
CzĊstoĞü badania
0 - 12 mies. 1 raz w tygodniu
do 3 r.Ī
co 1 - 2 tygodnie
3 - 7 r.Ī
co 2 tygodnie
powyĪej 7 r.Īraz w miesiącu

KAĩDY PACJENT MUSI POZNAû SWOJE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA
BIAàKO - FENYLOALANINĉ I ENERGIĉ
Zapotrzebowanie na biaáko, fenyloalaninĊ, energiĊ w róĪnych grupach wiekowych
Biaáko
Fenyloalanina Energia
(g)
(mg/kg mc./dobĊ) (kcal)
3.0 - 2.0
130
0 - 6 mies.
30 - 60
g/kg mc./d
kcal/kg mc./d
3.0 - 2.0
120
6 - 12mies.
30 - 60
g/kg mc./d
kcal/kg mc./d
25
1100 - 1250
1 - 3 lat
20 - 30
g/d
kcal/kg mc./d
30 - 35
1400 - 1600
4 - 6 lat
15 - 20
g/d
kcal/kg mc./d
35 - 40
2000 - 2200
7 - 9 lat
10 - 15
g/d
kcal/kg mc./d
45 - 50
2200 - 2500
10 - 12 lat
10 - 15
g/d
kcal/kg mc./d
0,9 - 1.0
2200 - 2500
máodzieĪ / doroĞli
5 - 15
g/kg mc./d
kcal/kg mc./d
Wiek
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Indywidualne tempo rozwoju dziecka i wielkoĞci podaĪy PHE kontrolowane jest
porównaniem z osoczem. Kluczem do poznania zapotrzebowania na PHE są dzienniki
Īywieniowe, które sporządza sam pacjent lub jego rodzice. Im dokáadniej prowadzony, tym
lepsze moĪliwoĞci kontrolowania diety.
Podstawą prawidáowo kontrolowanej diety PKU jest Ğcisáy nadzór nad jedzeniem, czyli
waĪenie iloĞci zjadanych produktów i wyliczonej w nich fenyloalaniny.
ZawartoĞü fenyloalaniny w produktach jest róĪna. NajczĊĞciej zaleĪy ona od zawartoĞci
biaáka w danych produktach. Im wiĊcej biaáka zawiera produkt, tym wiĊcej zawiera
fenyloalaniny. Ale zaleĪnoĞü ta nie jest zawsze proporcjonalna.
Stąd kontrola diety powinna przede wszystkim polegaü na obliczaniu fenyloalaniny
zawartej w danym produkcie.
ZawartoĞü tą moĪna odczytaü z tabel Īywieniowych - przeliczeniowych (tabele moĪna
otrzymaü od lekarza, dietetyka). JeĞli produkt spoĪywczy nie wystĊpuje w tego typu tabeli
lub nie znamy zawartoĞci PHE w danym produkcie, sugerujemy siĊ zawartoĞcią biaáka.
NastĊpnie naleĪy przyporządkowaü dany produkt do którejĞ z poniĪszych grup ĪywnoĞci,
odczytaü procentową zawartoĞü PHE w biaáku i obliczyü zawartoĞü PHE w tym produkcie.
Procentowa Ğrednia zawartoĞü fenyloalaniny w biaáku w róĪnych grupach ĪywnoĞci:
Grupy ĪywnoĞci
ZawartoĞü fenyloalaniny w biaáku
owoce
2,7%
warzywa
3,5%
ziemniaki
4,9%
mleko i jego przetwory 5,1%
chleb, produkty zboĪowe5,6%
miĊso
4,6%
sery
5,5%

Na przykáad:
100g dyni zawiera 1,1g biaáka czyli 1100 mg biaáka
1g=1000mg, stąd 1,1g biaáka = 1100mg biaáka
zawartoĞü procentowa fenyloalaniny w biaáku warzyw = 3,5%
1100mg x 3,5/100 = 38,5mg
100g dyni zawiera 38mg fenyloalaniny
ZawartoĞü PHE w danym produkcie zmienia siĊ w zaleĪnoĞci od sposobu jego przetworzenia.
NP. suszone owoce zawierają 4-5 razy wiĊcej fenyloalaniny niĪ produkty surowe,
w odniesieniu do 100g produktu

RYGORYSTYCZNE UTRZYMYWANIE CODZIENNEJ DIETY
NISKOFENYLOALANINOWEJ JEST WARUNKIEM PRAWIDàOWEGO
ROZWOJU UMYSàOWEGO I FIZYCZNEGO DZIECKA.
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NAJWAĩNIEJSZE ZASADY DIETY
* Zapotrzebowanie na FENYLOALANINĉ jest ustalane indywidualnie dla kaĪdego dziecka
w zaleĪnoĞci od wieku, masy ciaáa oraz tolerancji fenyloalaniny.
* Podstawą diety w fenyloketonurii są preparaty biaákozastĊpcze nisko lub
bezfenyloalaninowe - w aptekach na receptĊ.
Rodzaj preparatu winien byü dostosowywany do indywidualnego smaku i upodobania
pacjenta.
Preparaty róĪnią siĊ zawartoĞcią fenyloalaniny, biaáka, táuszczów, wĊglowodanów,
skáadników mineralnych, witamin oraz energią. DziĊki nim moĪliwe jest pokrycie
zapotrzebowania organizmu na biaáko i pozostaáe skáadniki.
W skáad prawidáowej diety wchodzi preparat nisko- lub bezfenyloalaninowy, który pokrywa
zapotrzebowanie na biaáko w 70 - 80% oraz taka iloĞü dozwolonych produktów naturalnych
aby uzupeánione zostaáo biaáko, skáadniki mineralne mikroelementy, witaminy oraz
fenyloalanina w iloĞci pokrywającej podstawowe zapotrzebowanie pacjenta.
Istotne jest aby zalecona iloĞü preparatu nie byáa podana jednorazowo, lecz podzielona na 3-4
porcje rozáoĪone w ciągu dnia. Preparat naleĪy spoĪywaü razem z posiákami.
ĩaden preparat nie moĪe stanowiü jedynego Ĩródáa poĪywienia!
FENYLOKETONURIA MATCZYNA
Szczególnie waĪne jest kontynuowanie leczenia (diety niskofenyloalaninowej) u dziewcząt do
wieku dorosáego i przez caáy okres prokreacji z uwagi na uszkadzające dziaáanie wysokich
stĊĪeĔ fenyloalaniny na rozwijający siĊ páód. Dziecko urodzone przez matkĊ chorą na PKU
która nie zachowuje niskiego poziomu fenyloalaniny jest naraĪone na powaĪne uszkodzenia:
wady serca, mikrocefaliĊ, upoĞledzenie umysáowe i inne.
PamiĊtajmy, Īe u kobiet z fenyloketonurią ciąĪa powinna byü dokáadnie zaplanowana a
organizm przyszáej Mamy dobrze do niej przygotowany. Podstawą takiego przygotowania jest
skuteczne obniĪenie stĊĪeĔ fenyloalaniny do poziomu 2-4 mg% - nie da siĊ tego dokonaü bez
rygorystycznego przestrzegania diety niskofenyloalaninowej. Dla radoĞci z uĞmiechu
zdrowych dzieci urodzonych przez Mamy z PKU warto siĊ jednak poddaü takim
wyrzeczeniom.

APEL DO PRZYSZàYCH MAM !!!
Aby cieszyü siĊ szczĊĞciem posiadania zdrowego dziecka konieczne jest wczeĞniejsze
zaplanowanie (min 3 miesiące przed poczĊciem) i przygotowanie siĊ do tego
odpowiedzialnego kroku.
Ten proces jest moĪliwy przy fachowym wsparciu i pomocy zespoáu specjalistów w skáad
którego wchodzą:
-ginekolog-poáoĪnik,
-specjalista w zakresie chorób metabolicznych,
-dietetyk,
-psycholog
-kochająca rodzina.
PamiĊtajmy – ciąĪa chorej z fenyloketonurią jest ciąĪą wysokiego ryzyka.
WSZYSTKIE PRZYSZàE MAMY ZAPRASZAMY DO PILNEGO ZGàASZANIA SIĉ
DO OĝRODKÓW LECZENIA PKU NA TERENIE CAàEGO KRAJU.
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Adresy poradni metabolicznych
1. DzieciĊcy Szpital Kliniczny
Klinika Pediatrii i ZaburzeĔ Rozwoju Dzieci i MáodzieĪy UM
Poradnia Metaboliczna
ul. Waszyngtona 17, 15-269 Biaáystok
tel. 085 745 06 24
2. Wojewódzki Szpital DzieciĊcy
Poradnia Chorób Metabolicznych
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz
tel. 052 326 21 17
3. Szpital Kliniczny przy Akademii Medycznej w GdaĔsku
Poradnia Chorób Metabolicznych
ul. DĊbinki 7, 80-211 GdaĔsk
tel. 058 349 28 91
4. Wojewódzki Zespóá Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i MáodzieĪy
Poradnia Metaboliczna dla Dzieci
ul. PowstaĔców 31, 40-038 Katowice
tel. 032 255 13 22, wew. 307
5. Uniwersytecki Szpital DzieciĊcy w Krakowie
Poradnia Chorób Metabolicznych
Gabinet Fenyloketonurii
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 012 658 20 11, wew. 1236
6. DzieciĊcy Szpital Kliniczny
Poradnia Fenyloketonurii
ul. ChodĨki 2, 20-093 Lublin
tel. 081 718 53 63
7. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Poradnia ZaburzeĔ Metabolicznych
ul. Rzgowska 281/285, 93-338 àódĨ
tel. 042 271 17 59
8. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera AM
Klinika Gastroenterologii DzieciĊcej i Chorób Metabolicznych
Poradnia Metaboliczna
ul. Szpitalna 27/33, 60- 572 PoznaĔ
tel. 061 849 13 83
9. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
Klinika Pedriatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych
i Kardiologii Wieku Rozwojowego PAM
Specjalistyczna Poradnia Chorób Metabolicznych
ul. Unii Lubelskiej1, 71-252 Szczecin
tel. 091 425 31 76
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10. Instytut Matki i Dziecka
Klinika Pedriatrii
Poradnia Metaboliczna
ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa
tel. 022 327 71 21
11. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
OĞrodek Badawczo-Rozwojowy
Poradnia Metaboliczna
ul. H. KamieĔskiego 73a, 51-124 Wrocáaw
tel. 071 327 01 23

Orzeczenia o niepeánosprawnoĞci.
JeĪeli chcesz korzystaü z uprawnieĔ i ĞwiadczeĔ przysáugujących osobom
niepeánosprawnym i ich rodzinom, Twoje dziecko powinno mieü wydane orzeczenie
o niepeánosprawnoĞci (dla osób do 16 roku Īycia) lub orzeczenie o stopniu
niepeánosprawnoĞci (dla osób powyĪej 16 roku Īycia).
Definicja sprawnoĞci fizycznej WHO (ĝwiatowej Organizacji Zdrowia):
„SprawnoĞü fizyczna to szeroko rozumiana sprawnoĞü organizmu warunkowana
poprzez odpowiedni poziom strukturalny i funkcjonalny ukáadów naszego ciaáa"
Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz zatrudnianiu osób
niepeánosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) niepeánosprawnoĞü oznacza trwaáą lub
okresową niezdolnoĞü do wypeániania ról spoáecznych z powodu staáego lub dáugotrwaáego
naruszenia sprawnoĞci organizmu, w szczególnoĞci powodującą niezdolnoĞü do pracy.
Wnioski o orzeczenie o niepeánosprawnoĞci.
Wydanie orzeczenia nastĊpuje na wniosek osoby zainteresowanej. Druk wniosku o wydanie
orzeczenia osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie wáaĞciwego miejscowo powiatowego
zespoáu. W zaleĪnoĞci od przyjĊtego przez powiatowy zespóá sposobu organizacji pracy
moĪliwe jest takĪe uzyskanie wniosku drogą pocztową lub pobranie go ze strony internetowej
zespoáu.

Wniosek o wydanie orzeczenia moĪe záoĪyü:
x
x
x

osoba zainteresowana;
przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (dotyczy to przede wszystkim dzieci
oraz osób ubezwáasnowolnionych);
kierownik oĞrodka pomocy spoáecznej, ale za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
przedstawiciela ustawowego.

Wniosek skáada siĊ w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci
wáaĞciwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej lub wáaĞciwym dla miejsca
pobytu w przypadku osób:
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x
x
x
x

bezdomnych;
przebywających poza miejscem staáego pobytu ponad dwa miesiące ze wzglĊdów
zdrowotnych lub rodzinnych;
przebywających w zakáadach karnych i poprawczych;
przebywających w domach pomocy spoáecznej i oĞrodkach wsparcia w rozumieniu
przepisów o pomocy spoáecznej.

Wniosek zwiera:
x
x
x
x
x
x

x

imiĊ i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby
zainteresowanej;
datĊ i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;
adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej;
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich toĪsamoĞü
oraz numer PESEL;
okreĞlenie celu wydania orzeczenia;
dane dotyczące sytuacji spoáecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej –
w przypadku wniosku o orzeczenie o niepeánosprawnoĞci lub stopniu
niepeánosprawnoĞci;
oĞwiadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka
o prawdziwoĞci danych zawartych we wniosku.

Do wniosku doáącza siĊ:
W przypadku wydania orzeczenia o niepeánosprawnoĞci lub stopniu niepeánosprawnoĞci:
x
x

dokumentacjĊ medyczną (historiĊ choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego,
wyniki dodatkowych badaĔ diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
zaĞwiadczenie lekarskie – zawierające opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod
którego opieką lekarską znajduje siĊ dziecko lub osoba zainteresowana; zaĞwiadczenie
takie waĪne jest miesiąc od daty wydania i w tym czasie naleĪy záoĪyü wniosek;

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Ğwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Ğrodków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135,
z póĨn. zm.) Ğwiadczeniobiorca ma prawo do uzyskania nieodpáatnego zaĞwiadczenia
lekarskiego wydanego dla celów orzecznictwa o niepeánosprawnoĞci.
x

inne dokumenty mające wpáyw na ustalenie niepeánosprawnoĞci lub stopnia
niepeánosprawnoĞci.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieĔ:
x
x
x

dokumentacjĊ medyczną (historiĊ choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego,
wyniki dodatkowych badaĔ diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolnoĞci do pracy;
inne dokumenty mające wpáyw na ustalenie wskazaĔ do ulg i uprawnieĔ.

O niepeánosprawnoĞci orzekają:
x

Powiatowe zespoáy do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci – jako pierwsza
instancja;
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x

Wojewódzkie zespoáy do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci – jako druga
instancja.

PostĊpowanie orzecznicze, sáuĪące ustaleniu niepeánosprawnoĞci lub stopnia
niepeánosprawnoĞci, co do zasady jest zespoáowe i dwuinstancyjne. Natomiast postĊpowanie
orzecznicze w zakresie ulg i uprawnieĔ jest jednoosobowe (orzeka lekarz) i jednoinstancyjne
(nie przysáuguje odwoáanie do wojewódzkiego zespoáu do spraw orzekania
o niepeánosprawnoĞci).
Powiatowe zespoáy do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci wydają orzeczenia o:
x
x
x

niepeánosprawnoĞci;
stopniu niepeánosprawnoĞci;
wskazaniach do ulg i uprawnieĔ.

Podstawą uznania osoby, która nie ukoĔczyáa 16 roku Īycia za niepeánosprawną jest ustalenie,
Īe:
x
x
x

ma naruszoną sprawnoĞü fizyczną lub psychiczną;
przewidywany okres trwania upoĞledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesiĊcy;
wymaga zapewnienia jej caákowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb Īyciowych w sposób przewyĪszający wsparcie potrzebne
osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, dáugotrwaáej choroby lub
uszkodzenia organizmu.

Wszystkie wymienione przesáanki muszą wystąpiü áącznie.
NiepeánosprawnoĞü dziecka orzeka siĊ na czas okreĞlony, jednak na okres nie dáuĪszy niĪ do
ukoĔczenia przez dziecko 16 roku Īycia. Orzeczenie o niepeánosprawnoĞci wydaje siĊ na
wniosek záoĪony do powiatowego zespoáu do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci przez
przedstawiciela ustawowego dziecka.
Orzeczenie o stopniu niepeánosprawnoĞci.
Ustala siĊ trzy stopnie niepeánosprawnoĞci:
x
x
x

znaczny
umiarkowany
lekki

StopieĔ niepeánosprawnoĞci osoby zainteresowanej orzeka siĊ na czas okreĞlony lub na staáe.
Orzeczenie o stopniu niepeánosprawnoĞci wydaje siĊ osobie, która ukoĔczyáa 16 rok Īycia.

Termin rozpatrzenia wniosku.
Wniosek powinien byü rozpatrzony nie póĨniej niĪ w ciągu 1 miesiąca od dnia jego záoĪenia.
W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien byü rozpatrzony nie
póĨniej niĪ w ciągu 2 miesiĊcy od daty jego záoĪenia. O kaĪdym przypadku niezaáatwienia
sprawy w wyĪej wymienionych terminach powiatowy zespóá obowiązany jest zawiadomiü
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wnioskodawcĊ, podając przyczyny zwáoki i wskazując nowy termin zaáatwienia sprawy.
Do terminów nie wlicza siĊ okresów zawieszenia postĊpowania oraz okresów opóĨnieĔ
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleĪnych od organu.
PrzedáuĪenie terminu postĊpowania orzeczniczego nie wpáywa na waĪnoĞü wydanego
orzeczenia.
Odwoáania od orzeczeĔ.
JeĪeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespóá nie speánia oczekiwaĔ wnioskodawcy –
powinien on w ciągu 14 dni od dnia dorĊczenia orzeczenia o niepeánosprawnoĞci lub stopniu
niepeánosprawnoĞci záoĪyü odwoáanie do wojewódzkiego zespoáu do spraw orzekania
o niepeánosprawnoĞci za poĞrednictwem powiatowego zespoáu, który wydaá orzeczenie.
Powiatowy zespóá przesyáa takie odwoáanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania odwoáania. W ciągu tego terminu powiatowy zespóá ma prawo do samokontroli
wydanych i zaskarĪonych orzeczeĔ. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, Īe jeĪeli
powiatowy zespóá uzna, iĪ odwoáanie zasáuguje w caáoĞci na uwzglĊdnienie to wydaje
orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarĪone orzeczenie.
Od orzeczenia wojewódzkiego zespoáu do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci sáuĪy
odwoáanie do sądu pracy i ubezpieczeĔ spoáecznych w terminie 30 dni od dnia dorĊczenia
orzeczenia. Odwoáanie wnosi siĊ w trybie analogicznym za poĞrednictwem wojewódzkiego
zespoáu, który orzeczenie wydaá. NaleĪy pamiĊtaü, Īe w postĊpowaniu odwoáawczym
wojewódzki zespóá, podobnie jak powiatowy zespóá, ma prawo skorzystaü z instytucji
samokontroli.
Wyroki sądowe
Wyroki sądu pracy i ubezpieczeĔ spoáecznych wydane w postĊpowaniu odwoáawczym od:
-orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespóá do spraw orzekania o niepeánosprawnoĞci,
-decyzji organu rentowego w sprawie prawa do Ğwiadczenia lub ustalenia jego wysokoĞci,
stanowią podstawĊ do zaliczenia danej osoby do osób niepeánosprawnych.
Podstawa prawna:
- ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoáecznej oraz zatrudnianiu
osób niepeánosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej z dn. 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepeánosprawnoĞci i stopniu niepeánosprawnoĞci (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 139,poz.1328),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie
kryteriów oceny niepeánosprawnoĞci u osób w wieku do 16 roku Īycia (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 17, poz. 162).
Prawa osób niepeánosprawnych

Prawa osób niepeánosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
(Dz.U. Nr 78, poz. 483). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, Īe nikt nie
moĪe byü dyskryminowany w Īyciu politycznym, spoáecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt. 2.). Ustawa zasadnicza nakáada teĪ na wáadze
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publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepeánosprawnym,
(art. 68), a takĪe obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji,
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji spoáecznej (art. 69).
Sejm uchwaliá 1 sierpnia 1997 r. KartĊ Praw Osób Niepeánosprawnych.
W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepeánosprawnych do niezaleĪnego
i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji Īycia, zawarto równieĪ
katalog dziesiĊciu praw, wskazując tym samym najwaĪniejsze obszary, w których niezbĊdne
są intensywne dziaáania. Dokument podkreĞla, Īe osoby niepeánosprawne mają prawo do
niezaleĪnego, samodzielnego i aktywnego Īycia oraz nie mogą podlegaü dyskryminacji.
Prawa osób niepeánosprawnych są teĪ przedmiotem regulacji ONZ w formie deklaracji pod
nazwą Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepeánosprawnych. Zasady zostaáy
przyjĊte podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu
20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96). ChociaĪ Zasady nie są prawnie wiąĪące, dokument
podkreĞla, Īe mogą staü siĊ miĊdzynarodowym prawem zwyczajowym, gdy zostaną uznane
przez wiĊkszoĞü paĔstw.

Karta Praw Osób Niepeánosprawnych
(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475)
§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, Īe osoby niepeánosprawne, czyli osoby, których
sprawnoĞü fizyczna, psychiczna lub umysáowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub
uniemoĪliwia Īycie codzienne, naukĊ, pracĊ oraz peánienie ról spoáecznych, zgodnie
z normami prawnymi i zwyczajowymi, mają prawo do niezaleĪnego, samodzielnego
i aktywnego Īycia oraz nie mogą podlegaü dyskryminacji. Sejm stwierdza, iĪ oznacza to
w szczególnoĞci prawo osób niepeánosprawnych do:
1. dostĊpu do dóbr i usáug umoĪliwiających peáne uczestnictwo w Īyciu spoáecznym,
2. dostĊpu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji
leczniczej, a takĪe do ĞwiadczeĔ zdrowotnych uwzglĊdniających rodzaj i stopieĔ
niepeánosprawnoĞci, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, Ğrodki pomocnicze,
sprzĊt rehabilitacyjny,
3. dostĊpu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptacjĊ spoáeczną,
4. nauki w szkoáach wspólnie ze swymi peánosprawnymi rówieĞnikami, jak równieĪ do
korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej,
5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umoĪliwiającej
rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych,
6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wyksztaáceniem i moĪliwoĞciami
oraz korzystania z doradztwa zawodowego i poĞrednictwa, a gdy niepeánosprawnoĞü i stan
zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb
niepeánosprawnych,
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7. zabezpieczenia spoáecznego uwzglĊdniającego koniecznoĞü ponoszenia zwiĊkszonych
kosztów wynikających z niepeánosprawnoĞci, jak równieĪ uwzglĊdnienia tych kosztów
w systemie podatkowym,
8. Īycia w Ğrodowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostĊpu do urzĊdów,
punktów wyborczych i obiektów uĪytecznoĞci publicznej, swobodnego przemieszczania siĊ
i powszechnego korzystania ze Ğrodków transportu, dostĊpu do informacji, moĪliwoĞci
komunikacji. miĊdzyludzkiej,
9. posiadania samorządnej reprezentacji swego Ğrodowiska oraz do konsultowania z nim
wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących osób niepeánosprawnych,
10. peánego uczestnictwa w Īyciu publicznym, spoáecznym, kulturalnym, artystycznym,
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowaĔ i potrzeb.
§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iĪ powyĪsze prawa wynikają z Konstytucji,
Powszechnej Deklaracji Praw Czáowieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad
Wyrównywania Szans Osób Niepeánosprawnych, aktów prawa miĊdzynarodowego
i wewnĊtrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i wáadze samorządowe do podjĊcia
dziaáaĔ ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw.
§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do skáadania
corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjĊtych dziaáaniach w celu
urzeczywistnienia praw osób niepeánosprawnych.
§ 4. Uchwaáa wchodzi w Īycie z dniem ogáoszenia.

Ulgi i uprawnienia osób niepeánosprawnych
JeĪeli wychowujesz dziecko niepeánosprawne (tj. z orzeczoną niepeánosprawnoĞcią),
masz prawo do ubiegania siĊ o Ğwiadczenia rodzinne (zasiáek pielĊgnacyjny, zasiáek
rodzinny wraz z dodatkami, Ğwiadczenie pielĊgnacyjne).
ĝwiadczenia te mają na celu pokrycie, choüby czĊĞciowe, wydatków związanych
z wychowaniem dziecka niepeánosprawnego.
Posiadanie orzeczenia o niepeánosprawnoĞci, orzeczenia o stopniu niepeánosprawnoĞci lub
orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnieĔ pozwala korzystaü (po speánieniu okreĞlonych
warunków) z szeregu form pomocy, do których naleĪą m. in.:
x

w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – moĪliwoĞü uzyskania
odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zakáadach aktywnoĞci zawodowej i zakáadach
pracy chronionej), moĪliwoĞü uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych),
korzystania ze ĞciĞle okreĞlonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do
dodatkowego urlopu wypoczynkowego, dáuĪszej przerwy w pracy, krótszego wymiaru
czasu pracy), dofinansowanie dziaáalnoĞci gospodarczej lub rolniczej;
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x

x
x
x
x

w zakresie rehabilitacji spoáecznej – moĪliwoĞü uczestniczenia w terapii zajĊciowej
realizowanej w warsztatach terapii zajĊciowej oraz moĪliwoĞü uczestnictwa
w turnusach rehabilitacyjnych;
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, Ğrodki pomocnicze oraz
pomoce techniczne, uáatwiające funkcjonowanie danej osoby;
ulgi w podatkach, zniĪki w komunikacji, zwolnienie z opáat radiowo – telewizyjnych
(abonamentu);
usáugi socjalne, opiekuĔcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne Ğwiadczone przez
instytucje pomocy spoáecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
uprawnienia do zasiáku pielĊgnacyjnego i innych ĞwiadczeĔ rodzinnych (np. dodatków
do zasiáku rodzinnego związanych z niepeánosprawnoĞcią) oraz do zasiáku staáego
z pomocy spoáecznej

Ulgi komunikacyjne
Zestawienie ulg przysáugujących osobom niepeánosprawnym w podróĪy Ğrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)
Przejazdy PKP (2
Lp. Uprawnieni
Przejazdy PKS Uwagi
klasa
100% ulga pociągi
osobowe, pospieszne 100% ulga
i ekspresowe, IC, EC autobusy zwykáe i
przyspieszone
PKS pod warunkiem nie
korzystania przez dziecko z
1.
Dzieci do lat 4
oddzielnego miejsca do siedzenia,
a jeĪeli korzysta to 78% ulga
Bilety jednorazowe
Bilety
jednorazowe
klasa 2, w klasie 1
dopáata
Przewodnik lub
opiekun
towarzyszący w
95 % ulga pociągi
95% ulga
podróĪy osobie
osobowe i
autobusy zwykáe,
niewidomej albo
ekspresowe, IC, EC
przyspieszone i
osobie niezdolnej do
2.
pospieszne
samodzielnej
Bilety jednorazowe
egzystencji
Bilety
Klasa 2, w klasie 1
jednorazowe
opiekun - 18 lat
dopáata
przewodnik 13 lat
lub pies przewodnik
78% ulga pociągi
78% ulga
osobowe, pospieszne autobusy zwykáe,
Dzieci i máodzieĪ
i ekspresowe, IC, EC przyspieszone i
Wyáącznie w ramach przejazdów
pospieszne
dotkniĊte
celowych, których katalog zawiera
3.
inwalidztwem lub
Bilety jednorazowe
ustawa np. dom-szkoáa-dom
Bilety
niepeánosprawne
lub miesiĊczne
jednorazowe lub
imienne
miesiĊczne
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4.

5.

6.

Klasa 2, w klasie 1
imienne
dopáata
78% ulga pociągi
78% ulga
osobowe, pospieszne
Rodzice lub
autobusy zwykáe,
i ekspresowe, IC, EC
przyspieszone i
opiekunowie dzieci i
máodzieĪy dotkniĊtej
pospieszne
Bilety jednorazowe
inwalidztwem lub
niepeánosprawnej
Bilety
Klasa 2, w klasie 1
jednorazowe
dopáata
49% ulga pociągi
osobowe, bilety
49% ulga
jednorazowe
autobusy zwykáe
37 % pociągi
Osoby niezdolne do
pospieszne i
samodzielnej
ekspresowe, IC, EC
egzystencji

Osoby niewidome,
które nie są uznane
za osoby niezdolne
do samodzielnej
egzystencji

Bilety jednorazowe
klasa 2, w klasie 1
dopáata
37% ulga pociągi
osobowe, pospieszne
i ekspresowe, IC, EC
Bilety jednorazowe
lub miesiĊczne
imienne
Klasa 2, w klasie 1
dopáata

37% ulga
autobusy
przyspieszone i
pospieszne
Bilety
Jednorazowe
37% ulga
autobusy zwykáe,
przyspieszone i
pospieszne
Bilety
jednorazowe lub
miesiĊczne
imienne

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Ğrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z póĪĔ. zm.)
Dokumenty poĞwiadczające prawo do ulg
Informacja w sprawie rodzajów dokumentów poĞwiadczających uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów Ğrodkami transportu publicznego
Lp. Osoby uprawnione
Rodzaj dokumentu
1.
Dzieci do lat 4 – 100% Dokument stwierdzający wiek dziecka.
1) Dla dzieci i máodzieĪy uczĊszczających do przedszkola, szkoáy, szkoáy
Dzieci i máodzieĪ
2.
dotkniĊte inwalidztwem wyĪszej albo oĞrodka lub placówki o charakterze oĞwiatowym:
lub niepeánosprawne –
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78 %

x
x
x

legitymacja przedszkolna dla dziecka niepeánosprawnego,legitymacja szkolna dla uczniów dotkniĊtych inwalidztwem lub
niepeánosprawnych,
legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych niĪej (pkt 2)

2) Dla dzieci i máodzieĪy nie uczĊszczających do przedszkola, szkoáy,
szkoáy wyĪszej albo oĞrodka lub placówki o charakterze oĞwiatowym:
x
x
x

x

legitymacja osoby niepeánosprawnej, która nie ukoĔczyáa 16 roku
Īycia wystawiona przez uprawniony organ,
legitymacja osoby niepeánosprawnej wystawiona przez
uprawniony organ,
wypis z treĞci orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa
i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup
inwalidów,
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treĞci orzeczenia
lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzające czĊĞciową
niezdolnoĞü do pracy, caákowitą niezdolnoĞü do pracy
i niezdolnoĞü do samodzielnej egzystencji albo niezdolnoĞü do
samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających ĞwiadczeĔ
zdrowotnych albo pomocy spoáecznej bądĨ organizujących turnusy
rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt
1 i 2 wymagane jest zaĞwiadczenie (zawiadomienie, skierowanie)
okreĞlające odpowiednio:
x

x

x

3.

Rodzice lub
opiekunowie dzieci i
máodzieĪy dotkniĊtej
inwalidztwem lub
niepeánosprawnej –
78%

4.

Osoby niezdolne do
samodzielnej
egzystencji – 49% lub

x

x

termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajĊü
rehabilitacyjnych, zajĊü terapeutycznych albo pobytu w oĞrodku
wsparcia, domu pomocy spoáecznej lub na turnusie
rehabilitacyjnym,
potwierdzenie stawienia siĊ na badania, konsultacjĊ, zajĊcia
rehabilitacyjne, zajĊcia terapeutyczne.
dokumenty dziecka okreĞlone powyĪej – jeĞli przejazd jest
odbywane z dzieckiem,
zaĞwiadczenie wydane przez przedszkole, szkoáĊ, szkoáĊ wyĪszą,
oĞrodek lub placówkĊ o charakterze oĞwiatowym albo placówkĊ
opiekuĔczo – wychowawczą lub zaĞwiadczenie wydane przez
placówkĊ zdrowotną, udzielającą pomocy spoáecznej, organizującą
turnusy rehabilitacyjne – jeĪeli przejazd jest odbywany po dziecko
lub po jego odwiezieniu.
wypis z treĞci orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa
i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,- wypis z treĞci
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej
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37 %
x

x
x

x

x

x

x

5.

6.

Osoby niewidome,
które nie są uznane za
osoby niezdolne do
samodzielnej
egzystencji – 37 %
Przewodnik lub
opiekun towarzyszący
w podróĪy osobie
niewidomej albo osobie
niezdolnej do
samodzielnej
egzystencji – 95 %
Podstawa prawna:

MSWiA o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treĞci tego
orzeczenia lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające
caákowitą niezdolnoĞü do pracy i niezdolnoĞü do samodzielnej
egzystencji albo niezdolnoĞü do samodzielnej egzystencji,
zaĞwiadczenie ZUS stwierdzające wyrokiem sądu do I grupy
inwalidów bądĨ uznanie niezdolnoĞci do samodzielnej egzystencji,
wypis z treĞci orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub wypis z
treĞci orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający
niezdolnoĞü do samodzielnej egzystencji,
zaĞwiadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do
I grupy inwalidów bądĨ uznanie niezdolnoĞci do samodzielnej
egzystencji,
legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolnoĞü do
samodzielnej egzystencji,
legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolnoĞü do
samodzielnej egzystencji,legitymacja osoby niepeánosprawnej stwierdzająca znaczny
stopieĔ niepeánosprawnoĞci wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty wymienione wyĪej okazuje siĊ wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym toĪsamoĞü.
x dokumenty wymienione wyĪej, stwierdzające caákowitą
niezdolnoĞü do pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu stanu
narządu wzroku,
x legitymacja osoby niepeánosprawnej stwierdzająca umiarkowany
stopieĔ niepeánosprawnoĞci z powodu stanu narządu wzroku lub
oznaczona symbolem przyczyny niepeánosprawnoĞci – 04-O,
wystawiona przez uprawniony organ.
1) dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróĪy osobie
niezdolnej do samodzielnej egzystencji – jeden z dokumentów osoby
niezdolnej do samodzielnej egzystencji, o których mowa w pkt 4 tabelki,
2) dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróĪy osobie
niewidomej albo dla psa przewodnika – jeden z dokumentów osoby
niewidomej, o których mowa w pkt 5 tabelki.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 paĨdziernika 2002 r. w sprawie rodzajów
dokumentów poĞwiadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów Ğrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 z póĨn. zm.)

Podatki
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z póĨn. zm.), ulgi w podatku dochodowym
przysáugują:
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1) podatnikowi bĊdącemu osobą niepeánosprawną lub
2) podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają takie osoby niepeánosprawne jak:
wspóámaáĪonek, dzieci wáasne i przysposobione, dzieci obce przyjĊte na wychowanie,
pasierbowie, rodzice, rodzice wspóámaáĪonka, rodzeĔstwo, ojczym, macocha, ziĊciowie
i synowie - jeĪeli w roku podatkowym dochody tych osób niepeánosprawnych nie
przekraczają kwoty 9.120 zá. W przeciwnym wypadku ulgi przysáugują podatnikowi
bĊdącemu osobą niepeánosprawną. JeĞli wiĊc osoba niepeánosprawna pozostająca na
utrzymaniu podatnika osiąga dochody, naleĪy dokonaü wstĊpnego oszacowania jaki dochód
w caáym roku podatkowym moĪe ona uzyskaü. Rachunki muszą byü bowiem wystawione na
osobĊ, która bĊdzie odliczaáa okreĞlone wydatki.
Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobĊ
niepeánosprawną, której dotyczy wydatek:
1) orzeczenia o niepeánosprawnoĞci lub stopniu niepeánosprawnoĞci, lub
2) decyzji przyznającej rentĊ z tytuáu caákowitej lub czĊĞciowej niezdolnoĞci do pracy, rentĊ
szkoleniową albo rentĊ socjalną.
JednoczeĞnie w przepisach regulujących poszczególne ulgi, mowa jest o osobach zaliczonych
do I i II grupy inwalidztwa, przez co naleĪy rozumieü osoby w stosunku do których,
orzeczono odpowiednio:
x caákowitą niezdolnoĞü do pracy oraz niezdolnoĞü do samodzielnej egzystencji albo
znaczny stopieĔ niepeánosprawnoĞci,
x caákowitą niezdolnoĞü do pracy albo umiarkowany stopieĔ niepeánosprawnoĞci.
Odliczenie ulg moĪe byü dokonane równieĪ w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek,
posiada orzeczenie o niepeánosprawnoĞci wydane przez wáaĞciwy organ na podstawie
odrĊbnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.
Zgodnie z art. 26 ust. 7c ww. ustawy, warunkiem skorzystania z wiĊkszoĞci ulg
rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie
wydatków (faktury VAT lub rachunku). Nie dotyczy to wydatków na:
1) uĪywanie samochodu osobowego, stanowiącego wáasnoĞü (wspóáwáasnoĞü) osoby
niepeánosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na
utrzymaniu osobĊ niepeánosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci
niepeánosprawne, które nie ukoĔczyáy 16 roku Īycia, dla potrzeb związanych z koniecznym
przewozem na niezbĊdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niektóre urzĊdy skarbowe Īądają
przedstawienia dokumentów poĞwiadczających korzystanie z takich zabiegów.
2) opáacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepeánosprawnoĞcią narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
3) utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
W kaĪdym z tych trzech przypadków moĪna odliczyü ustalaną co roku kwotĊ, bez potrzeby
dokumentowania poniesionych wydatków.
Aby odliczyü pozostaáe wydatki naleĪy posiadaü dokumenty stwierdzające ich poniesienie.
Zgodnie z artykuáem 26 ust. 7a ww. ustawy, są to wydatki na:
1) adaptacjĊ i wyposaĪenie mieszkaĔ oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb
wynikających z niepeánosprawnoĞci,
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z
niepeánosprawnoĞci,
3) zakup i naprawĊ indywidualnego sprzĊtu, urządzeĔ i narzĊdzi technicznych niezbĊdnych
w rehabilitacji oraz uáatwiających wykonywanie czynnoĞci Īyciowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepeánosprawnoĞci, z wyjątkiem sprzĊtu gospodarstwa domowego,
4) zakup wydawnictw i materiaáów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepeánosprawnoĞci,
5) odpáatnoĞü za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
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6) odpáatnoĞü za pobyt na leczeniu w zakáadzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
w zakáadzie rehabilitacji leczniczej, zakáadach opiekuĔczo-leczniczych i pielĊgnacyjnoopiekuĔczych oraz odpáatnoĞü za zabiegi rehabilitacyjne,
7) opiekĊ pielĊgniarską w domu nad osobą niepeánosprawną w okresie przewlekáej choroby
uniemoĪliwiającej poruszanie siĊ oraz usáugi opiekuĔcze Ğwiadczone dla osób
niepeánosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
8) opáacenie táumacza jĊzyka migowego,
9) kolonie i obozy dla dzieci i máodzieĪy niepeánosprawnej oraz dzieci osób
niepeánosprawnych, które nie ukoĔczyáy 25 roku Īycia,
10) leki - w wysokoĞci stanowiącej róĪnicĊ pomiĊdzy faktycznie poniesionymi wydatkami
w danym miesiącu a ustaloną co roku kwotą, jeĞli lekarz specjalista stwierdzi, Īe osoba
niepeánosprawna powinna stosowaü okreĞlone leki (stale lub czasowo),
11) odpáatny, konieczny przewóz na niezbĊdne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
a) osoby niepeánosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
b) osoby niepeánosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
niepeánosprawnych do lat 16 - równieĪ innymi Ğrodkami transportu niĪ karetka transportu
sanitarnego,
12) odpáatne przejazdy Ğrodkami transportu publicznego związane z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym,
b) w zakáadzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakáadzie rehabilitacji leczniczej, zakáadach
opiekuĔczo-leczniczych i pielĊgnacyjno-opiekuĔczych
c) na koloniach i obozach dla dzieci i máodzieĪy niepeánosprawnej oraz dzieci osób
niepeánosprawnych, które nie ukoĔczyáy 25 roku Īycia.
Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu, a nie od kwoty podatku.
Nie moĪna odliczyü jednak tych wydatków na cele rehabilitacyjne, które zostaáy
sfinansowane (dofinansowane) ze Ğrodków zakáadowego funduszu rehabilitacji osób
niepeánosprawnych, PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych lub
ze Ğrodków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakáadowego funduszu ĞwiadczeĔ
socjalnych albo zostaáy zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
JeĞli wydatki byáy tylko czĊĞciowo finansowane z powyĪszych funduszy czy Ğrodków,
odliczeniu podlega róĪnica pomiĊdzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną czy
zwróconą z jakichkolwiek innych Ğrodków. MoĪna wiĊc odliczyü tylko te wydatki, które
podatnik pokryá z wáasnych dochodów.

Edukacja uczniów niepeánosprawnych
KaĪde dziecko niepeánosprawne ma prawo do nauki.
NajwaĪniejsze zasady dotyczące ksztaácenia w Polsce, w tym ksztaácenia osób
niepeánosprawnych, reguluje ustawa z 7 wrzeĞnia 1991 r. o systemie oĞwiaty. CzĊĞü zasad
dotyczy wszystkich uczniów, w tym takĪe niepeánosprawnych, a niektóre z nich dotyczą
jedynie osób niepeánosprawnych.
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System oĞwiaty powinien zapewniaü:
realizacjĊ prawa kaĪdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do ksztaácenia siĊ oraz prawa
dzieci i máodzieĪy do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniĊtego rozwoju;
kaĪdemu uczniowi warunki niezbĊdne do rozwoju;
x moĪliwoĞü pobierania nauki we wszystkich typach szkóá przez dzieci i máodzieĪ
niepeánosprawną oraz niedostosowaną spoáecznie, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
x dostosowanie treĞci, metod i organizacji nauczania do uczniów, a takĪe moĪliwoĞü
korzystania z pomocy i specjalnych form pracy dydaktycznej;
x opiekĊ nad uczniami niepeánosprawnymi przez umoĪliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu ksztaácenia, form i programów nauczania oraz zajĊü
rewalidacyjnych.
Ksztaáceniem specjalnym obejmuje siĊ dzieci i máodzieĪ niepeánosprawną oraz
niedostosowaną spoáecznie, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy, dostosowanej do potrzeb i moĪliwoĞci tych uczniów.
Podstawą ksztaácenia specjalnego uczniów we wszystkich typach szkóá jest orzeczenie
o potrzebie:
x ksztaácenia specjalnego,
x nauczania indywidualnego
x zajĊü rewalidacyjno-wychowawczych,
wydane uczniowi na proĞbĊ rodziców lub opiekunów dziecka przez zespóá orzekający poradni
psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie jest wskazaniem najodpowiedniejszej formy
ksztaácenia, z uwzglĊdnieniem potrzeb dziecka oraz wskazaniem wáaĞciwych form pomocy
specjalistycznej. Nie jest równoznaczne ze skierowaniem dziecka do jakiejkolwiek szkoáy.
Obowiązujące ustawodawstwo pozwala rodzicom lub opiekunom dziecka decydowaü
o wyborze szkoáy (specjalnej lub ogólnodostĊpnej). DziĊki temu uczniowie niepeánosprawni
mają moĪliwoĞü speániania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jak najbliĪej ich miejsca
zamieszkania w szkoáach:
x ogólnodostĊpnych,
x integracyjnych,
x oddziaáach integracyjnych,
x szkoáach specjalnych,
x oddziaáach specjalnych,
x specjalnych oĞrodkach szkolno-wychowawczych.
Natomiast dzieciom i máodzieĪy, których stan zdrowia uniemoĪliwia lub znacznie utrudnia
uczĊszczanie do szkoáy zapewnia siĊ nauczanie indywidualne.
Uczniom niepeánosprawnym stworzono moĪliwoĞü wydáuĪenia obowiązku szkolnego,
jednakĪe nie dáuĪej niĪ do ukoĔczenia przez nich 18 lat na poziomie szkoáy podstawowej,
do 21 roku Īycia na poziomie gimnazjum i do 24 lat na poziomie szkoáy ponadgimnazjalnej.
RozpoczĊcie speániania obowiązku szkolnego przez dzieci niepeánosprawne moĪe zostaü
odroczone do koĔca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko koĔczy
10lat.
Dla uczniów niepeánosprawnych moĪna przedáuĪyü okres nauki na kaĪdym etapie
edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiĊkszając proporcjonalnie liczbĊ godzin zajĊü
edukacyjnych.
UczeĔ niepeánosprawny ma prawo do korzystania z bezpáatnego transportu oraz opieki w
czasie przewozu do najbliĪszej szkoáy podstawowej i gimnazjum, a uczniowie
z niepeánosprawnoĞcią ruchową, upoĞledzeniem umysáowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym - takĪe do najbliĪszej szkoáy ponadgimnazjalnej, nie dáuĪej jednak niĪ do
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ukoĔczenia 21 roku Īycia.
Uczniowie upoĞledzeni umysáowo w stopniu gáĊbokim uczestniczący w zajĊciach
rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i máodzieĪ z upoĞledzeniem umysáowym ze
sprzĊĪonymi niepeánosprawnoĞciami mają prawo do korzystania z bezpáatnego transportu
i opieki w czasie przewozu do oĞrodka umoĪliwiającego tym dzieciom i máodzieĪy realizacjĊ
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dáuĪej jednak niĪ do ukoĔczenia 25 roku Īycia.
JeĞli gmina nie zapewnia transportu, jej obowiązkiem jest zwrot kosztów przejazdu ucznia
oraz jego opiekuna do szkoáy lub oĞrodka, jeĪeli dowoĪenie i opiekĊ zapewniają rodzice lub
opiekunowie.
Uczniowie niepeánosprawni są zobowiązani razem z innymi uczniami przystąpiü do
sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu w gimnazjum. Z tego obowiązku zostali
zwolnieni jedynie uczniowie z upoĞledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz
z niepeánosprawnoĞciami sprzĊĪonymi. Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów do
specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepeánosprawnych polega miĊdzy innymi na:
x wprowadzeniu innych arkuszy dla róĪnych grup uczniów: niewidomi (pisane
alfabetem brajlowskim), sáabo widzący (pisane powiĊkszonym drukiem), niesáyszący
oraz uczniowie z upoĞledzeniem umysáowym w stopniu lekkim (test dostosowany do
ich moĪliwoĞci);
x zaznaczeniu na arkuszu dysleksji stwierdzonej w opinii poradni psychologicznopedagogicznej ;
x pomocy ze strony zespoáu nadzorującego;
x wydáuĪeniu czasu zdawania egzaminu;
x moĪliwoĞci skorzystania ze sprzĊtu specjalizacyjnego;
x moĪliwoĞci korzystania z nieodzownych lekarstw i urządzeĔ medycznych;
x udziale w komisjach egzaminacyjnych specjalistów ksztaácenia specjalnego.

Pomoc materialna
W celu zmniejszenia róĪnic w dostĊpie do edukacji oraz umoĪliwienia pokonywania barier
dostĊpu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest
uczniom
pomoc materialna. Uczniowie niepeánosprawni mogą beneficjentami tej pomocy na równi
z innymi uczniami.
ĝwiadczeniami pomocy materialnej są:
stypendium szkolne - moĪe byü przyznane uczniowi, który znajduje siĊ w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. W ramach stypendium uczeĔ moĪe
siĊ ubiegaü o caákowite lub czĊĞciowe pokrycie kosztów udziaáu w zajĊciach edukacyjnych
oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, takie jak zakup podrĊczników i przyborów
szkolnych. Pomoc materialna przyznawana jest przez wójta albo burmistrza gminy
(prezydenta miasta), wedáug regulaminu udzielania pomocy materialnej uchwalonego przez
RadĊ Gminy.
zasiáek szkolny - moĪe byü przyznany uczniowi znajdującemu siĊ przejĞciowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiáek szkolny moĪe byü przyznany
w formie Ğwiadczenia pieniĊĪnego na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy
do roku. Zasiáek przyznawany jest przez wójta albo burmistrza gminy (prezydenta miasta).
stypendium za wyniki szkolne lub za osiągniĊcia sportowe - przyznawane przez szkoáĊ,
za wyniki w nauce lub za osiągniĊcia sportowe.
stypendium Prezesa Rady Ministrów - stypendystą moĪe zostaü jeden uczeĔ publicznej
szkoáy (lub niepublicznej z uprawnieniami szkoáy publicznej), której ukoĔczenie umoĪliwia
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uzyskanie Ğwiadectwa dojrzaáoĞci, a który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskaá najwyĪszą
Ğrednią ocen, uprawniającą do otrzymania Ğwiadectwa promocyjnego z wyróĪnieniem i co
najmniej dobrą ocenĊ zachowania. Alternatywnie stypendystą moĪe zostaü uczeĔ o
wybitnych, wyraĨnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poĞwiadczonych ocenami celującymi
w jakiejĞ dziedzinie wiedzy i mający, co najmniej oceny dobre z pozostaáych przedmiotów.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypáacane ze Ğrodków budĪetu paĔstwa.
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnie uzdolnionych uczniów -moĪe byü
przyznane wybitnie uzdolnionemu uczniowi szkoáy Ğredniej, w szczególnoĞci: laureatom
olimpiad miĊdzynarodowych i krajowych, konkursów na pracĊ naukową lub uczniowi
uzyskującemu celujące i bardzo dobre wyniki w nauce wg indywidualnego programu lub toku
nauczania.
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osiągniĊcia artystyczne moĪe byü przyznane uczniowi szkoáy artystycznej, który uzyskaá za semestr bardzo dobrą
Ğrednią z przedmiotów artystyczno - zawodowych oraz uczniowi - laureatowi krajowego
lub miĊdzynarodowego konkursu.
Uczniowie niepeánosprawni mogą uzyskaü dodatkowe wsparcie w ramach niektórych
programów celowych PaĔstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych:
UczeĔ na wsi - pomoc w zdobyciu wyksztaácenia przez osoby niepeánosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie - mający na celu poprawĊ
warunków ksztaácenia uczniów, bĊdących osobami niepeánosprawnymi, zamieszkującymi
gminy, oraz umoĪliwienie uczestnictwa w zajĊciach mających na celu podniesienie
sprawnoĞci fizycznej i psychicznej. Dofinansowanie moĪe obejmowaü m. in. koszty zakupu
przedmiotów uáatwiających lub umoĪliwiających naukĊ, uczestnictwa w zajĊciach mających
na celu podniesienie sprawnoĞci fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy
rehabilitacyjne), koszty związane z dostĊpem do internetu (instalacja i abonament), kursów
doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów jĊzykowych, wyjazdów
organizowanych w ramach zajĊü szkolnych.
Komputer dla Homera 2003 - program pomocy w zakupie sprzĊtu elektronicznego oraz
oprogramowania umoĪliwiającego rehabilitacjĊ zawodową i spoáeczną osób niewidomych
i niedowidzących - celem programu jest pomoc finansowa w zakupie nowoczesnego,
podstawowego oraz specjalistycznego sprzĊtu komputerowego i elektronicznego oraz
oprogramowania i poszczególnych elementów sáuĪących jego uzasadnionej rozbudowie,
zakup specjalistycznych elektronicznych urządzeĔ brajlowskich, urządzeĔ dofinansowanie
do szkoleĔ komputerowych z zakresu obsáugi ww. sprzĊtu.
PEGAZ 2003 - ma na celu likwidacjĊ barier w komunikowaniu siĊ i transportowych
uniemoĪliwiających lub utrudniających osobom niepeánosprawnym funkcjonowanie w Īyciu
spoáecznym i zawodowym - a tym samym umoĪliwienie dostĊpu do dóbr i usáug oraz
wszechstronnej rehabilitacji. Jest to m. in. pomoc w zakupie sprzĊtu komputerowego i pomoc
w zakupie wózka inwalidzkiego o napĊdzie elektrycznym.

Szczegóáowe informacje o programach znajdują siĊ na stronie internetowej PaĔstwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeánosprawnych (www.pfron.org.pl)
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Pomoc Spoáeczna
Pomoc spoáeczna umoĪliwia przezwyciĊĪanie trudnych sytuacji Īyciowych tym, którzy nie są
w stanie sami ich pokonaü, wykorzystując wáasne uprawnienia, zasoby i moĪliwoĞci. Wspiera
ich w wysiákach zmierzających do zaspokojenia niezbĊdnych potrzeb i umoĪliwia im Īycie
w warunkach odpowiadających godnoĞci czáowieka. Zadaniem pomocy spoáecznej jest takĪe
zapobieganie trudnym sytuacjom Īyciowym przez podejmowanie dziaáaĔ zmierzających
do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze Ğrodowiskiem.
Pomoc spoáeczną organizują organy administracji rządowej (minister wáaĞciwy do spraw
zabezpieczenia spoáecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszaákowie województw,
starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na
poziomie gmin. Realizując zadania pomocy spoáecznej wspóápracują oni, na zasadzie
partnerstwa, z organizacjami spoáecznymi i pozarządowymi, KoĞcioáem Katolickim, innymi
koĞcioáami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoba lub rodzina, ubiegająca siĊ o pomoc spoáeczną, moĪe zgáosiü siĊ do oĞrodka
pomocy spoáecznej w miejscu zamieszkania (oĞrodki znajdują siĊ w kaĪdej gminie). Decyzje
o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez
pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu Ğrodowiskowego. Decyzje w sprawach
ĞwiadczeĔ pomocy spoáecznej wydawane są w formie pisemnej. Od kaĪdej decyzji sáuĪy
prawo odwoáania.
Prawo do ĞwiadczeĔ pieniĊĪnych przysáuguje osobom i rodzinom, których posiadane
dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
socjalnej. Od dnia 1 paĨdziernika 2006 r. dla osoby samotnie gospodarującej jest nim dochód
nie przekraczający kwoty 477 zá, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351 zá. Rada gminy,
w drodze uchwaáy, moĪe podwyĪszyü kwoty uprawniające do zasiáków okresowego
i celowego.
Pomoc spoáeczna polega w szczególnoĞci na:
x przyznawaniu i wypáacaniu ĞwiadczeĔ,
x pracy socjalnej,
x prowadzeniu i rozwoju niezbĊdnej infrastruktury socjalnej,
x analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na Ğwiadczenia z pomocy
spoáecznej,
x realizacji zadaĔ wynikających z rozeznanych potrzeb spoáecznych,
x rozwijaniu nowych form pomocy spoáecznej i samopomocy w ramach
zidentyfikowanych potrzeb.

Gáówne cele pomocy spoáecznej:
x wsparcie osób i rodzin w przezwyciĊĪeniu trudnej sytuacji Īyciowej, doprowadzenie w miarĊ moĪliwoĞci - do ich Īyciowego usamodzielniania i umoĪliwienie im Īycia
w warunkach odpowiadających godnoĞci czáowieka,
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x
x
x
x

zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadających
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom
niepeánosprawnym,
zapewnienie dochodu do wysokoĞci poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom
o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniĊtym skutkami patologii
spoáecznej, w tym przemocą w rodzinie,
integracja ze Ğrodowiskiem osób wykluczonych spoáecznie,
stworzenie sieci usáug socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.

Pomoc spoáeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spoáecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).

Zasiáek staáy
Jest to Ğwiadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysáugujące na podstawie art. 37 ustawy
o pomocy spoáecznej osobom caákowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub
niepeánosprawnoĞci, speániającym kryterium dochodowe i stanowi uzupeánienie dochodu tych
osób do kryterium ustawowego.
Zasiáek staáy ustala siĊ w wysokoĞci:
x

x

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - róĪnicy miĊdzy kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym Īe kwota
zasiáku nie moĪe byü wyĪsza niĪ 418 zá miesiĊcznie;
w przypadku osoby w rodzinie - róĪnicy miĊdzy kryterium dochodowym na osobĊ
w rodzinie a dochodem na osobĊ w rodzinie.

Kwota zasiáku nie moĪe byü niĪsza niĪ 30 zá miesiĊcznie. Od dnia 1 paĨdziernika 2006 r.
maksymalna kwota zasiáku staáego wynosi 444 zá.
ĝwiadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budĪetu paĔstwa.

Zasiáek okresowy
ĝwiadczenie przysáuguje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy spoáecznej i adresowane jest
do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niĪszych niĪ ustawowe kryterium oraz
zasobach pieniĊĪnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbĊdnych potrzeb Īyciowych,
zwáaszcza ze wzglĊdu na dáugotrwaáą chorobĊ, niepeánosprawnoĞü, bezrobocie, moĪliwoĞü
nabycia uprawnieĔ do ĞwiadczeĔ z innych systemów zabezpieczenia spoáecznego.
Zasiáek okresowy ustala siĊ:
x

x

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokoĞci róĪnicy miĊdzy
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym
Īe kwota zasiáku nie moĪe byü wyĪsza niĪ 418 zá miesiĊcznie;
w przypadku rodziny - do wysokoĞci róĪnicy miĊdzy kryterium dochodowym rodziny
a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiáku okresowego nie moĪe byü niĪsza niĪ 50 % róĪnicy miĊdzy:
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x

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiáku okresowego nie moĪe byü niĪsza niĪ 20 zá. Okres, na jaki przyznane zostanie
to Ğwiadczenie, ustala oĞrodek pomocy spoáecznej na podstawie okolicznoĞci sprawy.
Wypáata zasiáku jest zadaniem wáasnym gminy, dotowanym z budĪetu paĔstwa.
ĝwiadczenie to moĪe byü przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem
zwrotu czĊĞci lub caáoĞci kwoty zasiáku (art. 41 ustawy o pomocy spoáecznej).
Poradnictwo i pomoc instytucjonalna
OĞrodek Pomocy Spoáecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej,
poradnictwa specjalistycznego w szczególnoĞci prawnego, psychologicznego,
pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają równieĪ pomocy NiezaleĪnie od kryterium
dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej,
poradnictwa specjalistycznego, w szczególnoĞci prawnego i psychologicznego. Są to
Ğwiadczenia fakultatywne. w zaáatwianiu spraw urzĊdowych oraz w utrzymaniu kontaktów
z otoczeniem.

System ĞwiadczeĔ rodzinnych
ĝwiadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach okreĞlonych w ustawie z dnia 28
listopada 2003 r. o Ğwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póĨn.
zm.).

Zasiáek rodzinny
WysokoĞü zasiáku rodzinnego wynosi miesiĊcznie:
1) 48,00 zá na dziecko w wieku do ukoĔczenia 5 roku Īycia;
2) 64,00 zá na dziecko w wieku powyĪej 5 roku Īycia do ukoĔczenia 18 roku Īycia;
3) 68,00 zá na dziecko w wieku powyĪej 18 roku Īycia do ukoĔczenia 24 roku Īycia.
Zasiáek rodzinny ma na celu czĊĞciowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiáku rodzinnego i dodatków do tego zasiáku przysáuguje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą siĊ dzieckiem, jeĪeli
wystąpiáa z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej siĊ (osoba peánoletnia ucząca siĊ, niepozostająca na utrzymaniu rodziców
w związku z ich Ğmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową
prawa do alimentów z ich strony).
Zasiáek rodzinny przysáuguje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukoĔczenia przez
dziecko:
- 18 roku Īycia lub
- nauki w szkole, jednak nie dáuĪej niĪ do ukoĔczenia 21 roku Īycia, albo
- 24 roku Īycia, jeĪeli kontynuuje naukĊ w szkole lub w szkole wyĪszej i legitymuje siĊ
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepeánosprawnoĞci.
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Osobie wymienionej w punkcie 3, zasiáek przysáuguje pod warunkiem kontynuowania nauki
w szkole lub w szkole wyĪszej, jednak nie dáuĪej niĪ do ukoĔczenia 24 roku Īycia.
Zasiáek rodzinny nie przysáuguje, jeĪeli:
1) dziecko lub osoba ucząca siĊ pozostają w związku maáĪeĔskim;
2) dziecko zostaáo umieszczone w instytucji zapewniającej caáodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastĊpczej;
3) osoba ucząca siĊ zostaáa umieszczona w instytucji zapewniającej caáodobowe utrzymanie;
4) peánoletnie dziecko lub osoba ucząca siĊ jest uprawniona do zasiáku rodzinnego na wáasne
dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostaáo zasądzone Ğwiadczenie alimentacyjne
na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba Īe:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie Īyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie Ğwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostaáo
oddalone,
d) sąd zobowiązaá jednego z rodziców do ponoszenia caákowitych kosztów utrzymania
dziecka i nie zobowiązaá drugiego z rodziców do Ğwiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego
dziecka;
6) czáonkowi rodziny przysáuguje na dziecko zasiáek rodzinny za granicą, chyba Īe przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia spoáecznego lub dwustronne umowy o
zabezpieczeniu spoáecznym stanowią inaczej.
Przyznanie prawa do zasiáku rodzinnego uzaleĪnione jest m.in. od speánienia kryterium
dochodowego. Zasiáek rodzinny przysáuguje, jeĪeli przeciĊtny miesiĊczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobĊ albo dochód osoby uczącej siĊ nie przekracza kwoty 504,00 zá.
W przypadku gdy czáonkiem rodziny jest dziecko legitymujące siĊ orzeczeniem
o niepeánosprawnoĞci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepeánosprawnoĞci, zasiáek rodzinny przysáuguje, jeĪeli przeciĊtny miesiĊczny dochód
rodziny w przeliczeniu na osobĊ albo dochód osoby uczącej siĊ nie przekracza kwoty
583,00 zá.
Obecnie moĪna ubiegaü siĊ o nastĊpujące dodatki do zasiáku rodzinnego:

Dodatek z tytuáu urodzenia dziecka
Dodatek do zasiáku rodzinnego z tytuáu urodzenia dziecka przysáuguje jednorazowo
w wysokoĞci 1000 zá.
Dodatek z tytuáu urodzenia dziecka przysáuguje:
1) matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukoĔczenia przez dziecko pierwszego roku
Īycia, jeĪeli nie zostaá przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.
W przypadku wystąpienia o przysposobienie wiĊcej niĪ jednego dziecka lub urodzenia wiĊcej
niĪ jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysáuguje na kaĪde dziecko.
Wniosek o dodatek z tytuáu urodzenia dziecka skáada siĊ do ukoĔczenia przez dziecko
pierwszego roku Īycia.
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UWAGA!
Od 01 listopada 2009 r. prawo do dodatku z tytuáu urodzenia dziecka bĊdzie przysáugiwaáo,
pod warunkiem, Īe kobieta pozostawaáa pod opieką medyczną nie póĨniej niĪ od 10 tygodnia
ciąĪy do porodu. Wymóg ten nie dotyczy osób bĊdących prawnymi lub faktycznymi
opiekunami dziecka (osoba faktycznie opiekująca siĊ dzieckiem, jeĪeli wystąpiáa do sądu
rodzinnego o przysposobienie dziecka).
Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza siĊ zaĞwiadczeniem lekarskim.

Dodatek z tytuáu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego
Dodatek do zasiáku rodzinnego z tytuáu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego przysáuguje w wysokoĞci 400 zá miesiĊcznie.
Dodatek przysáuguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie
opiekująca siĊ dzieckiem, jeĪeli wystąpiáa z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie
dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeĪeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną
opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dáuĪej jednak niĪ przez okres:
- 24 miesiĊcy kalendarzowych;
- 36 miesiĊcy kalendarzowych, jeĪeli sprawuje opiekĊ nad wiĊcej niĪ jednym dzieckiem
urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesiĊcy kalendarzowych, jeĪeli sprawuje opiekĊ nad dzieckiem legitymującym siĊ
orzeczeniem o niepeánosprawnoĞci albo o znacznym stopniu niepeánosprawnoĞci.
W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców
lub opiekunów prawnych dziecka przysáuguje jeden dodatek.
Dodatek nie przysáuguje, jeĪeli osoba ubiegająca siĊ o dodatek:
- bezpoĞrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawaáa w stosunku
pracy przez okres krótszy niĪ 6 miesiĊcy;
- podjĊáa lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracĊ zarobkową, która uniemoĪliwia
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego;
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiáku macierzyĔskiego;
oraz gdy
- dziecko zostaáo umieszczone w placówce zapewniającej caáodobową opiekĊ, w tym w
specjalnym oĞrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z caáodobowej opieki przez
wiĊcej niĪ 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakáadzie opieki
zdrowotnej;
- w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Obywatelom paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza siĊ
okres zatrudnienia na terytorium paĔstw czáonkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego.
Dodatek przysáugujący za niepeáne miesiące kalendarzowe wypáaca siĊ w wysokoĞci 1/30
dodatku miesiĊcznego za kaĪdy dzieĔ. KwotĊ dodatku przysáugującą za niepeány miesiąc
zaokrągla siĊ do 10 groszy w górĊ.
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Dodatek z tytuáu samotnego wychowywania dziecka
Dodatek do zasiáku rodzinnego z tytuáu samotnego wychowywania dziecka przysáuguje
w wysokoĞci 170 zá miesiĊcznie na dziecko, nie wiĊcej jednak niĪ 340,00 zá na wszystkie
dzieci.
W przypadku dziecka legitymującego siĊ orzeczeniem o niepeánosprawnoĞci lub orzeczeniem
o znacznym stopniu niepeánosprawnoĞci kwotĊ dodatku zwiĊksza siĊ o 80 zá na dziecko,
nie wiĊcej jednak niĪ o 160 zá na wszystkie dzieci.
Dodatek z tytuáu samotnego wychowywania dziecka przysáuguje samotnie wychowującym
dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, jeĪeli nie zostaáo zasądzone Ğwiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka
od drugiego z rodziców dziecka, poniewaĪ:
- drugi z rodziców dziecka nie Īyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie Ğwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostaáo
oddalone.
Dodatek przysáuguje równieĪ peánoletniej osobie do ukoĔczenia 24 roku Īycia, uczącej siĊ
w szkole lub w szkole wyĪszej, jeĪeli oboje rodzice osoby uczącej siĊ nie Īyją.
Dodatek z tytuáu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
WysokoĞü dodatku do zasiáku rodzinnego z tytuáu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej wynosi 80,00 zá miesiĊcznie.
Dodatek przysáuguje na trzecie i na nastĊpne dzieci uprawnione do zasiáku rodzinnego.
Dodatek z tytuáu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysáuguje matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca siĊ dzieckiem, jeĪeli
wystąpiáa z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi
prawnemu dziecka.

Dodatek z tytuáu ksztaácenia i rehabilitacji dziecka niepeánosprawnego
WysokoĞü dodatku do zasiáku rodzinnego z tytuáu ksztaácenia i rehabilitacji dziecka
niepeánosprawnego wynosi miesiĊcznie:
1) 60,00 zá na dziecko w wieku do ukoĔczenia 5 roku Īycia;
2) 80,00 zá na dziecko w wieku powyĪej 5 roku Īycia do ukoĔczenia 24 roku Īycia.

Dodatek z tytuáu ksztaácenia i rehabilitacji dziecka przysáuguje:
-matce lub ojcu dziecka;
-opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca siĊ dzieckiem, jeĪeli
wystąpiáa z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi
prawnemu dziecka, a takĪe
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-osobie uczącej siĊ (osoba peánoletnia ucząca siĊ, niepozostająca na utrzymaniu rodziców
w związku z ich Ğmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową
prawa do alimentów z ich strony)
na pokrycie zwiĊkszonych wydatków związanych z rehabilitacją lub ksztaáceniem
dziecka w wieku:
1) do ukoĔczenia 16 roku Īycia, jeĪeli legitymuje siĊ orzeczeniem o niepeánosprawnoĞci,
2) powyĪej 16 roku Īycia do ukoĔczenia 24 roku Īycia, jeĪeli legitymuje siĊ orzeczeniem
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepeánosprawnoĞci.

Dodatek z tytuáu podjĊcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania
Dodatek do zasiáku rodzinnego z tytuáu podjĊcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania przysáuguje:
1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowoĞci, w której znajduje siĊ siedziba szkoáy
ponadgimnazjalnej lub szkoáy artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a takĪe szkoáy podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub
osoby uczącej siĊ, legitymującej siĊ orzeczeniem o niepeánosprawnoĞci lub o stopniu
niepeánosprawnoĞci - w wysokoĞci 90 zá miesiĊcznie na dziecko albo
2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowoĞci, w której znajduje siĊ
siedziba szkoáy, w przypadku dojazdu do szkoáy ponadgimnazjalnej, a takĪe szkoáy
artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokoĞci 50 zá miesiĊcznie
na dziecko.
Dodatek przysáuguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi
faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca siĊ dzieckiem, jeĪeli wystąpiáa z
wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) lub osobie uczącej siĊ (osoba
peánoletnia ucząca siĊ, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich Ğmiercią
lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów
z ich strony) przez 10 miesiĊcy w roku w okresie pobierania nauki od wrzeĞnia do czerwca
nastĊpnego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytuáu rozpoczĊcia roku szkolnego
Dodatek do zasiáku rodzinnego z tytuáu rozpoczĊcia roku szkolnego przysáuguje raz
w roku szkolnym w wysokoĞci 100 zá na dziecko.
Dodatek z tytuáu rozpoczĊcia roku szkolnego przysáuguje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a takĪe osobie uczącej siĊ na
czĊĞciowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczĊciem w szkole nowego roku szkolnego
albo rocznego przygotowania przedszkolnego.
Wniosek o wypáatĊ dodatku skáada siĊ do dnia zakoĔczenia okresu zasiákowego, w którym
rozpoczĊto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek záoĪony po
terminie organ wáaĞciwy pozostawia bez rozpoznania.
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Zasiáek pielĊgnacyjny
WysokoĞü zasiáku pielĊgnacyjnego wynosi 153,00 zá miesiĊcznie.
Zasiáek pielĊgnacyjny przyznaje siĊ w celu czĊĞciowego pokrycia wydatków wynikających
z koniecznoĞci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnoĞcią
do samodzielnej egzystencji.
Zasiáek pielĊgnacyjny przysáuguje:
- niepeánosprawnemu dziecku;
- osobie niepeánosprawnej w wieku powyĪej 16 roku Īycia, jeĪeli legitymuje siĊ orzeczeniem
o znacznym stopniu niepeánosprawnoĞci;
- osobie niepeánosprawnej w wieku powyĪej 16 roku Īycia legitymującej siĊ orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepeánosprawnoĞci, jeĪeli niepeánosprawnoĞü powstaáa w wieku
do ukoĔczenia 21 roku Īycia;
- osobie, która ukoĔczyáa 75 lat.
Zasiáek pielĊgnacyjny nie przysáuguje:
- osobie uprawnionej do dodatku pielĊgnacyjnego;
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpáatnie caáodobowe utrzymanie;
- jeĪeli czáonkowi rodziny przysáuguje za granicą Ğwiadczenie na pokrycie wydatków
związanych z pielĊgnacją tej osoby, chyba Īe przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia spoáecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoáecznym stanowią
inaczej.

ĝwiadczenie pielĊgnacyjne
ĝwiadczenie pielĊgnacyjne przysáuguje w wysokoĞci 420 zá miesiĊcznie.
Przyznanie prawa do Ğwiadczenia pielĊgnacyjnego uzaleĪnione jest m.in. od speánienia
kryterium dochodowego. ĝwiadczenie pielĊgnacyjne przysáuguje, jeĪeli przeciĊtny
miesiĊczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobĊ nie przekracza kwoty 583 zá.
ĝwiadczenie pielĊgnacyjne z tytuáu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysáuguje:
- jednej z osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuĔczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póĨn. zm.) ciąĪy obowiązek alimentacyjny
(tzn. krewnym w linii prostej oraz rodzeĔstwu), a takĪe
- opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca siĊ dzieckiem, jeĪeli
wystąpiáa z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka),
jeĪeli osoba ta nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad:
- dzieckiem legitymującym siĊ orzeczeniem o niepeánosprawnoĞci áącznie ze wskazaniami:
koniecznoĞci staáej lub dáugotrwaáej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną moĪliwoĞcią samodzielnej egzystencji oraz koniecznoĞci staáego wspóáudziaáu
na co dzieĔ opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
-osobą legitymującą siĊ orzeczeniem o znacznym stopniu niepeánosprawnoĞci.
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ĝwiadczenie pielĊgnacyjne nie przysáuguje, jeĪeli:
1) osoba sprawująca opiekĊ ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiáku
staáego, nauczycielskiego Ğwiadczenia kompensacyjnego, zasiáku przedemerytalnego lub
Ğwiadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku maáĪeĔskim,
b) zostaáa umieszczona w rodzinie zastĊpczej, z wyjątkiem rodziny zastĊpczej spokrewnionej
z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuĔczego ciąĪy
obowiązek alimentacyjny albo, w związku z koniecznoĞcią ksztaácenia, rewalidacji lub
rehabilitacji w placówce zapewniającej caáodobową opiekĊ, w tym w specjalnym oĞrodku
szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z caáodobowej opieki przez wiĊcej niĪ 5 dni
w tygodniu, z wyjątkiem zakáadów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wczeĞniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiáku rodzinnego z tytuáu opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do Ğwiadczenia
pielĊgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osobĊ wymagającą opieki czáonek rodziny jest uprawniony za granicą do Ğwiadczenia
na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba Īe przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia spoáecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spoáecznym stanowią
inaczej.
ĝwiadczenie pielĊgnacyjne przysáugujące za niepeáne miesiące kalendarzowe wypáaca siĊ
w wysokoĞci 1/30 Ğwiadczenia pielĊgnacyjnego za kaĪdy dzieĔ. NaleĪną kwotĊ Ğwiadczenia
zaokrągla siĊ do 10 groszy w górĊ.

Ustalenie prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych
Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbĊdnych do przyznania prawa do
ĞwiadczeĔ udostĊpnia podmiot realizujący Ğwiadczenia rodzinne.
ĝwiadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ wáaĞciwy czyli wójt, burmistrz
lub prezydent miasta wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Wniosek o ustalenie prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych naleĪy záoĪyü w urzĊdzie gminy
lub miasta wáaĞciwym ze wzglĊdu na miejsce zamieszkania. Realizacja ĞwiadczeĔ rodzinnych
moĪe byü takĪe przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do oĞrodka pomocy
spoáecznej.
Prawo do ĞwiadczeĔ rodzinnych ustala siĊ od miesiąca, w którym wpáynąá wniosek z
prawidáowo wypeánionymi dokumentami.
Prawo do zasiáku rodzinnego i do Ğwiadczenia pielĊgnacyjnego ustala siĊ na okres zasiákowy.
Okres zasiákowy, który rozpocząá siĊ w dniu 1 wrzeĞnia 2008 r. zostaá przedáuĪony do dnia
31 paĨdziernika 2009 r.
Od 01 listopada 2009 roku zmienia siĊ termin rozpoczĊcia i zakoĔczenia okresu
zasiákowego. Okres zasiákowy bĊdzie zaczynaá siĊ dnia 1 listopada i trwaá do dnia
31 paĨdziernika nastĊpnego roku kalendarzowego, na jaki ustala siĊ prawo do
ĞwiadczeĔ rodzinnych.
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Wnioski w sprawie ustalenia prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych na nowy okres zasiákowy
są przyjmowane od dnia 1 wrzeĞnia.
ĝwiadczenia rodzinne wypáaca siĊ nie póĨniej niĪ do ostatniego dnia miesiąca, za który
przyznane zostaáo Ğwiadczenie rodzinne. W przypadku záoĪenia wniosku w sprawie ustalenia
prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych po 10 dniu miesiąca, Ğwiadczenia rodzinne za dany miesiąc
wypáaca siĊ najpóĨniej do ostatniego dnia miesiąca nastĊpującego po miesiącu, w którym
záoĪono wniosek.
W przypadku gdy osoba ubiegająca siĊ o Ğwiadczenia rodzinne na nowy okres zasiákowy
záoĪy wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrzeĞnia, ustalenie prawa do ĞwiadczeĔ
rodzinnych oraz wypáata ĞwiadczeĔ przysáugujących za miesiąc listopad nastĊpuje do dnia
30 listopada. Gdy osoba ubiegająca siĊ o Ğwiadczenia rodzinne na nowy okres zasiákowy
záoĪy wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 paĨdziernika do dnia 30 listopada,
ustalenie prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych oraz wypáata ĞwiadczeĔ przysáugujących za miesiąc
listopad nastĊpuje do dnia 31 grudnia.
W przypadku záoĪenia nieprawidáowo wypeánionego wniosku podmiot realizujący
Ğwiadczenia wzywa pisemnie osobĊ ubiegającą siĊ o Ğwiadczenia do poprawienia lub
uzupeánienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba záoĪy
wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący Ğwiadczenia przyjmuje wniosek
i wyznacza termin nie krótszy niĪ 14 dni i nie dáuĪszy niĪ 30 dni na uzupeánienie brakujących
dokumentów. Niezastosowanie siĊ do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie czáonków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu
czáonka rodziny poza granicĊ RP lub innych zmian mających wpáyw na prawo do ĞwiadczeĔ
rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwáocznego powiadomienia o tym organu
wypáacającego Ğwiadczenia rodzinne.
W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej siĊ o Ğwiadczenia rodzinne wystąpią
wątpliwoĞci dotyczące okolicznoĞci samotnego wychowywania dziecka, organ wáaĞciwy
moĪe przeprowadziü wywiad.

ĝwiadczenia rodzinne uzaleĪnione od niepeánosprawnoĞci
W przypadku ustalania prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych uzaleĪnionych od niepeánosprawnoĞci
osoby i kryterium dochodowego, prawo do ĞwiadczeĔ rodzinnych ustala siĊ na okres
zasiákowy, chyba Īe orzeczenie o niepeánosprawnoĞci lub orzeczenie o stopniu
niepeánosprawnoĞci zostaáo wydane na czas okreĞlony. W tym przypadku prawo do
ĞwiadczeĔ rodzinnych ustala siĊ do ostatniego dnia miesiąca, w którym upáywa termin
waĪnoĞci orzeczenia, nie dáuĪej jednak niĪ do koĔca okresu zasiákowego.
W przypadku ustalania prawa do zasiáku pielĊgnacyjnego prawo ustala siĊ na czas
nieokreĞlony, chyba Īe orzeczenie o niepeánosprawnoĞci lub orzeczenie o stopniu
niepeánosprawnoĞci zostaáo wydane na czas okreĞlony. W tym przypadku prawo do zasiáku
pielĊgnacyjnego ustala siĊ do ostatniego dnia miesiąca, w którym upáywa termin waĪnoĞci
orzeczenia.
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JeĪeli osoba w okresie trzech miesiĊcy od wydania orzeczenia o niepeánosprawnoĞci lub
stopniu niepeánosprawnoĞci záoĪy wniosek o ustalenie prawa do zasiáku pielĊgnacyjnego,
prawo do zasiáku pielĊgnacyjnego ustala siĊ począwszy od miesiąca, w którym wpáynąá
wniosek o ustalenie niepeánosprawnoĞci lub stopnia niepeánosprawnoĞci.
W przypadku utraty waĪnoĞci orzeczenia o niepeánosprawnoĞci lub stopniu
niepeánosprawnoĞci i ponownego ustalenia niepeánosprawnoĞci lub stopnia
niepeánosprawnoĞci stanowiącego kontynuacjĊ poprzedniego orzeczenia, prawo do ĞwiadczeĔ
rodzinnych uzaleĪnionych od niepeánosprawnoĞci ustala siĊ od pierwszego dnia miesiąca
nastĊpującego po miesiącu, w którym upáynąá termin waĪnoĞci poprzedniego orzeczenia,
jeĪeli osoba speánia warunki uprawniające do nabycia tych ĞwiadczeĔ oraz záoĪyáa wniosek
o ustalenie:
1) niepeánosprawnoĞci lub stopnia niepeánosprawnoĞci w terminie miesiąca od dnia utraty
waĪnoĞci poprzedniego orzeczenia i
2) prawa do ĞwiadczeĔ rodzinnych uzaleĪnionych od niepeánosprawnoĞci w terminie trzech
miesiĊcy od dnia wydania orzeczenia.

NiepeánosprawnoĞü w fenyloketonurii
W rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o Rehabilitacji Zawodowej i Spoáecznej
oraz Zatrudnianiu Osób Niepeánosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z póĨniejszymi
zmianami z dnia 15 czerwca 2007roku) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spoáecznej z dnia 15 lipca 2003roku w sprawie orzekania o niepeánosprawnoĞci
dzieci do lat 16 (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) „do osób niepeánosprawnych zaliczane są dzieci,
które nie ukoĔczyáy 16 roku Īycia, jeĪeli mają naruszoną sprawnoĞü fizyczną lub psychiczną
o przewidywanym okresie trwania powyĪej 12 miesiĊcy z powodu wady wrodzonej,
dáugotrwaáej choroby lub uszkodzenie organizmu, powodującą koniecznoĞü zapewnienia im
caákowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb Īyciowych w sposób
przewyĪszający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku". NiepeánosprawnoĞü dzieci do
lat 16 orzekana jest w oparciu o nastĊpujące kryteria:
o przewidywany okres trwania upoĞledzenia stanu zdrowia przekraczający 12 miesiĊcy,
o niezdolnoĞü do zaspokajania podstawowych potrzeb Īyciowych, takich jak:
samoobsáuga, samodzielne poruszanie siĊ, komunikowanie z otoczeniem, powodującą
koniecznoĞü zapewnienia staáej opieki lub pomocy, w sposób przewyĪszający zakres
opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo
o znaczne zaburzenie funkcjonowania organizmu, wymagające systematycznych
i czĊstych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem.
W oparciu o wyĪej wymienione akty prawne dziecko chore na fenyloketonuriĊ jest osobą
niepeánosprawną, gdyĪ
1) ma trwale naruszoną sprawnoĞü ukáadu enzymatycznego wątroby - niedobór hydroksylazy
fenyloalaniny, niepeánosprawnoĞü powstaáa od urodzenia.
NiepeánosprawnoĞü ta jest zwana fenyloketonurią - wrodzony, uwarunkowany
genetycznie (mutacja genu hydroksylazy fenyloalaniny - PAH) blok metaboliczny enzymu
hydroksylazy fenyloalaniny, który jest niezbĊdny do przemiany aminokwasu fenyloalaniny
do aminokwasu tyrozyny. Taki defekt enzymatyczny prowadzi do nagromadzenia
nadmiernych stĊĪeĔ fenyloalaniny w páynach ustrojowych, a szczególnie w obrĊbie
oĞrodkowego ukáadu nerwowego, na skutek czego nastĊpuje nieodwracalne uszkodzenie
struktur mózgu, a w konsekwencji upoĞledzenie umysáowe, zaburzenia ruchowe, padaczkĊ,
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maáogáowie. Aktualnie fenyloketonurią nie ma tak dramatycznego przebiegu, gdyĪ jest
skutecznie leczona przy pomocy diety niskofenyloalaninowej. Leczenie takie pozwala
skutecznie zapobiec najciĊĪszym uszkodzeniom oĞrodkowego ukáadu nerwowego, ale nie
prowadzi do wyleczenia pacjenta.
2) stan zdrowia chorego na fenyloketonuriĊ, z uwagi na naruszoną sprawnoĞü ukáadu
metabolicznego, spowodowaną wrodzonym niedoborem hydroksylazy
fenyloalaniny, uzasadnia koniecznoĞü staáego wspóáudziaáu na co dzieĔ opiekuna
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
3) w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej
i spoáecznej oraz zatrudnianiu osób niepeánosprawnych (...) u dzieci chorych na
fenyloketonuriĊ wystĊpuje znacznie ograniczona moĪliwoĞü samodzielnej egzystencji
uzasadniająca koniecznoĞü staáej opieki lub pomocy innej osoby. Potrzeba staáej
i dáugotrwaáej opieki jest podyktowana specyfiką stosowanego leczenia dietetycznego
przewidzianego w fenyloketonurii: konsekwentne stosowanie preparatu leczniczego
4 razy dziennie w odpowiednich proporcjach wagowych, spoĪywanie wyáącznie
„dozwolonych" w fenyloketonurii produktów Īywieniowych, warzyw i owoców
z dotrzymaniem dobowego zapotrzebowania na fenyloalaninĊ, biaáko, táuszcze,
wĊglowodany oraz energiĊ, co wymaga skrupulatnego warzenia i obliczenia spoĪywanych
produktów.
Konieczna jest staáa i troskliwa opieka oraz nadzór rodziców nad dotrzymaniem zaleceĔ
lekarskich i dietetycznych, co wiąĪe siĊ ze staáym wsparciem psychologicznym dzieci
zwáaszcza w okresie dorastania i dojrzewania w otoczeniu zdrowych rówieĞników.
Wszystkie wyĪej wymienione przyczyny w znacznym stopniu ograniczają samodzielną
egzystencjĊ dziecka chorego na fenyloketonuriĊ;
4) dziecko chore na fenyloketonuriĊ nie wymaga pomocy ortopedycznych, natomiast ze
Ğrodków pomocniczych oraz pomocy technicznych niezbĊdny jest komputer, co uáatwia
początkowo rodzicom, a po uzyskaniu odpowiednich umiejĊtnoĞci równieĪ dzieciom,
korzystanie z powstających programów komputerowych pozwalających na ukáadanie
dobowych jadáospisów, które wymagają dalszej realizacji w kuchni przez rodziców,
a w póĨniejszym czasie przez samego pacjenta. Konieczne jest takĪe staáe áącze
internetowe umoĪliwiające osobom chorym i ich rodzicom staáy kontakt z lekarzem czy
dietetykiem, z innymi osobami chorymi na fenyloketonuriĊ oraz ich rodzicami, tworzenie
grup wsparcia.
Definicja sprawnoĞci fizycznej WHO (ĝwiatowej Organizacji Zdrowia): „SprawnoĞü
fizyczna to szeroko rozumiana sprawnoĞü organizmu warunkowana poprzez
odpowiedni poziom strukturalny i funkcjonalny ukáadów naszego ciaáa".
U chorego dziecka, genetycznie uwarunkowana niesprawnoĞü systemu
enzymatycznego hydroksylazy fenyloalaniny powoduje wystąpienie wady wrodzonej
(fenyloketonurii) od urodzenia, która pomimo stosowanego leczenia w oparciu dietĊ
niskofenyloalaninową nigdy nie ustąpi, nie rokuje wyleczenia. W przypadku nie
stosowania leczenia do niepeánosprawnoĞci fizycznej (enzymatycznej) nieuchronnie
doáączy niepeánosprawnoĞü psychiczna.
W Ğwietle aktualnej wiedzy medycznej leczenie dietą niskofenyloalaninową
konieczne jest przez okres caáego Īycia, jest bardzo skomplikowane, wymaga staáej
kontroli bardzo ograniczonej podaĪy fenyloalaniny, która zawarta jest w kaĪdym biaáku
zarówno pochodzenia roĞlinnego jak i zwierzĊcego. Wobec tego konieczne jest codzienne
ukáadanie jadáospisów z dokáadną kalkulacją podaĪy fenyloalaniny.
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Ukáadanie dobowego jadáospisu dla osoby chorej na fenyloketonuriĊ wymaga staáego
zaangaĪowania rodziców i wspóáudziaáu dziecka. Taka edukacja trwa od wczesnego
dzieciĔstwa do dorosáoĞci.
Dieta taka jest trudna i uciąĪliwa. Obiektywne trudnoĞci w prowadzeniu leczenia
(wynikające niejednokrotnie z nietolerancji przez dziecko mieszanki bezfenyloalaninowej,
innych chorób) lub niedostatecznie rygorystyczne stosowanie siĊ do zaleceĔ, co najczĊĞciej
ma miejsce w okresie dorastania, prowadzą do wzrostu poziomów fenyloalaniny powyĪej
wartoĞci zalecanych i „bezpiecznych dla oĞrodkowego ukáadu nerwowego". Na przestrzeni
kolejnych lat takie postĊpowanie prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia
poszczególnych struktur mózgu. Klinicznym odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy
są początkowo zaburzenia pamiĊci, trudnoĞci w nabywaniu poszczególnych umiejĊtnoĞci:
pisania, czytania, logicznego myĞlenia, myĞlenia matematycznego, nastĊpnie zaburzenia
koncentracji, zaburzenia zachowania. Pacjent z fenyloketonurią wymaga staáego wsparcia
psychologicznego w trwaniu przy leczeniu dietetycznym, a szczególnie w tak zwanych
trudnych okresach Īycia, do których jest zaliczany okres dorastania i dojrzewania
páciowego.

Rodzina dziecka niepeánosprawnego
Wczesna pomoc potrzebna jest nie tylko choremu dziecku.
Rodzice, którym rodzi siĊ dziecko dotkniĊte uszkodzeniem organizmu powodującym
zaburzenia rozwoju nie są przygotowani do zmierzenia siĊ z tą sytuacją ani pod wzglĊdem
psychicznym, ani kompetencyjnym.
Ich stan okreĞlany jest jako szok i dáugotrwaáy stres.
Potrzebują profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz poradnictwa, edukacji, m. in.
w zakresie obserwowania i interpretowania zachowaĔ dziecka i odpowiedniego postĊpowania
z nim, a takĪe radzenia sobie w zupeánie nowych sytuacjach oraz innych form pomocy.
Rodzice najczĊĞciej nie otrzymują wsparcia psychicznego, jakie jest im potrzebne w okresie
kryzysu, który przeĪywają.
Odczuwają oni równieĪ brak informacji, instruktaĪu i poradnictwa przydatnego w nowych
warunkach opieki nad dzieckiem.
Rodzice najczĊĞciej nie są uznawani jako pacjenci na równi z dzieckiem. Ich potrzeby nie
są dostrzegane i zaspakajane, choü to od szeroko rozumianej kondycji rodziny zaleĪy stopieĔ
i jakoĞü zaspokajania potrzeb dziecka.
WaĪne znaczenie dla rodziców ma swoiste poczucie bezpieczeĔstwa, które pomogáaby daü
im kompleksowa, ciągáa opieka, prowadzenie i wsparcie. Bez nich są stale niepewni
co do usáug, które otrzymuje dziecko oraz swoich dziaáaĔ w tym zakresie.
Pomocą dla rodziców jest uáatwianie im kontaktu z innymi rodzicami mającymi dzieci z
podobnymi problemami oraz z organizacjami rodziców. Niestety w ogromnej wiĊkszoĞci ani
specjaliĞci, ani instytucje sáuĪby zdrowia i oĞwiaty potrzebnych informacji w tym zakresie nie
mają lub nie uwaĪają za waĪne ich przekazywanie.
Trzeba sobie uĞwiadomiü, Īe brak wielokierunkowej pomocy rodzinie w tym pierwszym,
najtrudniejszym, a jednoczeĞnie najbardziej waĪnym okresie, odbija siĊ wysoce niekorzystnie
zarówno na chorym dziecku, jak i na kaĪdym z czáonków rodziny jako osobnym podmiocie,
równieĪ na zdrowych dzieciach oraz na rodzinie jako caáoĞci. Dla wielu rodzin w tym
momencie zaczynają siĊ ogromne problemy i zagroĪenie wykluczenia spoáecznego.
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wzór 02

...............................................

..................................................

stempel zakáadu opieki zdrowotnej
lub praktyki lekarskiej

miejscowoĞü i data

ZaĞwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka
wydane dla potrzeb
Zespoáu do Spraw Orzekania
o NiepeánosprawnoĞci

orzeczenie pierwszorazowe

orzeczenie powtórne*

ImiĊ i nazwisko .............................................................................................................................................
Data urodzenia ..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................................................................................
Nr i seria legitymacji szkolnej ........................................... PESEL ..............................................................
1. Rozpoznanie choroby zasadniczej
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Przebieg schorzenia podstawowego – początek (ustalony na podstawie jakiej dokumentacji); stopieĔ
uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego; stadium zaawansowania choroby
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. Uszkodzenia innych narządów i ukáadów, choroby wspóáistniejące
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Zastosowane leczenie i rehabilitacja – rodzaje, czas trwania, pobyty w szpitalu, sanatorium
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

5. Ocena wyników leczenia, rokowania, (moĪliwoĞü poprawy), dalsze leczenie i rehabilitacja
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6. UĪywane zaopatrzenie ortopedyczne i sprzĊt rehabilitacyjny; ewentualne potrzeby w tym zakresie
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. Wykaz dokonanych badaĔ dodatkowych, potwierdzających rozpoznanie (w zaáączeniu)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
8. Wykaz istotnych konsultacji specjalistycznych, zaáączonych do zaĞwiadczenia
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Od kiedy pacjent pozostaje pod opieką lekarza wystawiającego zaĞwiadczenie? (data)
........................................................................................................................................................................
Od kiedy pacjent posiada dokumentacjĊ medyczną? (data) .........................................................................
Czy lekarz wystawiający zaĞwiadczenie ma peány wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta
TAK / NIE*
W/w dziecko wymaga / nie wymaga* opieki osoby drugiej ze wzglĊdu na niemoĪnoĞü samodzielnej
egzystencji.
W/w dziecko jest trwale niezdolne do odbycia podróĪy celem udziaáu w posiedzeniu zespoáu do spraw
orzekania o stopniu niepeánosprawnoĞci TAK / NIE*
U w/w dziecka nastąpiáo / nie nastąpiáo* istotne pogorszenie stanu zdrowia w okresie od ostatniego
badania dla celów orzeczniczych.

..................................................
stempel i podpis lekarza
wystawiającego zaĞwiadczenie

* niepotrzebne skreĞliü

wzór 02

...............................................

..................................................

stempel zakáadu opieki zdrowotnej
lub praktyki lekarskiej

miejscowoĞü i data

ZaĞwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia
wydane dla potrzeb
Zespoáu do Spraw Orzekania
o Stopniu NiepeánosprawnoĞci

orzeczenie pierwszorazowe

orzeczenie powtórne*

ImiĊ i nazwisko .............................................................................................................................................
Data urodzenia ..............................................................................................................................................
Adres zamieszkania .......................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego / paszportu ........................................... PESEL ............................................
1. Rozpoznanie choroby zasadniczej
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Przebieg schorzenia podstawowego – początek (ustalony na podstawie jakiej dokumentacji); stopieĔ
uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego; stadium zaawansowania choroby
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
3. Uszkodzenia innych narządów i ukáadów, choroby wspóáistniejące
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
4. Zastosowane leczenie i rehabilitacja – rodzaje, czas trwania, pobyty w szpitalu, sanatorium
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

5. Ocena wyników leczenia, rokowania, (moĪliwoĞü poprawy), dalsze leczenie i rehabilitacja
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
6. UĪywane zaopatrzenie ortopedyczne i sprzĊt rehabilitacyjny; ewentualne potrzeby w tym zakresie
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
7. Wykaz dokonanych badaĔ dodatkowych, potwierdzających rozpoznanie (w zaáączeniu)
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
8. Wykaz istotnych konsultacji specjalistycznych, zaáączonych do zaĞwiadczenia
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Od kiedy pacjent pozostaje pod opieką lekarza wystawiającego zaĞwiadczenie? (data)
........................................................................................................................................................................
Od kiedy pacjent posiada dokumentacjĊ medyczną? (data) .........................................................................
Czy lekarz wystawiający zaĞwiadczenie ma peány wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta
TAK / NIE*
W/w Pan(i) wymaga / nie wymaga* opieki osoby drugiej ze wzglĊdu na niemoĪnoĞü samodzielnej
egzystencji.
W/w Pan(i) jest trwale niezdolny(a) do odbycia podróĪy celem udziaáu w posiedzeniu zespoáu do spraw
orzekania o stopniu niepeánosprawnoĞci TAK / NIE*
U w/w Pana(i) nastąpiáo / nie nastąpiáo* istotne pogorszenie stanu zdrowia w okresie od ostatniego
badania dla celów orzeczniczych.

+
..................................................
stempel i podpis lekarza
wystawiającego zaĞwiadczenie

Adnotacja zakáadu pracy chronionej
Zakáad pracy chronionej przejmuje odpowiedzialnoĞü za uzupeánienie koniecznej do oceny stanu
zdrowia orzekanego dokumentacji medycznej.

.................................................

..................................................

pieczątka zakáadu pracy chronionej

stempel i podpis lekarza
wystawiającego zaĞwiadczenie

* niepotrzebne skreĞliü

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepeánosprawnoĞci
Nr sprawy ...........................

...................................... data .............................

ImiĊ i nazwisko dziecka ...................................................................................................................................
Nr PESEL dziecka ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....
Data i miejsce urodzenia dziecka .....................................................................................................................
Adres zameldowania dziecka ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ImiĊ i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka ....................................................................................
Nr PESEL przedstawiciela ustawowego dziecka ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....
Adres zameldowania przedstawiciela ustawowego dziecka ............................................................................
................................................................................................................................ tel. ....................................
Adres do korespondencji ..................................................................................................................................
Do Miejskiego/Powiatowego Zespoáu do Spraw Orzekania
o NiepeánosprawnoĞci w ………………..
Zwracam siĊ z uprzejmą proĞbą o wydanie orzeczenia o niepeánosprawnoĞci dla celów:
-

zasiáku pielĊgnacyjnego,
korzystania z ulg i uprawnieĔ na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z 20.06.1997r. -Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 98 z póĨn. zm.) ze wzglĊdu na ograniczenia sprawnoĞci ruchowej
inne (jakie?) ..............................................................................................................................................................

OĞwiadczam, Īe:
1. dziecko pobiera

/

2. skáadano

skáadano

/

nie

pobieraáo

zasiáek

uprzednio

pielĊgnacyjny
wniosku

o

do

dnia

wydanie

.................................................,

orzeczenia

o

niepeánosprawnoĞci

kiedy? ........................................................................................................................................................................
z jakim skutkiem? .....................................................................................................................................................
3. dziecko moĪe / nie moĪe przybyü na badanie przedmiotowe (jeĪeli nie, to naleĪy zaáączyü zaĞwiadczenie
lekarskie potwierdzające niemoĪnoĞü wziĊcia udziaáu w posiedzeniu z powodu dáugotrwaáej lub nie rokującej
poprawy choroby),
4. dziecko uczĊszcza/ nie uczĊszcza do przedszkola/ szkoáy ogólnodostĊpnego(ej) integracyjnego(ej)
specjalnego(ej) w wymiarze .....................godzin dziennie / tygodniowo (zaáączyü stosowne zaĞwiadczenie)*
Korzysta/ nie korzysta ze Ğwietlicy szkolnej / stoáówki / internatu*
5. w razie stwierdzonej przez zespóá orzekający koniecznoĞci wykonania badaĔ dodatkowych, konsultacji
specjalistycznych
lub
obserwacji
szpitalnych
uzupeániających
záoĪone
zaĞwiadczenie
o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie bĊdącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jestem Ğwiadomy
wymogu ponoszenia ich kosztów we wáasnym zakresie.
OĞwiadczam, Īe dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem Ğwiadomy/a
odpowiedzialnoĞci za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.
Do wniosku zaáączam:
1. posiadaną dokumentacjĊ medyczną dotyczącą stanu zdrowia dziecka.
2. zaĞwiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespoáu w ciągu miesiąca
poprzedzającego záoĪenie wniosku
3. potwierdzenie z urzĊdu dzielnicowego zameldowania dziecka na terenie powiatu warszawskiego

...........................................................
podpis przedstawiciela ustawowego dziecka

INFORMACJA
o zakresie opieki i pielĊgnacji sprawowanej nad dzieckiem
przez osobĊ ubiegającą siĊ o zasiáek pielĊgnacyjny
ImiĊ i nazwisko dziecka...................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................................
Adres zameldowania ........................................................................................................................................
ImiĊ i nazwisko opiekuna dziecka ...................................................................................................................
I.

Zakres sprawowanej opieki i pielĊgnacji
1. dziecko jest leĪące / porusza siĊ samodzielnie / porusza siĊ o kulach / na wózku inwalidzkim /
z pomocą drugiej osoby*
2. przyjmuje pokarmy samodzielnie / jest karmione przez drugą osobĊ / wymaga stosowania diety
(jakiej)* ...............................................................................................................................................
3. rodzaj ograniczenia innych czynnoĞci (np. mycie siĊ, ubieranie, zaáatwianie czynnoĞci
fizjologicznych) .................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. rodzaj i czĊstotliwoĞü zabiegów pielĊgnacyjnych wykonywanych w ciągu dnia
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
5. rodzaj i liczba zabiegów rehabilitacyjno - leczniczych wykonywanych w domu i poza domem
w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca ........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
6. czĊstotliwoĞü wizyt lekarskich w domu, poza domem, w tygodniu, w miesiącu ..............................

II.

..................................................................................................................................................................
Sytuacja spoáeczna dziecka:
1. dziecko uczĊszcza / nie uczĊszcza* do przedszkola: ogólnodostĊpnego / integracyjnego /
specjalnego* w wymiarze ............... godzin dziennie / tygodniowo
2. dziecko uczĊszcza do szkoáy ogólnodostĊpnej / integracyjnej / specjalnej* samodzielnie /
niesamodzielnie* w wymiarze ................ godzin dziennie / tygodniowo
korzysta / nie korzysta* z nauczania indywidualnego w wymiarze ........................godzin
dziennie / tygodniowo
3. Korzysta / nie korzysta* ze Ğwietlicy szkolnej / stoáówki szkolnej*
PrawdziwoĞü powyĪszych informacji potwierdzam wáasnorĊcznym podpisem
...........................................
data
* niepotrzebne skreĞliü

................................................................
podpis opiekuna dziecka

Do wniosku naleĪy doáączyü kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (karty informacyjne ze
szpitala, wyniki badaĔ itp.) oraz kserokopiĊ dokumentu toĪsamoĞci (legitymacji szkolnej lub paszportu
lub skróconego aktu urodzenia z poĞwiadczeniem nr PESEL).

przedstawiciela

dziecka
ustawowego

.......................................................

dziecka

podpis przedstawiciela ustawowego

............................................................

dnia ............................... wydanego na okres do ............................. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w ......................

Zwracam się z prośbą o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności z

Do Miejskiego/Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
Niepełnosprawności w ……………………………………….

................................................................................................................................... tel. ................................

Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego dziecka ............................................................................

...................................................................................

...........................................................................................................................

Nr i seria dowodu osobistego ................................................. Nr PESEL..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....

nazwisko

Imię

i

zamieszkania

Adres

Imię i nazwisko dziecka ..................................................................................................................................

miejscowość i data

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
która nie ukończyła 16 roku życia

wzór nr 26

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepeánosprawnej
.......................................................
miejscowoĞü i data

ImiĊ i nazwisko ...............................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego ..................................................... PESEL .......................................................
Adres zameldowania .......................................................................................................................................
Do Miejskiego/Powiatowego Zespoáu do Spraw Orzekania
o NiepeánosprawnoĞci w …………………………………….
Zwracam siĊ z proĞbą o wydanie legitymacji osoby niepeánosprawnej na podstawie:*
1. Orzeczenia o znacznym / umiarkowanym / lekkim* stopniu niepeánosprawnoĞci z dnia ........................
wydanego na okres do .................................. / na trwaáe*, przez Powiatowy / Wojewódzki* Zespóá
ds. Spraw Orzekania o Stopniu NiepeánosprawnoĞci w ...........................................................................
2. Orzeczenia z dnia ..................................... wydanego na okres do ...................................... / na trwaáe*,
przez KomisjĊ do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia Zakáadu UbezpieczeĔ Spoáecznych
w .......................................................... o zaliczeniu do .................................... grupy inwalidzkiej
3. Orzeczenia lekarza orzecznika Zakáadu UbezpieczeĔ Spoáecznych w .....................................................
z dnia ............................ o caákowitej niezdolnoĞci do pracy i niezdolnoĞci do samodzielnej
egzystencji / caákowitej niezdolnoĞci do pracy / czĊĞciowej niezdolnoĞci do pracy* wydanego na
okres do ...................................... / na trwaáe*
4. Orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoáecznego w ..............................
o

staáej

lub

dáugotrwaáej

niezdolnoĞci

do

pracy

w

gospodarstwie

rolnym,

wydanego

(przed 1 stycznia 1998r.) w dniu ................................. na okres do ................................. / na trwaáe*
5. Orzeczenia (wydanego przed 1 stycznia 1998r.) innego organu (podaü jakiego) ....................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
WyraĪam zgodĊ / nie wyraĪam zgody na umieszczenie na legitymacji symbolu przyczyny
niepeánosprawnoĞci.

.....................................................
podpis wnioskodawcy
* niepotrzebne skreĞliü

wzór nr 1

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepeánosprawnoĞci
Nr sprawy: .............................

................................................................
miejscowoĞü i data

ImiĊ i nazwisko ................................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................................
Nr i seria dowodu osobistego ...................................................... PESEL ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....
Adres zameldowania (staáy, czasowy) .............................................................................................................
Adres pobytu (korespondencyjny) ...................................................................................................................
...................................................................................................... telefon .......................................................
Do Miejskiego/Powiatowego Zespoáu do Spraw Orzekania
o NiepeánosprawnoĞci w ……………………
Zwracam siĊ z proĞbą o wydanie orzeczenia o stopniu niepeánosprawnoĞci dla celów:*












szkolenia,
odpowiedniego zatrudnienia,
korzystania z rehabilitacji,
korzystania z systemu pomocy spoáecznej,
koniecznoĞci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i Ğrodki pomocnicze,
uczestnictwa w warsztatach terapii zajĊciowej,
korzystania z systemu Ğrodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.
korzystanie z ulg i uprawnieĔ na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym ze wzglĊdu
na ograniczenia sprawnoĞci ruchowej
korzystania z innych ulg i uprawnieĔ na podstawie odrĊbnych przepisów (jakich?) ................................
.....................................................................................................................................................................
uzyskania zasiáku pielĊgnacyjnego
uzyskania prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób niepeánosprawnych
poruszających siĊ na wózkach inwalidzkich oraz osób, których niepeánosprawnoĞü wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju)

Uzasadnienie wniosku:
1. sytuacja spoáeczna: stan cywilny .........................................., stan rodzinny .............................................
zdolnoĞü do samodzielnego funkcjonowania:
- wykonywanie czynnoĞci samoobsáugowych
samodzielnie / z pomocą* (wáaĞciwe zakreĞliü)
- prowadzenie gospodarstwa domowego
samodzielnie / z pomocą* (wáaĞciwe zakreĞliü)
- poruszanie siĊ w Ğrodowisku
samodzielnie / z pomocą* (wáaĞciwe zakreĞliü)
2. korzystanie ze sprzĊtu rehabilitacyjnego:

niezbĊdne / wskazane / zbĊdne* (wáaĞciwe zakreĞliü)

(jakiego?) ...................................................................................................................................................
3. sytuacja zawodowa: wyksztaácenie ............................................................................................................
zawód ........................................................ obecne zatrudnienie ...............................................................

OĞwiadczenia:*
1. Pobieram / nie pobieram* Ğwiadczenie z ubezpieczenia spoáecznego:

renta / emerytura,*

od kiedy? ....................................................................................................................................................
2. Aktualnie toczy siĊ / nie toczy siĊ* w mojej sprawie postĊpowanie przed innym organem
orzeczniczym, podaü jakim ........................................................................................................................
3. Skáadaáem(am) / nie skáadaáem(am)* uprzednio wniosek o ustalenie stopnia niepeánosprawnoĞci, jeĪeli tak, to kiedy ......................................., z jakim skutkiem ..................................................
.....................................................................................................................................................................
4. MogĊ / nie mogĊ* samodzielnie przybyü na posiedzenie skáadu orzekającego.
(JeĪeli nie, to naleĪy zaáączyü zaĞwiadczenie lekarskie potwierdzające niemoĪnoĞü wziĊcia udziaáu
w posiedzeniu z powodu dáugotrwaáej lub nie rokującej poprawy choroby).
5. Posiadam waĪne orzeczenie podaü jakie .................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
które nie zawiera informacji, bĊdących podstawą do korzystania z ulg i uprawnieĔ na podstawie
odrĊbnych przepisów.
6. W razie stwierdzonej przez zespóá orzekający koniecznoĞci wykonania badaĔ dodatkowych,
konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych, uzupeániających záoĪone zaĞwiadczenie
o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie bĊdącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jestem
Ğwiadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we wáasnym zakresie.
OĝWIADCZAM, ĩE DANE ZAWARTE WE WNIOSKU SĄ ZGODNE ZE STANEM
FAKTYCZNYM I JESTEM ĝWIADOMY/A ODPOWIDZIALNOĝCI ZA ZEZNANIE
NIEPRAWDY LUB ZATAJENIE PRAWDY.
W zaáączeniu do wniosku przedkáadam:
1. ZaĞwiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza leczącego w ciągu miesiąca poprzedzającego
záoĪenie wniosku,
2. Posiadaną dokumentacjĊ medyczną,
3. inne dokumenty, podaü jakie .....................................................................................................................

................................................................
podpis osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego

Dotyczy wniosków skáadanych za poĞrednictwem Instytucji Pomocy Spoáecznej
OĞwiadczam, Īe wyraĪam zgodĊ na záoĪenie wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu
niepeánosprawnoĞci przez ................................................................................................................................

..............................................................

................................................................

stwierdzenie wáasnorĊcznego podpisu
przez pracownika socjalnego

podpis osoby zainteresowanej
lub jej przedstawiciela ustawowego

* niepotrzebne skreĞliü

