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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 cznie prowadz
do zagwarantowania  “wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia” (art. 35 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej) i do zapewnienia wysokiej jako ci us ug
dostarczanych przez ró ne systemy ochrony zdrowia w Europie.
Karta zawiera 3 prawa aktywnego obywatelstwa. Umo liwiaj  one jednostkom i 
grupom obywateli promowanie, monitorowanie i poddawanie spo ecznej kontroli 
respektowanie praw pacjenta. 

1. Prawo do profilaktyki
 Ka da osoba ma prawo do nale ytej opieki w celu zapobiegania chorobom. 

2. Prawo dost pu do opieki medycznej 
Ka da osoba, której zdrowie tego wymaga, ma prawo dost pu do wiadcze  medycznych. 

wiadczeniodawcy musz  zagwarantowa  równy dost p ka demu bez dyskryminowania na 
podstawie finansowych zasobów [pacjenta], miejsca zamieszkania, rodzaju choroby czy czasu 
dost pu do wiadcze .

3. Prawo do informacji 
Ka demu pacjentowi przys uguje prawo dost pu do wszelkich informacji dotycz cych jego 
stanu zdrowia, wiadcze  medycznych, sposobu korzystania z nich, oraz wszystkiego, co jest 
dost pne dzi ki badaniom naukowym i innowacjom technologicznym. 

4. Prawo do wyra enia zgody 
Ka da osoba ma prawo dost pu do wszelkich informacji, które mog yby jej umo liwi
aktywne uczestniczenie w decyzjach dotycz cych jej zdrowia. Posiadanie takiej informacji 
jest warunkiem wst pnym dla podj cia jakichkolwiek kroków w dziedzinie leczenia, 
w czaj c w to równie  uczestnictwo w badaniach naukowych 

5. Prawo do wolnego wyboru
Ka da osoba ma prawo wolnego wyboru procedury leczenia oraz wiadczeniodawców na 
podstawie rzetelnej informacji. 

6. Prawo do prywatno ci i poufno ci
Ka da osoba ma prawo do traktowania informacji na jej temat jako poufnych, w tym 
informacji dotycz cych jej stanu zdrowia oraz ewentualnych procedur diagnostycznych lub 
terapeutycznych, a tak e do ochrony jej prywatno ci podczas wykonywania bada
diagnostycznych, wizyt u specjalisty i leczenia [farmakologicznego]/chirurgicznego ogó em.  

7. Prawo o poszanowaniu czasu pacjenta 
Ka da osoba ma prawo do uzyskania niezb dnego leczenia w krótkim, wcze niej okre lonym 
czasie. Prawo to przys uguje pacjentowi na ka dym etapie leczenia. 

8. Prawo o przestrzeganiu norm jako ciowych
Ka da osoba ma prawo do korzystania ze wiadcze  zdrowotnych wysokiej jako ci, które 
powinny by  zrealizowane zgodnie ze szczegó owo okre lonymi zasadami i normami. 
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9. Prawo do bezpiecze stwa
Ka da osoba ma prawo do korzystania z prawid owo wiadczonych us ug zdrowotnych, 
niewyrz dzaj cych jej adnej krzywdy, wolnych od b dów, zgodnie z dobr  praktyk
lekarsk , oraz prawo dost pu do wiadcze  zdrowotnych i leczenia zgodnych z wysokimi 
normami bezpiecze stwa. 

10. Prawo do innowacji 
Ka da osoba ma prawo dost pu do innowacji, w tym do procedur diagnostycznych, zgodnie  
z normami mi dzynarodowymi i niezale nie od wzgl dów ekonomicznych czy finansowych. 

11. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu 
Ka da osoba ma prawo do unikania, w takim stopniu, w jakim to mo liwe, cierpienia i bólu, 
niezale nie od stadium choroby 

12. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb 
Ka da osoba ma prawo do programów diagnostycznych lub terapeutycznych dostosowanych 
do jej osobistych potrzeb w takim zakresie, w jakim to tylko mo liwe.

13. Prawo do za ale
Ka da osoba ma prawo do sk adania za ale  zawsze, gdy dozna a ona jakiegokolwiek 
uszczerbku oraz prawo do uzyskania odpowiedzi lub innej informacji zwrotnej. 

14. Prawo do rekompensaty 
Ka da osoba ma prawo do otrzymania odpowiedniego odszkodowania w rozs dnie krótkim 
czasie, je li dozna a krzywdy fizycznej, moralnej lub psychicznej, spowodowanej le
prowadzonym leczeniem. 

15. Prawo do podejmowania dzia a  le cych w interesie ogó u

16. Prawo do dzia alno ci na rzecz przys uguj cym pacjentom praw 

17. Prawo do uczestnictwa w kszta towaniu polityki zdrowotnej 

KARTA PRAW PACJENTA 

CZ  OGÓLNA 

Dotyczy pacjentów: korzystaj cych ze wiadcze  zdrowotnych w ramach ubezpieczenia 

zdrowotnego, korzystaj cych z prywatnego sektora us ug medycznych oraz innych ni

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 pó n. zm.)).
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2. Prawo do wiadcze  zdrowotnych odpowiadaj cych wymaganiom wiedzy medycznej, 

opartej na dost pnych metodach i rodkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, 

wykonywanych przez lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarki, po o ne, diagnostów 

laboratoryjnych z nale yt  staranno ci  i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji 

ograniczonych mo liwo ci udzielenia odpowiednich wiadcze  - do korzystania z rzetelnej, 

opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalaj cej kolejno  dost pu do 

wiadcze  (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zak adach opieki zdrowotnej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zwanej dalej „ustaw  o zak adach 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 pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw  o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; art. 18 

ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel gniarki i po o nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 

602, z pó n. zm.), zwanej dalej: „ustaw  o zawodach piel gniarki i po o nej”; art. 21 ustawy

z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529,

z pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw  o diagnostyce laboratoryjnej”).

3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zak adach opieki zdrowotnej,

ze wzgl du na zagro enie zdrowia lub ycia pacjenta (art. 7 ustawy o zak adach opieki 

zdrowotnej).

4. Prawo do intymno ci i poszanowania godno ci osobistej w czasie udzielania wiadcze

zdrowotnych (art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy o zak adach opieki zdrowotnej; art. 36 ust. 1 ustawy  

o zawodach lekarza i lekarza dentysty).

5. Prawo do umierania w spokoju i godno ci (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o zak adach opieki 

zdrowotnej). 

6. Prawo (pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego) do uzyskania przyst pnej

informacji od lekarza o: swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz mo liwych

metodach diagnostycznych, leczniczych, daj cych si  przewidzie  nast pstwach ich 

zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz mo e by  zwolniony

z tego obowi zku wy cznie na danie pacjenta. Lekarz mo e udziela  powy szych

informacji, innym osobom tylko za zgod  pacjenta (art. 31 ust. 1 - 3 ustawy o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty; art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o zak adach opieki zdrowotnej).  

7. Prawo do wyra ania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych wiadcze

zdrowotnych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji. Je eli obowi zuj ce przepisy 

prawa nie stanowi  inaczej, zgoda pacjenta mo e by  wyra ona ustnie albo nawet poprzez 

takie jego zachowanie, które w sposób niebudz cy w tpliwo ci wskazuje na wol  poddania si

proponowanym przez lekarza czynno ciom medycznym (art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy                       
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o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy o zak adach opieki 

zdrowotnej).

8. Prawo do wyra enia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na 

zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzaj cej podwy szone ryzyko dla pacjenta 

(art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

9. Prawo do wyra enia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemo no ci wyra enia 

zgody w powy szej formie, za równowa ne uwa a si  wyra enie zgody ustnie z o onej

w obecno ci dwóch wiadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim 

uzyskaniu informacji: o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego 

eksperymentu, spodziewanych korzy ciach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz                       

o mo liwo ci odst pienia od udzia u w eksperymencie, w ka dym jego stadium. W przypadku 

gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mog o spowodowa  niebezpiecze stwo dla 

ycia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowi zany jest go o tym poinformowa (art. 24, 

art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

10. Prawo do wyra enia dobrowolnie wiadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo 

w badaniu klinicznym (a w przypadku niemo no ci wyra enia zgody w powy szej formie, za 

równowa ne uwa a si  wyra enie zgody ustnie z o onej w obecno ci, co najmniej dwóch 

wiadków), po wcze niejszym przekazaniu informacji dotycz cych istoty, znaczenia, skutków 

i ryzyka zwi zanego z badaniem klinicznym. Uczestnik badania klinicznego mo e w ka dej

chwili bez szkody dla siebie wycofa  si  z badania klinicznego (art. 37 b ust. 2 pkt 2, art. 37 f 

ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,

z pó n. zm.) zwanej dalej „prawem farmaceutycznym”).

11. Prawo do wyra enia sprzeciwu na pobranie po mierci komórek, tkanek i narz dów oraz 

cofni cia tego sprzeciwu w ka dym czasie (art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o 

pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz dów (Dz. U. Nr 169, 

poz. 1411) zwanej dalej „ustaw  o transplantacji”).

12. Prawo do pomieszczenia i wy ywienia odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta

w zak adach opieki zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagaj cych ca odobowych lub 

ca odziennych wiadcze  zdrowotnych (art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy o zak adach opieki 

zdrowotnej). 

13. Prawo do dodatkowej opieki piel gnacyjnej sprawowanej przez osob  blisk  lub inn

osob  wskazan  przez pacjenta w zak adach opieki zdrowotnej (art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy                               

o zak adach opieki zdrowotnej).
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14. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z 

zewn trz w zak adach opieki zdrowotnej. Jednak e kontakt osobisty mo e zosta  ograniczony 

w przypadku zagro enia epidemicznego lub ze wzgl du na warunki przebywania innych osób 

chorych w szpitalu. Kierownik zak adu opieki zdrowotnej lub upowa niony lekarz mo e

ograniczy  prawo do kontaktu osobistego z osobami z zewn trz, w tym do sprawowania 

opieki piel gnacyjnej przez osob  blisk  lub inn  osob  wskazan  przez pacjenta (art. 19 ust. 

3 pkt 2 i art. 19 ust. 5 ustawy o zak adach opieki zdrowotnej).

15. Prawo do opieki duszpasterskiej w zak adach opieki zdrowotnej (art. 19 ust. 3 pkt 3 

ustawy o zak adach opieki zdrowotnej).

16. Prawo do wskazania osoby lub instytucji, któr  zak ad opieki zdrowotnej obowi zany

jest niezw ocznie powiadomi  w razie pogorszenia si  stanu zdrowia pacjenta powoduj cego

zagro enie ycia lub w razie mierci pacjenta (art. 20 ust. 2 ustawy o zak adach opieki 

zdrowotnej).

17. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego 

leczenia w szpitalu b d  na w asne danie - w takiej sytuacji pacjent ma prawo do informacji 

o mo liwych nast pstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Przy wypisie pacjent ma prawo 

do otrzymania orygina u oraz jednej kopii Karty Informacyjnej z Leczenia Szpitalnego

z podaniem rozpoznania w j zyku polskim (art. 22 ustawy o zak adach opieki zdrowotnej,

§ 16 ust. 1, ust 2 pkt 1 rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie 

rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zak adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819) zwanego dalej „rozporz dzeniem w sprawie 

dokumentacji medycznej”).

18. Prawo do wyra enia osobi cie lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na 

wykonanie sekcji zw ok w zak adach opieki zdrowotnej (art. 24 ust. 3 ustawy o zak adach

opieki zdrowotnej). 

19. Prawo do dost pu do dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta, jego 

przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upowa nionej, a w razie mierci - osoby 

przez pacjenta upowa nionej do uzyskania dokumentacji w przypadku jego zgonu w formie 

m.in.: wgl du w zak adzie opieki zdrowotnej lub poprzez odp atne sporz dzenie jej 

wyci gów, odpisów, kopii (art. 18 ustawy o zak adach opieki zdrowotnej; § 52 

rozporz dzenia w sprawie dokumentacji medycznej).

20. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych 

zwi zanych z udzielaniem wiadcze  zdrowotnych (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pó n. zm.); art. 18 ust. 2 
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ustawy o zak adach opieki zdrowotnej; § 52 ust. 2 rozporz dzenia w sprawie dokumentacji 

medycznej).

21. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji zwi zanych z pacjentem uzyskanych przez 

personel medyczny w zwi zku z wykonywaniem zawodu z uwzgl dnieniem wyj tków

przewidzianych w przepisach prawa (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

art. 21 ustawy o zawodach piel gniarki i po o nej; art. 29 ustawy o diagnostyce 

laboratoryjnej).

22. Prawo do przechowywania warto ciowych rzeczy w depozycie zak adów opieki 

zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagaj cych ca odobowych lub ca odziennych

wiadcze  zdrowotnych (art. 19b ustawy o zak adach opieki zdrowotnej).

23. Prawo do uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej mo liwo ci

uzyskania wiadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zak adzie opieki zdrowotnej, 

je eli lekarz odmówi  udzielenia wiadczenia (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza

i lekarza dentysty). 

24. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nag ego zagro enia zdrowia lub ycia

bez recepty lekarskiej produktu leczniczego zastrze onego do wydawania na recept

w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu z wy czeniem rodków odurzaj cych,

substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R (art. 96 ust. 2 prawa farmaceutycznego).

25. Prawo do dost pu do informacji o prawach pacjenta w zak adzie opieki zdrowotnej. 

Piel gniarka, po o na ma obowi zek poinformowa  pacjenta o jego prawach. (art. 19 ust. 6 

ustawy o zak adach opieki zdrowotnej; art. 20 ustawy o zawodach piel gniarki i po o nej). 

26. Prawo do z o enia skargi na lekarza i lekarza dentyst  do rzecznika odpowiedzialno ci

zawodowej przy w a ciwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia post powania

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 pó n. zm.)).

27. Prawo do z o enia skargi na piel gniark  i po o n  do rzecznika odpowiedzialno ci

zawodowej przy w a ciwej izbie piel gniarek i po o nych w przypadku podejrzenia 

post powania sprzecznego z zasadami etyki zawodowej oraz za zawinione naruszenie 

przepisów dotycz cych wykonywania zawodu piel gniarki i po o nej (art. 38 ustawy z dnia 19 

kwietnia 1991 r. o samorz dzie piel gniarek i po o nych (Dz. U. Nr 91, poz. 178, z pó n. zm.)). 

28. Prawo do z o enia skargi na diagnost  laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego

w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych w przypadku podejrzenia post powania
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sprzecznego z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotycz cymi wykonywania 

czynno ci diagnostyki laboratoryjnej (art. 56 ust. 1 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej). 

CZ  SZCZEGÓ OWA

Dotyczy pacjentów korzystaj cych, na zasadzie równego dost pu, ze wiadcze  opieki 

zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych na warunkach i w zakresie okre lonym              

w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó n. zm.), zwanej dalej: „ustaw

o wiadczeniach”. 

Rozdzia  1

PRAWA PACJENTA W ZAK ADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ NP.: W 

PRZYCHODNI, O RODKU ZDROWIA, PORADNI, AMBULATORIUM 

JAKO PACJENT W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO  

MASZ PRAWO DO: 

1. Wyboru i zmiany lekarza, piel gniarki i po o nej podstawowej opieki zdrowotnej, 

spo ród lekarzy, piel gniarek i po o nych ubezpieczenia zdrowotnego. Przedmiotowa zmiana 

mo e nast pi  nie cz ciej ni  dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku, ka dej

kolejnej zmiany Jeste  zobowi zany wnie  op at  w wysoko ci 80 z otych – nie dotyczy to 

zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania wiadcze  opieki zdrowotnej 

przez wybranego lekarza, piel gniark  i po o n  podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych 

przyczyn niezale nych od Twojej woli z zastrze eniami wynikaj cymi z obowi zuj cych

przepisów prawa1 (art. 28 ust. 1 ustawy  o wiadczeniach).

2. Wyboru lekarza dentysty spo ród lekarzy dentystów, którzy zawarli umowy  

 o udzielanie wiadcze  opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia                                           

z zastrze eniami wynikaj cymi z obowi zuj cych przepisów prawa2 (art. 31 ust. 1 ustawy o 

wiadczeniach).

1 art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z pó n. zm.11)), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pa dziernika 1990 
r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399, z pó n. zm.12)) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego 
wykonawczego.

2 art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu 
karnego wykonawczego.
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3. wiadcze  zdrowotnych lekarza dentysty oraz materia ów stomatologicznych 

stosowanych przy udzielaniu tych wiadcze , zakwalifikowanych jako wiadczenia

gwarantowane (art. 31 ust. 2 ustawy o wiadczeniach). 

4. Je eli Jeste  kobiet  w ci y i w okresie po ogu masz prawo do dodatkowych 

wiadcze  zdrowotnych lekarza dentysty oraz materia ów stomatologicznych stosowanych 

przy udzielaniu tych wiadcze , zakwalifikowanych jako wiadczenia gwarantowane dla tych 

osób (art. 31 ust. 3 ustawy o wiadczeniach).

5. Wyboru wiadczeniodawcy udzielaj cego ambulatoryjnych wiadcze

specjalistycznych spo ród tych, wiadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie 

wiadcze  opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrze eniami 

wynikaj cymi z obowi zuj cych przepisów prawa 3 (art. 29 ustawy o wiadczeniach).

6. Ambulatoryjnych wiadcze  specjalistycznych finansowanych ze rodków

publicznych udzielanych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wy ej wymienione skierowanie, nie jest wymagane do wiadcze :

1) ginekologa i po o nika;  

2) dentysty; 

3) dermatologa; 

4) wenerologa; 

5) onkologa; 

6) okulisty; 

7) psychiatry;

8) dla osób chorych na gru lic ;

9) dla osób zaka onych wirusem HIV; 

10) dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych; 

10a) dla cywilnych niewidomych ofiar dzia a  wojennych; 

11) dla osób uzale nionych od alkoholu, rodków odurzaj cych i substancji psychotropowych 

- w zakresie lecznictwa odwykowego; 

3 art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu 
karnego wykonawczego.
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   12) dla uprawnionego o nierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub 

chorób nabytych podczas wykonywania zada  poza granicami pa stwa (art. 57

ust. 1 i ust. 2 ustawy o wiadczeniach).

7. wiadcze  rehabilitacji leczniczej u wiadczeniodawcy, który zawar  umow

z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie wiadcze  opieki zdrowotnej, na podstawie 

skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 59 ustawy o wiadczeniach).

8. Zaopatrzenia w wyroby medyczne b d ce przedmiotami ortopedycznymi oraz w 

rodki pomocnicze na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia 

zdrowotnego (art. 40 ust. 1 ustawy o wiadczeniach).  

9. Rejestracji u wiadczeniodawcy w szczególno ci: osobi cie, przez osoby trzecie  

i telefonicznie (§12 za cznika do rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 pa dziernika 

2005 r.

w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie wiadcze  opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 

197, poz. 1643)). 

10. W stanie nag ym - do niezw ocznego uzyskania wiadcze  opieki zdrowotnej

w niezb dnym zakresie równie  przez wiadczeniodawc , który nie zawar  umowy  

o udzielnie wiadcze  opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1 

ustawy o wiadczeniach).

11. wiadcze  opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie okre lonych dla 

ubezpieczonych, je eli nie jeste  osob  ubezpieczon , a Jeste  w okresie ci y, porodu

i po ogu (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o wiadczeniach).

12. Przejazdu rodkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbli szego zak adu

opieki zdrowotnej udzielaj cego wiadcze  we w a ciwym zakresie,  

i z powrotem: bezp atnie w przypadkach: 

 1) konieczno ci podj cia natychmiastowego leczenia w zak adzie opieki 

zdrowotnej;

 2) wynikaj cych z potrzeby zachowania ci g o ci leczenia.  

Ponadto przys uguje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub 

felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezp atny przejazd rodkami transportu sanitarnego -                   

w przypadku dysfunkcji narz du ruchu uniemo liwiaj cej korzystanie ze rodków transportu 

publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbli szego zak adu opieki zdrowotnej 

udzielaj cego wiadcze  we w a ciwym zakresie, i z powrotem (art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

o wiadczeniach).
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13. Orzecze  i za wiadcze  lekarskich wydawanych bezp atnie, je eli s  one zwi zane z: 

dalszym leczeniem, rehabilitacj , niezdolno ci  do pracy, kontynuowaniem nauki, 

uczestnictwem dzieci, uczniów, s uchaczy zak adów kszta cenia nauczycieli i studentów

w zaj ciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a tak e wydawanych dla celów 

pomocy spo ecznej lub uzyskania zasi ku piel gnacyjnego (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy

o wiadczeniach). 

Rozdzia  2

PRAWA PACJENTA W SZPITALU 

JAKO PACJENT

W RAMACH UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO MASZ PRAWO DO:

1. Wyboru szpitala spo ród szpitali, które zawar y umow  o udzielanie wiadcze  opieki 

zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia z zastrze eniami wynikaj cymi z 

obowi zuj cych przepisów prawa4 (art. 30 ustawy o wiadczeniach).

2. Przyj cia do szpitala, który zawar  umow  o udzielanie wiadcze  opieki zdrowotnej  

z Narodowym Funduszem Zdrowia, na podstawie skierowania (ka dego) lekarza, lekarza 

dentysty lub felczera, je eli cel leczenia nie mo e by  osi gni ty przez leczenie 

ambulatoryjne zgodnie z ustalon  w oparciu o kryteria medyczne list  oczekuj cych  

(art. 58, art. 20 - 23 ustawy o wiadczeniach).

3. Udzielenia Ci wiadczenia zdrowotnego bez wymaganego skierowania - w stanach 

nag ych (np.: wypadek, zatrucie, poród, stany zagro enia ycia albo zdrowia), w powy szym 

stanie masz prawo równie  do niezw ocznego uzyskania wiadcze  opieki zdrowotnej w 

niezb dnym zakresie równie  od wiadczeniodawcy, który nie zawar  umowy o udzielnie 

wiadcze  opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 19 ust. 1, art. 60 

ustawy o wiadczeniach).

4. Przejazdu rodkami transportu sanitarnego (w tym lotniczego) – na zlecenie lekarza 

ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, do najbli szego zak adu

opieki zdrowotnej udzielaj cego wiadcze  we w a ciwym zakresie,  

i z powrotem bezp atnie, w przypadkach: 

 1) konieczno ci podj cia natychmiastowego leczenia w zak adzie opieki 

zdrowotnej;

4 art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi zku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o Stra y Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu 
karnego wykonawczego.
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 2) wynikaj cych z potrzeby zachowania ci g o ci leczenia.  

Ponadto przys uguje Ci na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub 

felczera ubezpieczenia zdrowotnego, bezp atny przejazd rodkami transportu sanitarnego -           

w przypadku dysfunkcji narz du ruchu uniemo liwiaj cej korzystanie ze rodków transportu 

publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbli szego zak adu opieki zdrowotnej 

udzielaj cego wiadcze  we w a ciwym zakresie, i z powrotem (art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

o wiadczeniach). 

5. Wyra enia zgody (obok zgody lekarza) na uczestnictwo innych osób poza personelem 

medycznym niezb dnym ze wzgl du na rodzaj udzielanego Tobie wiadczenia zdrowotnego 

(art. 36 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).  

6. Wyra enia zgody na uczestnictwo podczas udzielania Tobie wiadcze  zdrowotnych: 

studentów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego, w przypadku 

demonstracji o charakterze wy cznie dydaktycznym, je eli Jeste  pacjentem kliniki, szpitala 

akademii medycznych, medycznej jednostki badawczo-rozwojowej lub innej jednostki 

uprawnionej do kszta cenia wy ej wymienionych (art. 36 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza

i lekarza dentysty). 

7. Wnioskowania o zasi gni cie przez lekarza (udzielaj cego Tobie wiadcze

zdrowotnych) opinii w a ciwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium 

lekarskiego w razie w tpliwo ci diagnostycznych lub terapeutycznych, je eli wy ej 

wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w wietle wymaga  wiedzy medycznej (art. 37 

ustawy o zawodach lekarza

i lekarza dentysty). 

8. Bezp atnych rodków farmaceutycznych i materia ów medycznych, niezb dnych do 

udzielania Tobie wiadcze  zdrowotnych, je eli s  one konieczne do wykonania wiadczenia

(art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o zak adach opieki zdrowotnej; art. 35 ustawy o wiadczeniach).

Rozdzia  3

PRAWA PACJENTA W SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM 

3.1 PRZYJ CIE DO SZPITALA ZA ZGOD  PACJENTA

1. Przyj cie do szpitala osoby z zaburzeniami psychicznymi do szpitala 

psychiatrycznego nast puje za pisemn  zgod  tej osoby na podstawie wa nego skierowania 

do szpitala, je eli lekarz wyznaczony do tej czynno ci, po jej osobistym zbadaniu, stwierdzi 
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wskazania do przyj cia. Natomiast w nag ych przypadkach, w szczególno ci w przypadku 

braku mo liwo ci uzyskania pomocy lekarskiej przed zg oszeniem si  do szpitala, osoba

z zaburzeniami psychicznymi mo e by  przyj ta do szpitala psychiatrycznego, za jej pisemn

zgod , 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 pó n. zm.) zwanej dalej „ustaw  o ochronie 

zdrowia psychicznego”). 

2. Je eli przyj cie do szpitala psychiatrycznego dotyczy osoby pe noletniej ca kowicie 

ubezw asnowolnionej, zdolnej do wyra enia zgody, wymagane jest równie  uzyskanie zgody 

tej osoby na przyj cie. W przypadku sprzecznych o wiadcze  w sprawie przyj cia do szpitala 

psychiatrycznego pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, zgod  na przyj cie do szpitala 

wyra a s d opieku czy w a ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby (art. 22 ust. 

4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

3.2 PRZYJ CIE DO SZPITALA BEZ ZGODY PACJENTA 

1. Przyj cie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie lub osoby 

upo ledzonej umys owo niezdolnej do wyra enia zgody lub stosunku do przyj cia do szpitala 

psychiatrycznego i leczenia nast puje po uzyskaniu zgody s du opieku czego w a ciwego

ze wzgl du na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadkach nag ych przyj cie do szpitala 

psychiatrycznego mo e nast pi  bez wcze niejszego uzyskania zgody s du opieku czego.

W takim przypadku lekarz przyjmuj cy ma obowi zek, o ile to mo liwe, zasi gni cia 

pisemnej opinii innego lekarza, w miar  mo liwo ci psychiatry, albo pisemnej opinii 

psychologa (art. 22 ust. 2 i ust. 2a ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

2. Osoba chora psychicznie mo e by  przyj ta do szpitala psychiatrycznego bez zgody 

wymaganej w art. 22 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, tylko wtedy, gdy jej 

dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, e z powodu choroby zagra a bezpo rednio 

swojemu yciu albo yciu lub zdrowiu innych osób (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego). 

3. O przyj ciu do szpitala psychiatrycznego decyduje lekarz wyznaczony do tej 

czynno ci po osobistym zbadaniu pacjenta (po uprzedzeniu o przyczynach przeprowadzenia 

badania) i zasi gni ciu w miar  mo liwo ci opinii drugiego lekarza psychiatry albo 

psychologa. Lekarz ten jest obowi zany wyja ni  choremu przyczyny przyj cia do szpitala 

bez zgody i poinformowa  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. Przyj cie do szpitala psychiatrycznego wymaga zatwierdzenia przez ordynatora 

(lekarza kieruj cego oddzia em) w ci gu 48 godzin od chwili przyj cia. Kierownik szpitala 

zawiadamia o tym s d opieku czy miejsca siedziby szpitala w ci gu 72 godzin od chwili 

przyj cia (art. 23 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

5. Post powanie przed s dem opieku czym umarza si , je eli pacjent, po przyj ciu bez 

zgody, wyrazi  nast pnie zgod  na pobyt w tym zak adzie, po uprzednim wys uchaniu tej 

osoby (art. 26 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

3.3 W TRAKCIE HOSPITALIZACJI JAKO PACJENT MASZ PRAWO DO: 

1. Bezp atnych wiadcze  zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej 

oraz do bezp atnych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i rodków pomocniczych, 

je eli Jeste  osob  chor  psychicznie (wskazuj c  zaburzenia psychotyczne) lub upo ledzon

umys owo, nawet je eli nie Jeste  osoba ubezpieczon (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 post powania

leczniczego, bra  pod uwag  nie tylko cele zdrowotne, ale tak e Twój interes i inne Twoje 

dobra osobiste, i d y  do osi gni cia poprawy stanu zdrowia w sposób najmniej dla Ciebie 

uci liwy (art. 12 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

3. Porozumiewania si  bez ogranicze  z rodzin  i innymi osobami (art. 13 ustawy                                   

o ochronie zdrowia psychicznego).

4. Niekontrolowania Twojej korespondencji (art. 13 ustawy o ochronie zdrowia 

psychicznego).

5. Uzyskania pomocy w ochronie Twoich praw jako pacjenta w szczególno ci:

a) do spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w                                     

warunkach zapewniaj cych swobod  wypowiedzi, nie pó niej ni  w terminie  

7 dni od dnia zg oszenia takiej potrzeby, 

b) przekazywania ustnych i pisemnych skarg w zakresie dotycz cym naruszenia Twoich 

praw oraz uzyskania informacji o rozstrzygni ciu zg oszonej przez Ciebie sprawy, 

c)  uzyskania informacji o rozstrzygni ciu zg oszonej sprawy (art. 10a ust. 1 i 4 ustawy

 o ochronie zdrowia psychicznego).

6. Uzyskania zgody ordynatora na okresowe przebywanie poza szpitalem bez 

wypisywania

z zak adu (przepustki), je eli nie zagra a to Twojemu yciu albo yciu i zdrowiu innych osób 

(art. 14 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).
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7. Nieutrwalania Twoich o wiadcze  obejmuj cych przyznanie si  do pope nienia czynu 

zabronionego pod gro b  kary w dokumentacji dotycz cej bada  lub przebiegu Twojego 

leczenia (art. 51 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)

8. Zapoznania Ci  przez lekarza z planowanym post powaniem leczniczym (art. 33 ust. 

2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

9. Wyra enia odr bnej zgody lub zgody Twojego przedstawiciela ustawowego na 

wiadczenia zdrowotne stwarzaj ce podwy szone ryzyko takich jak:

 1) punkcja podpotyliczna lub l d wiowa przeprowadzana w celu pobrania p ynu

 mózgowo-rdzeniowego lub podania leków;  

 2) leczenie metodami pi czkowymi ( pi czki atropinowe, pi czki insulinowe);  

 3) leczenie elektrowstrz sami.  

Masz prawo równie  do otrzymania od lekarza informacji o daj cych si  przewidzie

skutkach wiadcze  zdrowotnych wymienionych powy ej (§ 1 i § 2 rozporz dzenia Ministra 

Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w sprawie wykazu wiadcze

zdrowotnych wymagaj cych odr bnej zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego 

(Dz. U. Nr 100, poz. 503)).

10. Uprzedzenia Ci  o zastosowaniu wobec Twojej osoby rodka przymusu 

bezpo redniego przed tym zanim rodek ten zostanie podj ty oraz zachowania szczególnej 

ostro no ci  

i dba o ci o Twoje dobro przez personel medyczny w trakcie stosowania rodka przymusu 

bezpo redniego (art. 18 ust. 4 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

11. Tego, aby przymus bezpo redni w formie unieruchomienia lub izolacji na zlecenie 

lekarza nie móg  trwa  d u ej ni  4 godziny. Jednak e w razie potrzeby lekarz, po osobistym 

zbadaniu Twojej osoby, mo e przed u y  unieruchomienie na nast pne okresy  

6-godzinne (§ 9 ust. 2 rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 23 

sierpnia 1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpo redniego (Dz. U. Nr 103 

poz. 514) zwanego dalej: „rozporz dzeniem w sprawie sposobu stosowania przymusu 

bezpo redniego”). 

12. Krótkotrwa ego uwalniania od unieruchomienia w celu zmiany pozycji lub 

zaspokojenia potrzeb fizjologicznych i higienicznych, nie rzadziej ni  co 4 godziny (§14 ust. 

1 pkt 2 rozporz dzenia w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpo redniego).

Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonuj ce czynno ci wynikaj ce z ustawy

13. ochronie zdrowia psychicznego wszystkiego, o czym powezm  wiadomo  w 

zawi zku z wykonywaniem powy szych czynno ci z wyj tkiem okre lonych w w/w ustawie 
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sytuacji, gdy osoby te s  zwolnione zachowania tajemnicy5 (art. 50 ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego). 

14. Tego, aby zaj cia rehabilitacyjne prowadzone w szpitalach psychiatrycznych oraz 

domach pomocy spo ecznej, nie by y podporz dkowane celom gospodarczym (art. 15 ust. 1 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 

15. Tego, aby kierownik zak adu psychiatrycznej opieki zdrowotnej w razie stwierdzenia, 

e Twój przedstawiciel ustawowy nie wykonuje nale ycie swoich obowi zków wobec Twojej 

osoby, zawiadomi  o tym s d opieku czy miejsca Twojego zamieszkania (art. 17 ustawy o 

ochronie zdrowia psychicznego). 

16. Z o enia wniosku do s du opieku czego miejsca siedziby szpitala psychiatrycznego o 

ustanowienie kuratora, je eli uwa asz, i  w czasie pobytu w szpitalu potrzebujesz pomocy do 

prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw okre lonego rodzaju (art. 44 ust. 1 ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego). 

17. Wys uchania Ci  przez s dziego wizytuj cego nie pó niej ni  w terminie 48 godzin 

od otrzymania przez s d opieku czy zawiadomienia od kierownika szpitala psychiatrycznego, 

je eli zosta e  przyj ty w trybie art. 23 (osoba chora psychicznie przyj ta, gdy jej 

dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, e z powodu tej choroby zagra a bezpo rednio

w asnemu yciu albo yciu lub zdrowiu innych osób), art. 24 (osoba, której dotychczasowe 

zachowanie wskazuje na to, e z powodu zaburze  psychicznych zagra a bezpo rednio

swojemu yciu albo yciu lub zdrowiu innych osób, a zachodz  w tpliwo ci, czy jest ona 

chora psychicznie, pobyt w szpitalu nie mo e trwa  d u ej ni  10 dni) oraz art. 28 (w razie 

cofni cia poprzednio wyra onej zgody na hospitalizacje) (art. 45 ust. 2 ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego). 

18. Z o enia wniosku o adwokata z urz du w tocz cym si  post powaniu przed s dem 

opieku czym w sprawach okre lonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

(art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

5 Od obowi zku zachowania tajemnicy osoba wymieniona w art. 50 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia 
psychicznego jest zwolniona w stosunku do: 
 1) lekarza sprawuj cego opiek  nad osob  z zaburzeniami psychicznymi, 
 2) w a ciwych organów administracji rz dowej lub samorz dowej, co do okoliczno ci, których ujawnienie 

jest niezb dne do wykonywania zada  z zakresu pomocy spo ecznej, 
 3) osób wspó uczestnicz cych w wykonywaniu czynno ci w ramach pomocy spo ecznej, w zakresie, w 

jakim to jest niezb dne, 
 4) (41) s u b ochrony pa stwa i ich upowa nionych pisemnie funkcjonariuszy lub o nierzy w zakresie 

niezb dnym do przeprowadzenia post powania sprawdzaj cego na podstawie przepisów o ochronie 
informacji niejawnych (art. 50 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). 
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19. Z o enia odwo ania od postanowienia s du opieku czego w przedmiocie przyj cia do 

szpitala psychiatrycznego bez Twojej zgody, do s du drugiej instancji (art. 42 i art. 47 ustawy 

o ochronie zdrowia psychicznego). 

20. Z o enia w dowolnej formie wniosku o nakazanie wypisania Ci  ze szpitala 

psychiatrycznego – je eli jeste  hospitalizowany za swoja zgod  (art. 36 ust. 1 ustawy o 

ochronie zdrowia psychicznego). 

21. Z o enia w dowolnej formie, wniosku o nakazanie wypisania Ci  ze szpitala 

psychiatrycznego, nie wcze niej ni  po up ywie 30 dni od uprawomocnienia si

postanowienia s du opieku czego w przedmiocie przyj cia do szpitala lub dalszego leczenia 

bez Twojej zgody. O Twoim wypisie postanawia ordynator (lekarz kieruj cy oddzia em), 

je eli uzna, i  usta y przewidziane w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego przyczyny 

przyj cia 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. Wyst pienia do s du opieku czego, w którego okr gu znajduje si  szpital 

psychiatryczny o nakazanie wypisania Twojej osoby ze szpitala psychiatrycznego, w razie 

odmowy wypisania. Wniosek powiniene  z o y  w terminie 7 dni od powiadomienia Twojej 

osoby o odmowie wypisania oraz o terminie i sposobie z o enia wniosku (art. 36 ust. 3 

ustawy o ochronie zdrowia psychicznego).

23. Przyj cia za swoj  zgod  (lub Twojego przedstawiciela ustawowego) do domu 

pomocy spo ecznej, je eli nie jeste  w stanie zaspokoi  swoich podstawowych potrzeb 

yciowych i nie masz mo liwo ci korzystania z opieki innych osób, a potrzebujesz sta ej

opieki  i piel gnacji, lecz nie wymagasz leczenia szpitalnego (art. 38 ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego).

Rozdzia  4

PRAWA DZIECKA  
W TRAKCIE UDZIELANIA WIADCZE  ZDROWOTNYCH 

Jako pacjent poni ej 18 roku ycia masz prawo do korzystania z wi kszo ci praw 

przys uguj cych osobom doros ym w trakcie korzystania ze wiadcze  zdrowotnych z 

uwzgl dnieniem uprawnie  Twoich rodziców lub opiekunów i z uwzgl dnieniem ogranicze

wynikaj cych z Twojego wieku. 

JAKO PACJENT PONI EJ 18 ROKU YCIA MASZ PRAWO DO: 
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1. wiadcze  opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie okre lonych dla osób 

ubezpieczonych (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o wiadczeniach).

2. Dodatkowych wiadcze  zdrowotnych lekarza dentysty oraz materia ów

stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych wiadcze , zakwalifikowanych jako 

wiadczenia gwarantowane dla dzieci i m odzie y do uko czenia 18 roku ycia (art. 31 ust. 3 

ustawy o wiadczeniach).

3. Je eli jeste  ma oletnim powy ej lat szesnastu lekarz ma obowi zek udzieli  Ci 

informacji w zakresie i w formie potrzebnej do prawid owego przebiegu Twojego procesu 

diagnostycznego lub terapeutycznego, ponadto masz prawo do wyra enia swojego zdania

(art. 31 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

4. Je eli jeste  ma oletnim powy ej lat szesnastu lekarz ma obowi zek udzieli  Ci 

przyst pnej informacji o Twoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz 

mo liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, daj cych si  przewidzie  nast pstwach 

ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31 ust. 1 i ust. 5 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

5. Je eli jeste  ma oletnim powy ej lat szesnastu wymagana jest równie  (obok zgody 

Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda na wykonanie badania lub udzielenie 

innego wiadczenia zdrowotnego. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo 

metody leczenia lub diagnostyki stwarzaj cej podwy szone ryzyko dla Ciebie jest wymagana 

równie  (obok zgody Twojego przedstawiciela ustawowego) Twoja zgoda w formie pisemnej 

(art. 34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty).  

6. Je eli jeste  ma oletnim powy ej lat szesnastu, masz prawo do wyra enia sprzeciwu 

na pobranie po mierci komórek, tkanek i narz dów (art. 5 ust. 3 ustawy o transplantacji). 

7. Je eli jeste  ma oletnim i uko czy e  szesnasty rok ycia lub nie uko czy e

szesnastego roku ycia i jeste  w stanie z rozeznaniem wypowiedzie  opini  w sprawie swego 

uczestnictwa w eksperymencie medycznym lub badaniu klinicznym (po poinformowaniu Ci

o istocie, znaczeniu, skutkach i ryzyku tego badania), konieczne jest wyra enie w formie 

pisemnej Twojej wiadomej zgody na udzia  w powy szych 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. Wyra enia w ka dej chwili cofni cia zgody na udzia  w badaniu klinicznym lub 

eksperymencie medycznym b d  wycofania si  w ka dej 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 udzia  w przedmiotowym badaniu personelu posiadaj cego

wiedz  i umiej tno ci w zakresie post powania z ma oletnimi oraz zastosowania metod 

s u cych minimalizacji dyskomfortu zwi zanego z wykonywanym badaniem (§ 23 pkt 1 

rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

bada  klinicznych z udzia em ma oletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108)).

10. Je eli jeste  ma oletnim powy ej lat trzynastu masz prawo do wyra enia zgody na 

pobranie od Ciebie szpiku na rzecz Twojego rodze stwa, je eli nie spowoduje to daj cego si

przewidzie  upo ledzenia sprawno ci Twojego organizmu (art. 12 ust. 3 ustawy o 

transplantacji).  

11. Je eli jeste  ma oletnim powy ej lat szesnastu masz prawo do z o enia wniosku do 

s du opieku czego w a ciwego ze wzgl du na miejsce Twojego zamieszkania o zgod  na 

pobranie od Ciebie szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej w sytuacji gdy ma 

miejsce bezpo rednie niebezpiecze stwo utraty ycia Twojego rodze stwa (art. 12 ust. 4 

ustawy o transplantacji).

12. Je eli urodzi e  si  w szpitalu lub zosta e  przyj ty do szpitala przed uko czeniem  

siódmego roku ycia jeste  zaopatrywany w znak to samo ci (art. 21a ustawy o zak adach

opieki zdrowotnej). 

13. Je eli jeste  ma oletnim powy ej lat szesnastu i jeste  zdolny do wyra enia zgody 

wymagana jest równie  Twoja zgoda na przyj cie 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 
pó n. zm.); 
2) ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, 
poz. 89); 
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
rodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z pó n. 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 pó n. zm.); 
5) ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel gniarki i po o nej (Dz. U. z 2001 r. Nr 
57, poz. 602, z pó n. zm.); 
6) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
Nr 111, poz. 535, z pó n. zm.); 
7) ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 
komórek, tkanek i narz dów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411); 
8) ustawa z dnia 6 wrze nia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53,  
poz. 533, z pó n. 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 pó n. zm.); 
10)  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z pó n.
zm.); 
11)  ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorz dzie piel gniarek i po o nych (Dz. U. 
Nr 91, poz. 178, z pó n. zm.); 
12)  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 
101, poz. 926, z pó n. zm.); 
13) rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i 
zakresu dokumentacji medycznej w zak adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. Nr 247, poz. 1819); 
14) rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r. w
sprawie sposobu stosowania przymusu bezpo redniego (Dz. U. Nr 103, poz. 514); 
15) rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 4 sierpnia 1995 r. w
sprawie wykazu wiadcze  zdrowotnych wymagaj cych odr bnej zgody pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego (Dz. U. Nr 100, poz. 503);
16) rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 pa dziernika 2005 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie wiadcze  opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1643); 
17) rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia bada  klinicznych z udzia em ma oletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108). 

Fenyloketonuria (PKU) 
Fenyloketonuria (PKU) jest najcz stsz  wrodzon  wad  w metabolizmie aminokwasów. 

Choroba polega na ca kowitym braku lub znacznym ograniczeniu aktywno ci enzymu 

hydroksylazy fenyloalaninowej (PAH). Enzym ten jest odpowiedzialny za przemian

aminokwasu fenyloalaniny w tyrozyn . Reakcja zachodzi w komórkach w troby, czyli w 

hepatocytach (ryc.). ród em fenyloalaniny s  bia ka pokarmowe spo ywane codziennie wraz 

z diet , w których stanowi ona od 3-7 % ich masy. Jest jej szczególnie du o w produktach 

bogatobia kowych, takich jak mi so, ryby, jaja, mleko i przetwory mleczne, produkty 

zbo owe, orzechy, kakao i czekolada, soja, groch i fasola. Istota leczenia polega na 

stosowaniu diety z ograniczeniem poda y fenyloalaniny, czyli tzw. diety 

niskofenyloalaninowej.

Zaburzenia w przemianie fenyloalaniny powoduj  wzrost jej st enia we krwi, wraz z któr

dostaje si  ona do o rodkowego uk adu nerwowego (OUN), gdzie wywo uje nieodwracalne 

uszkodzenia. Powoduje to ró ne formy niepe nosprawno ci intelektualnej i zaburzenia 

neurologiczne, które stanowi  g ówne objawy nieleczonej lub leczonej niewystarczaj co

PKU. Dzieci, u których choroba zostaje wykryta w pierwszych dniach ycia i które nast pnie
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s  wcze nie, systematycznie i d ugotrwale (optymalnie do ko ca ycia) leczone, rozwijaj  si

prawid owo, wykorzystuj c w pe ni swój potencja  intelektualny. Pacjenci z sukcesem 

zdobywaj  kolejne stopnie edukacji, ko cz  szko y zawodowe, licea i uczelnie wy sze, 

realizuj  si  w wieku doros ym w wielu zawodach, zak adaj  szcz liwe rodziny.

DZIEDZICZENIE FENYLOKETONURII 

W Polsce PKU wyst puje z cz sto ci  1 x 7000-8000 ywych urodze , co oznacza e rocznie 

rodzi si  w naszym kraju 60-70 chorych dzieci.  

Jest to choroba o pod o u genetycznym, przekazywana dziecku przez oboje z rodziców. 

Dziedziczy si  w sposób autosomalny recesywny co oznacza, e chore dziecko musi otrzyma

po 1 nieprawid owym genie wywo uj cym PKU od ka dego z rodziców. Do pe nego

wyst pienia choroby potrzebne s  dwa „chore” geny. Rodzice s  najcz ciej tylko 

bezobjawowymi nosicielami nieprawid owego genu i zwykle nie zdaj  sobie sprawy z tego, 

e mog  go przekaza  swojemu potomstwu. S  oni zdrowi, poniewa  drugi obecny u nich gen 

jest „zdrowy”. W populacji polskiej co 46 osoba jest zdrowym nosicielem nieprawid owego
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genu PKU. W rodzinie, gdzie mama i tata s  takimi bezobjawowymi nosicielami istnieje 25% 

ryzyko, e ka de dziecko urodzi si  chore (ryc.). Urodzenie jednego chorego dziecka nie 

oznacza, e kolejne na pewno b d  zdrowe – ryzyko urodzenia nast pnego chorego dziecka 

jest sta e i dla ka dej ci y wynosi 25%. St d cz ste s  rodziny, w których na PKU choruje 

dwoje a nawet troje rodze stwa. Je eli jedno z rodziców jest chore na PKU, a drugie jest 

bezobjawowym nosicielem, ryzyko urodzenia chorego dziecka z ka dej ci y wynosi 50%. Z 

kolei potomstwo dwójki osób chorych na PKU b dzie chore w 100%.

DIETA W FENYLOKETONURII 

Fenyloalanina (PHE) stanowi niezb dny sk adnik bia ek w organizmie cz owieka tak, wi c

nie mo e jej zabrakn  w ustroju. Minimalna jej ilo  konieczna jest do prawid owego 

wzrostu, rozwoju i funkcjonowania komórek, tkanek i narz dów organizmu pacjenta z PKU. 



25

NIE MO NA CA KOWICIE WYELIMINOWA  PHE Z DIETY!

Podstawow  zasad  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 fenyloketonuri  poziom PHE powinien  
wynosi :

Polskie zalecenia st e  fenyloalaniny:

Wiek Poziom Phe
0 - 5 lat 2 - 4 mg%
6 - 14 lat2 - 8 mg%
> 14 lat < 12 mg%

Post powanie w tej chorobie polega na utrzymywaniu odpowiedniej diety i kontrolowaniu 
st e  fenyloalaniny we krwi. Cz sto  oznaczenia zale y od wieku dziecka. 

Zalecana cz sto  oznacze  kontrolnych st e  fenyloalaniny:

Wiek Cz sto  badania
0 - 12 mies. 1 raz w tygodniu
do 3 r. co 1 - 2 tygodnie
3 - 7 r. co 2 tygodnie
powy ej 7 r. raz w miesi cu

KA DY PACJENT MUSI POZNA  SWOJE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA 
BIA KO - FENYLOALANIN  I ENERGI

Zapotrzebowanie na bia ko, fenyloalanin , energi  w ró nych grupach wiekowych

Wiek Bia ko  
(g)

Fenyloalanina
(mg/kg mc./dob )

Energia
(kcal)

0  - 6 mies. 3.0 - 2.0 
g/kg mc./d30 - 60 130

kcal/kg mc./d

6 - 12mies. 3.0 - 2.0 
g/kg mc./d30 - 60 120

kcal/kg mc./d

1 - 3 lat 25
g/d 20 - 30 1100 - 1250 

kcal/kg mc./d

4 - 6 lat 30 - 35
g/d 15 - 20 1400 - 1600 

kcal/kg mc./d

7 - 9 lat 35 - 40 
g/d 10 - 15 2000 - 2200 

kcal/kg mc./d

10 - 12 lat 45 - 50 
g/d 10 - 15 2200 - 2500 

kcal/kg mc./d

m odzie  / doro li0,9 - 1.0 
g/kg mc./d5 - 15 2200 - 2500 

kcal/kg mc./d
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Indywidualne tempo rozwoju dziecka i wielko ci poda y PHE kontrolowane jest 
porównaniem z osoczem. Kluczem do poznania zapotrzebowania na PHE s  dzienniki 
ywieniowe, które sporz dza sam pacjent lub jego rodzice. Im dok adniej prowadzony, tym 

lepsze mo liwo ci kontrolowania diety. 
Podstaw  prawid owo kontrolowanej diety PKU jest cis y nadzór nad jedzeniem, czyli 
wa enie ilo ci zjadanych produktów i wyliczonej w nich fenyloalaniny. 

Zawarto  fenyloalaniny w produktach jest ró na. Najcz ciej zale y ona od zawarto ci 
bia ka w danych produktach. Im wi cej bia ka zawiera produkt, tym wi cej zawiera 
fenyloalaniny. Ale zale no  ta nie jest zawsze proporcjonalna. 

St d kontrola diety powinna przede wszystkim polega  na obliczaniu fenyloalaniny 
zawartej w danym produkcie. 
Zawarto  t  mo na odczyta  z tabel ywieniowych - przeliczeniowych (tabele mo na
otrzyma  od lekarza, dietetyka). Je li produkt spo ywczy nie wyst puje  w tego typu tabeli 
lub nie znamy zawarto ci PHE w danym produkcie, sugerujemy si  zawarto ci  bia ka. 
Nast pnie nale y przyporz dkowa  dany produkt do której  z poni szych grup ywno ci,
odczyta  procentow  zawarto  PHE w bia ku i obliczy  zawarto  PHE w tym produkcie. 

Procentowa rednia zawarto  fenyloalaniny w bia ku w ró nych grupach ywno ci:

Grupy ywno ci Zawarto  fenyloalaniny w bia ku
owoce 2,7%
warzywa 3,5%
ziemniaki 4,9%
mleko i jego przetwory 5,1%
chleb, produkty zbo owe5,6%
mi so 4,6%
sery 5,5%

Na przyk ad:  
100g dyni zawiera 1,1g bia ka czyli 1100 mg bia ka
1g=1000mg, st d 1,1g bia ka = 1100mg bia ka
zawarto  procentowa fenyloalaniny w bia ku warzyw = 3,5% 
1100mg x 3,5/100 = 38,5mg 
100g dyni zawiera 38mg fenyloalaniny 

Zawarto  PHE w danym produkcie zmienia si  w zale no ci od sposobu jego przetworzenia. 
NP. suszone owoce zawieraj  4-5 razy wi cej fenyloalaniny ni  produkty surowe,
w odniesieniu do 100g produktu 

RYGORYSTYCZNE UTRZYMYWANIE CODZIENNEJ DIETY 
NISKOFENYLOALANINOWEJ JEST WARUNKIEM PRAWID OWEGO
ROZWOJU UMYS OWEGO I FIZYCZNEGO DZIECKA. 
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NAJWA NIEJSZE ZASADY DIETY 

* Zapotrzebowanie na FENYLOALANIN  jest ustalane indywidualnie dla ka dego dziecka 
w zale no ci od wieku, masy cia a oraz tolerancji fenyloalaniny. 
* Podstaw  diety w fenyloketonurii s  preparaty bia kozast pcze nisko lub 
bezfenyloalaninowe - w aptekach na recept .
Rodzaj preparatu winien by  dostosowywany do indywidualnego smaku i upodobania 
pacjenta.
Preparaty ró ni  si  zawarto ci  fenyloalaniny, bia ka, t uszczów, w glowodanów,
sk adników mineralnych, witamin oraz energi . Dzi ki nim mo liwe jest pokrycie 
zapotrzebowania organizmu na bia ko i pozosta e sk adniki.
W sk ad prawid owej diety wchodzi preparat nisko- lub bezfenyloalaninowy, który pokrywa 
zapotrzebowanie na bia ko w 70 - 80% oraz taka ilo  dozwolonych produktów naturalnych 
aby uzupe nione zosta o bia ko, sk adniki mineralne mikroelementy, witaminy oraz 
fenyloalanina w ilo ci pokrywaj cej podstawowe zapotrzebowanie pacjenta. 
Istotne jest aby zalecona ilo  preparatu nie by a podana jednorazowo, lecz podzielona na 3-4 
porcje  roz o one w ci gu dnia. Preparat nale y spo ywa  razem z posi kami.  

aden preparat nie mo e stanowi  jedynego ród a po ywienia!

FENYLOKETONURIA MATCZYNA 

Szczególnie wa ne jest kontynuowanie leczenia (diety niskofenyloalaninowej) u dziewcz t do 
wieku doros ego i przez ca y okres prokreacji z uwagi na uszkadzaj ce dzia anie wysokich 
st e  fenyloalaniny na rozwijaj cy si  p ód. Dziecko urodzone przez matk  chor  na PKU 
która nie zachowuje niskiego poziomu fenyloalaniny jest nara one na powa ne uszkodzenia: 
wady serca, mikrocefali , upo ledzenie umys owe i inne. 
Pami tajmy, e u kobiet z fenyloketonuri ci a powinna by  dok adnie zaplanowana a 
organizm przysz ej Mamy dobrze do niej przygotowany. Podstaw  takiego przygotowania jest 
skuteczne obni enie st e  fenyloalaniny do poziomu 2-4 mg% - nie da si  tego dokona  bez 
rygorystycznego przestrzegania diety niskofenyloalaninowej. Dla rado ci z u miechu 
zdrowych dzieci urodzonych przez Mamy z PKU warto si  jednak podda  takim 
wyrzeczeniom. 

APEL DO PRZYSZ YCH MAM !!! 
Aby cieszy  si  szcz ciem posiadania zdrowego dziecka konieczne jest  wcze niejsze 
zaplanowanie (min 3 miesi ce przed pocz ciem)  i przygotowanie si  do tego 
odpowiedzialnego kroku. 

Ten proces jest mo liwy przy fachowym wsparciu i pomocy zespo u specjalistów w sk ad
którego wchodz :
-ginekolog-po o nik,
-specjalista w zakresie chorób metabolicznych, 
-dietetyk, 
-psycholog
-kochaj ca rodzina. 
Pami tajmy – ci a chorej z fenyloketonuri  jest ci  wysokiego ryzyka. 

WSZYSTKIE PRZYSZ E MAMY ZAPRASZAMY DO PILNEGO ZG ASZANIA SI
DO O RODKÓW LECZENIA PKU NA TERENIE CA EGO KRAJU. 
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Adresy poradni metabolicznych

1. Dzieci cy Szpital Kliniczny
Klinika Pediatrii i Zaburze  Rozwoju Dzieci i M odzie y UM 
Poradnia Metaboliczna 
ul. Waszyngtona 17, 15-269 Bia ystok
tel. 085 745 06 24 

2. Wojewódzki Szpital Dzieci cy 
Poradnia Chorób Metabolicznych 
ul. Chodkiewicza 44, 85-667 Bydgoszcz 
tel. 052 326 21 17 

3. Szpital Kliniczny przy Akademii Medycznej w Gda sku
Poradnia Chorób Metabolicznych 
ul. D binki 7, 80-211 Gda sk
tel. 058 349 28 91 

4. Wojewódzki Zespó  Ochrony Zdrowia Matki, Dziecka i M odzie y
Poradnia Metaboliczna dla Dzieci 
ul. Powsta ców 31, 40-038 Katowice 
tel. 032 255 13 22, wew. 307 

5. Uniwersytecki Szpital Dzieci cy w Krakowie
Poradnia Chorób Metabolicznych
Gabinet Fenyloketonurii 
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
tel. 012 658 20 11, wew. 1236 

6. Dzieci cy Szpital Kliniczny 
Poradnia Fenyloketonurii 
ul. Chod ki 2, 20-093 Lublin
tel. 081 718 53 63 

7. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki 
Poradnia Zaburze  Metabolicznych 
ul. Rzgowska 281/285, 93-338 ód
tel. 042 271 17 59 

8. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera AM 
Klinika Gastroenterologii Dzieci cej i Chorób Metabolicznych 
Poradnia Metaboliczna 
ul. Szpitalna 27/33, 60- 572 Pozna
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
O rodek Badawczo-Rozwojowy 
Poradnia Metaboliczna 
ul. H. Kamie skiego 73a, 51-124 Wroc aw
tel. 071 327 01 23 

Orzeczenia o niepe nosprawno ci.
Je eli chcesz korzysta  z uprawnie   i wiadcze  przys uguj cych osobom 
niepe nosprawnym i ich rodzinom, Twoje dziecko powinno mie  wydane orzeczenie                     
o niepe nosprawno ci (dla osób do 16 roku ycia) lub orzeczenie o stopniu 
niepe nosprawno ci  (dla osób powy ej 16 roku ycia).

Definicja sprawno ci fizycznej WHO ( wiatowej Organizacji Zdrowia):
„Sprawno  fizyczna to szeroko rozumiana sprawno  organizmu warunkowana 
poprzez odpowiedni poziom strukturalny i funkcjonalny uk adów naszego cia a" 

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepe nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92)  niepe nosprawno  oznacza trwa  lub 
okresow  niezdolno  do wype niania ról spo ecznych z powodu sta ego lub d ugotrwa ego
naruszenia sprawno ci organizmu, w szczególno ci powoduj c  niezdolno  do pracy. 

Wnioski o orzeczenie o niepe nosprawno ci.

Wydanie orzeczenia nast puje na wniosek osoby zainteresowanej. Druk wniosku o wydanie 
orzeczenia osoba zainteresowana otrzymuje w siedzibie w a ciwego miejscowo powiatowego 
zespo u. W zale no ci od przyj tego przez powiatowy zespó  sposobu organizacji pracy 
mo liwe jest tak e uzyskanie wniosku drog  pocztow  lub pobranie go ze strony internetowej 
zespo u.

Wniosek o wydanie orzeczenia mo e z o y :

osoba zainteresowana; 
przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej (dotyczy to przede wszystkim dzieci 
oraz osób ubezw asnowolnionych);
kierownik o rodka pomocy spo ecznej, ale za zgod  osoby zainteresowanej lub jej 
przedstawiciela ustawowego. 

Wniosek sk ada si  w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepe nosprawno ci
w a ciwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej lub w a ciwym dla miejsca 
pobytu w przypadku osób:
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bezdomnych; 
przebywaj cych poza miejscem sta ego pobytu ponad dwa miesi ce ze wzgl dów
zdrowotnych lub rodzinnych; 
przebywaj cych w zak adach karnych i poprawczych; 
przebywaj cych w domach pomocy spo ecznej i o rodkach wsparcia w rozumieniu 
przepisów o pomocy spo ecznej. 

Wniosek zwiera: 

imi  i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby 
zainteresowanej; 
dat  i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej; 
adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej; 
numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj cego ich to samo
oraz numer PESEL; 
okre lenie celu wydania orzeczenia; 
dane dotycz ce sytuacji spo ecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej – 
w przypadku wniosku o orzeczenie o niepe nosprawno ci lub stopniu 
niepe nosprawno ci;
o wiadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka                           
o prawdziwo ci danych zawartych we wniosku. 

Do wniosku do cza si :
W przypadku wydania orzeczenia o niepe nosprawno ci lub stopniu niepe nosprawno ci:

dokumentacj  medyczn  (histori  choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, 
wyniki dodatkowych bada  diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.); 
za wiadczenie lekarskie – zawieraj ce opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod 
którego opiek  lekarsk  znajduje si  dziecko lub osoba zainteresowana; za wiadczenie 
takie wa ne jest miesi c od daty wydania i w tym czasie nale y z o y  wniosek; 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135,
z pó n. zm.) wiadczeniobiorca ma prawo do uzyskania nieodp atnego za wiadczenia 
lekarskiego wydanego dla celów orzecznictwa o niepe nosprawno ci.

inne dokumenty maj ce wp yw na ustalenie niepe nosprawno ci lub stopnia 
niepe nosprawno ci.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie :

dokumentacj  medyczn  (histori  choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, 
wyniki dodatkowych bada  diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.); 
orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolno ci do pracy; 
inne dokumenty maj ce wp yw na ustalenie wskaza  do ulg i uprawnie .

O niepe nosprawno ci orzekaj :

Powiatowe zespo y do spraw orzekania o niepe nosprawno ci – jako pierwsza 
instancja; 
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Wojewódzkie zespo y do spraw orzekania o niepe nosprawno ci – jako druga 
instancja. 

Post powanie orzecznicze, s u ce ustaleniu niepe nosprawno ci lub stopnia 
niepe nosprawno ci, co do zasady jest zespo owe i dwuinstancyjne. Natomiast post powanie
orzecznicze w zakresie ulg i uprawnie  jest jednoosobowe (orzeka lekarz) i jednoinstancyjne 
(nie przys uguje odwo anie do wojewódzkiego zespo u do spraw orzekania
o niepe nosprawno ci). 

Powiatowe zespo y do spraw orzekania o niepe nosprawno ci wydaj  orzeczenia o: 

niepe nosprawno ci;
stopniu niepe nosprawno ci;
wskazaniach do ulg i uprawnie .

Podstaw  uznania osoby, która nie uko czy a 16 roku ycia za niepe nosprawn  jest ustalenie, 
e:

 ma naruszon  sprawno  fizyczn  lub psychiczn ;
 przewidywany okres trwania upo ledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesi cy;
 wymaga zapewnienia jej ca kowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu 
podstawowych potrzeb yciowych w sposób przewy szaj cy wsparcie potrzebne 
osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, d ugotrwa ej choroby lub 
uszkodzenia organizmu. 

Wszystkie wymienione przes anki musz  wyst pi cznie. 
Niepe nosprawno  dziecka orzeka si  na czas okre lony, jednak na okres nie d u szy ni  do 
uko czenia przez dziecko 16 roku ycia. Orzeczenie o niepe nosprawno ci wydaje si  na 
wniosek z o ony do powiatowego zespo u do spraw orzekania o niepe nosprawno ci przez 
przedstawiciela ustawowego dziecka. 

Orzeczenie o stopniu niepe nosprawno ci.

Ustala si  trzy stopnie niepe nosprawno ci:

znaczny 
umiarkowany 
lekki

Stopie  niepe nosprawno ci osoby zainteresowanej orzeka si  na czas okre lony lub na sta e. 
Orzeczenie o stopniu niepe nosprawno ci wydaje si  osobie, która uko czy a 16 rok ycia.

Termin rozpatrzenia wniosku. 

Wniosek powinien by  rozpatrzony nie pó niej ni  w ci gu 1 miesi ca od dnia jego z o enia. 
W przypadkach bardziej skomplikowanych spraw wniosek powinien by  rozpatrzony nie 
pó niej ni  w ci gu 2 miesi cy od daty jego z o enia. O ka dym przypadku nieza atwienia 
sprawy w wy ej wymienionych terminach powiatowy zespó  obowi zany jest zawiadomi



32

wnioskodawc , podaj c przyczyny zw oki i wskazuj c nowy termin za atwienia sprawy.
Do terminów nie wlicza si  okresów zawieszenia post powania oraz okresów opó nie
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezale nych od organu. 
Przed u enie terminu post powania orzeczniczego nie wp ywa na wa no  wydanego 
orzeczenia. 

Odwo ania od orzecze .

Je eli orzeczenie wydane przez powiatowy zespó  nie spe nia oczekiwa  wnioskodawcy – 
powinien on w ci gu 14 dni od dnia dor czenia orzeczenia o niepe nosprawno ci lub stopniu 
niepe nosprawno ci z o y  odwo anie do wojewódzkiego zespo u do spraw orzekania
o niepe nosprawno ci za po rednictwem powiatowego zespo u, który wyda  orzeczenie. 
Powiatowy zespó  przesy a takie odwo anie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania odwo ania. W ci gu tego terminu powiatowy zespó  ma prawo do samokontroli 
wydanych i zaskar onych orzecze . Realizacja tego uprawnienia polega na tym, e je eli
powiatowy zespó  uzna, i  odwo anie zas uguje w ca o ci na uwzgl dnienie to wydaje 
orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskar one orzeczenie. 

Od orzeczenia wojewódzkiego zespo u do spraw orzekania o niepe nosprawno ci s u y
odwo anie do s du pracy i ubezpiecze  spo ecznych w terminie 30 dni od dnia dor czenia 
orzeczenia. Odwo anie wnosi si  w trybie analogicznym za po rednictwem wojewódzkiego 
zespo u, który orzeczenie wyda . Nale y pami ta , e w post powaniu odwo awczym
wojewódzki zespó , podobnie jak powiatowy zespó , ma prawo skorzysta  z instytucji 
samokontroli.  

Wyroki s dowe

Wyroki s du pracy i ubezpiecze  spo ecznych wydane w post powaniu odwo awczym od:
-orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespó  do spraw orzekania  o niepe nosprawno ci, 
-decyzji organu rentowego w sprawie prawa do wiadczenia lub ustalenia jego wysoko ci, 
stanowi  podstaw  do zaliczenia danej osoby do osób niepe nosprawnych.

Podstawa prawna: 

- ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepe nosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92), 
- rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej z dn. 15 lipca 2003 r.
w sprawie orzekania o niepe nosprawno ci i stopniu niepe nosprawno ci (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 139,poz.1328), 
- rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie 
kryteriów oceny niepe nosprawno ci u osób w wieku do 16 roku ycia (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 17, poz. 162).

Prawa osób niepe nosprawnych 

Prawa osób niepe nosprawnych gwarantowane s  w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowi c, e nikt nie 
mo e by  dyskryminowany w yciu politycznym, spo ecznym lub gospodarczym                              
z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt. 2.). Ustawa zasadnicza nak ada te  na w adze
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publiczne obowi zek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepe nosprawnym, 
(art. 68), a tak e obowi zek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, 
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji spo ecznej (art. 69).  

Sejm uchwali  1 sierpnia 1997 r. Kart  Praw Osób Niepe nosprawnych.
W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepe nosprawnych do niezale nego
i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji ycia, zawarto równie
katalog dziesi ciu praw, wskazuj c tym samym najwa niejsze obszary, w których niezb dne
s  intensywne dzia ania. Dokument podkre la, e osoby niepe nosprawne maj  prawo do 
niezale nego, samodzielnego i aktywnego ycia oraz nie mog  podlega  dyskryminacji. 

Prawa osób niepe nosprawnych s  te  przedmiotem regulacji ONZ w formie deklaracji pod 
nazw  Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób Niepe nosprawnych. Zasady zosta y
przyj te podczas 48 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w dniu                         
20 grudnia 1993 (Rezolucja 48/96). Chocia  Zasady nie s  prawnie wi ce, dokument 
podkre la, e mog  sta  si  mi dzynarodowym prawem zwyczajowym, gdy zostan  uznane 
przez wi kszo  pa stw. 

Karta Praw Osób Niepe nosprawnych 

(M.P. z 13.08.1997 r. Nr 50 poz. 475) 

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, e osoby niepe nosprawne, czyli osoby, których 
sprawno  fizyczna, psychiczna lub umys owa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 
uniemo liwia ycie codzienne, nauk , prac  oraz pe nienie ról spo ecznych, zgodnie                            
z normami prawnymi i zwyczajowymi, maj  prawo do niezale nego, samodzielnego                            
i aktywnego ycia oraz nie mog  podlega  dyskryminacji. Sejm stwierdza, i  oznacza to
w szczególno ci prawo osób niepe nosprawnych do: 

1. dost pu do dóbr i us ug umo liwiaj cych pe ne uczestnictwo w yciu spo ecznym, 

2. dost pu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji 
leczniczej, a tak e do wiadcze  zdrowotnych uwzgl dniaj cych rodzaj i stopie
niepe nosprawno ci, w tym do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze, 
sprz t rehabilitacyjny, 

3. dost pu do wszechstronnej rehabilitacji maj cej na celu adaptacj  spo eczn ,

4. nauki w szko ach wspólnie ze swymi pe nosprawnymi rówie nikami, jak równie  do 
korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji indywidualnej, 

5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej umo liwiaj cej
rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i zawodowych, 

6. pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, wykszta ceniem i mo liwo ciami 
oraz korzystania z doradztwa zawodowego i po rednictwa, a gdy niepe nosprawno  i stan 
zdrowia tego wymaga - prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb 
niepe nosprawnych,
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 7. zabezpieczenia spo ecznego uwzgl dniaj cego konieczno  ponoszenia zwi kszonych
kosztów wynikaj cych z niepe nosprawno ci, jak równie  uwzgl dnienia tych kosztów
w systemie podatkowym, 

 8. ycia w rodowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dost pu do urz dów,
punktów wyborczych i obiektów u yteczno ci publicznej, swobodnego przemieszczania si
i powszechnego korzystania ze rodków transportu, dost pu do informacji, mo liwo ci
komunikacji. mi dzyludzkiej,

9. posiadania samorz dnej reprezentacji swego rodowiska oraz do konsultowania z nim 
wszelkich projektów aktów prawnych dotycz cych osób niepe nosprawnych,

 10. pe nego uczestnictwa w yciu publicznym, spo ecznym, kulturalnym, artystycznym, 
sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do swych zainteresowa  i potrzeb. 

§ 2. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzaj c, i  powy sze prawa wynikaj  z Konstytucji, 
Powszechnej Deklaracji Praw Cz owieka, Konwencji Praw Dziecka, Standardowych Zasad 
Wyrównywania Szans Osób Niepe nosprawnych, aktów prawa mi dzynarodowego
i wewn trznego, wzywa Rz d Rzeczypospolitej Polskiej i w adze samorz dowe do podj cia
dzia a  ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. 

 § 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rz d Rzeczypospolitej Polskiej do sk adania
corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podj tych dzia aniach w celu 
urzeczywistnienia praw osób niepe nosprawnych.

 § 4. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem og oszenia.

Ulgi i uprawnienia osób niepe nosprawnych
Je eli wychowujesz dziecko niepe nosprawne (tj. z orzeczon  niepe nosprawno ci ),
masz prawo do ubiegania si  o wiadczenia rodzinne (zasi ek piel gnacyjny, zasi ek
rodzinny wraz z dodatkami, wiadczenie piel gnacyjne).

wiadczenia te maj  na celu pokrycie, cho by cz ciowe, wydatków zwi zanych
z wychowaniem dziecka niepe nosprawnego.

Posiadanie orzeczenia o niepe nosprawno ci, orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci lub 
orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnie  pozwala korzysta  (po spe nieniu okre lonych
warunków) z szeregu form pomocy, do których nale  m. in.:  

w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – mo liwo  uzyskania 
odpowiedniego zatrudnienia (w tym w zak adach aktywno ci zawodowej i zak adach
pracy chronionej), mo liwo  uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), 
korzystania ze ci le okre lonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do 
dodatkowego urlopu wypoczynkowego, d u szej przerwy w pracy, krótszego wymiaru 
czasu pracy), dofinansowanie dzia alno ci gospodarczej lub rolniczej; 
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w zakresie rehabilitacji spo ecznej – mo liwo  uczestniczenia w terapii zaj ciowej
realizowanej w warsztatach terapii zaj ciowej oraz mo liwo  uczestnictwa                          
w turnusach rehabilitacyjnych; 
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze oraz 
pomoce techniczne, u atwiaj ce funkcjonowanie danej osoby; 
ulgi w podatkach, zni ki w komunikacji, zwolnienie z op at radiowo – telewizyjnych 
(abonamentu); 
us ugi socjalne, opieku cze, terapeutyczne i rehabilitacyjne wiadczone przez 
instytucje pomocy spo ecznej, organizacje pozarz dowe oraz inne placówki; 
uprawnienia do zasi ku piel gnacyjnego i innych wiadcze  rodzinnych (np. dodatków 
do zasi ku rodzinnego zwi zanych z niepe nosprawno ci ) oraz do zasi ku sta ego
z pomocy spo ecznej

Ulgi komunikacyjne

Zestawienie ulg przys uguj cych osobom niepe nosprawnym w podró y rodkami publicznego 
transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)

Lp. Uprawnieni Przejazdy PKP (2 
klasa Przejazdy PKS Uwagi

1. Dzieci do lat 4 

100% ulga poci gi
osobowe, pospieszne 
i ekspresowe, IC, EC 

Bilety jednorazowe 

klasa 2, w klasie 1 
dop ata

100% ulga 
autobusy zwyk e i 
przyspieszone

Bilety
jednorazowe

PKS pod warunkiem nie 
korzystania przez dziecko z 
oddzielnego miejsca do siedzenia, 
a je eli korzysta to 78% ulga 

2.

Przewodnik lub 
opiekun
towarzysz cy w 
podró y osobie 
niewidomej albo 
osobie niezdolnej do 
samodzielnej 
egzystencji 

opiekun - 18 lat 
przewodnik 13 lat 
lub pies przewodnik 

95 % ulga poci gi
osobowe i 
ekspresowe, IC, EC 

Bilety jednorazowe 

Klasa 2, w klasie 1 
dop ata

95% ulga 
autobusy zwyk e,
przyspieszone i 
pospieszne

Bilety
jednorazowe

3.

Dzieci i m odzie
dotkni te
inwalidztwem lub 
niepe nosprawne

78% ulga poci gi
osobowe, pospieszne 
i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe 
lub miesi czne
imienne 

78% ulga 
autobusy zwyk e,
przyspieszone i 
pospieszne

Bilety
jednorazowe lub 
miesi czne

Wy cznie w ramach przejazdów 
celowych, których katalog zawiera 
ustawa np. dom-szko a-dom 
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Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów rodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z pó . zm.) 

Dokumenty po wiadczaj ce prawo do ulg

Klasa 2, w klasie 1 
dop ata

imienne 

4.

Rodzice lub 
opiekunowie dzieci i 
m odzie y dotkni tej
inwalidztwem lub 
niepe nosprawnej

78% ulga poci gi
osobowe, pospieszne 
i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe 

Klasa 2, w klasie 1 
dop ata

78% ulga 
autobusy zwyk e,
przyspieszone i 
pospieszne

Bilety
jednorazowe

5.
Osoby niezdolne do 
samodzielnej 
egzystencji 

49% ulga poci gi
osobowe, bilety 
jednorazowe

37 % poci gi 
pospieszne i 
ekspresowe, IC, EC 

Bilety jednorazowe  
klasa 2, w klasie 1 
dop ata

49% ulga 
autobusy zwyk e

37% ulga 
autobusy
przyspieszone i 
pospieszne

Bilety
Jednorazowe 

6.

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

37% ulga poci gi
osobowe, pospieszne 
i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe 
lub miesi czne
imienne 

Klasa 2, w klasie 1 
dop ata

37% ulga 
autobusy zwyk e,
przyspieszone i 
pospieszne

Bilety
jednorazowe  lub 
miesi czne
imienne 

Informacja w sprawie rodzajów dokumentów po wiadczaj cych uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów rodkami transportu publicznego
Lp. Osoby uprawnione Rodzaj dokumentu
1. Dzieci do lat 4 – 100% Dokument stwierdzaj cy wiek dziecka. 

2.
Dzieci i m odzie
dotkni te inwalidztwem 
lub niepe nosprawne – 

1) Dla dzieci i m odzie y ucz szczaj cych do przedszkola, szko y, szko y
wy szej albo o rodka lub placówki o charakterze o wiatowym: 
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78 % legitymacja przedszkolna dla dziecka niepe nosprawnego,-
legitymacja szkolna dla uczniów dotkni tych inwalidztwem lub 
niepe nosprawnych,
legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów 
wymienionych ni ej (pkt 2) 

2) Dla dzieci i m odzie y nie ucz szczaj cych do przedszkola, szko y,
szko y wy szej albo o rodka lub placówki o charakterze o wiatowym: 

legitymacja osoby niepe nosprawnej, która nie uko czy a 16 roku 
ycia wystawiona przez uprawniony organ, 

legitymacja osoby niepe nosprawnej wystawiona przez 
uprawniony organ, 
wypis z tre ci orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa 
i zatrudnienia, stwierdzaj cy zaliczenie do jednej z grup 
inwalidów, 
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z tre ci orzeczenia 
lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzaj ce cz ciow
niezdolno  do pracy, ca kowit  niezdolno  do pracy
i niezdolno  do samodzielnej egzystencji albo niezdolno  do 
samodzielnej egzystencji. 

Przy przejazdach do i z jednostek udzielaj cych wiadcze
zdrowotnych albo pomocy spo ecznej b d  organizuj cych turnusy 
rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt 
1 i 2 wymagane jest za wiadczenie (zawiadomienie, skierowanie) 
okre laj ce odpowiednio: 

termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zaj
rehabilitacyjnych, zaj  terapeutycznych albo pobytu w o rodku
wsparcia, domu pomocy spo ecznej lub na turnusie 
rehabilitacyjnym, 
potwierdzenie stawienia si  na badania, konsultacj , zaj cia
rehabilitacyjne, zaj cia terapeutyczne.    

3.

Rodzice lub 
opiekunowie  dzieci i 
m odzie y dotkni tej
inwalidztwem lub 
niepe nosprawnej – 
78%

dokumenty dziecka okre lone powy ej – je li przejazd jest 
odbywane z dzieckiem, 
za wiadczenie wydane przez przedszkole, szko , szko  wy sz ,
o rodek lub placówk  o charakterze o wiatowym albo placówk
opieku czo – wychowawcz  lub za wiadczenie wydane przez 
placówk  zdrowotn , udzielaj c  pomocy spo ecznej, organizuj c
turnusy rehabilitacyjne – je eli przejazd jest odbywany po dziecko 
lub po jego odwiezieniu. 

4.
Osoby niezdolne do 
samodzielnej 
egzystencji – 49% lub 

wypis z tre ci orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa             
i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,- wypis z tre ci
orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej 
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Podstawa prawna:  

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 pa dziernika 2002 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów po wiadczaj cych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów rodkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 z pó n. 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 pó n. zm.), ulgi w podatku dochodowym 
przys uguj :

37 % MSWiA o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z tre ci tego 
orzeczenia lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzaj ce
ca kowit  niezdolno  do pracy i niezdolno  do samodzielnej 
egzystencji albo niezdolno  do samodzielnej egzystencji, 
za wiadczenie ZUS stwierdzaj ce wyrokiem s du do I grupy 
inwalidów b d  uznanie niezdolno ci do samodzielnej egzystencji,
wypis z tre ci orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub wypis z 
tre ci orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzaj cy
niezdolno  do samodzielnej egzystencji, 
za wiadczenie KRUS stwierdzaj ce zaliczenie wyrokiem s du do
I grupy inwalidów b d  uznanie niezdolno ci do samodzielnej 
egzystencji, 
legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu 
do I grupy inwalidztwa lub stwierdzaj cym niezdolno  do 
samodzielnej egzystencji, 
legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu 
do I grupy inwalidztwa lub stwierdzaj cym niezdolno  do 
samodzielnej egzystencji,- 
legitymacja osoby niepe nosprawnej stwierdzaj ca znaczny 
stopie  niepe nosprawno ci wystawiona przez uprawniony organ. 

Dokumenty wymienione wy ej okazuje si  wraz z dowodem 
osobistym lub innym dokumentem potwierdzaj cym to samo .

5.

Osoby niewidome, 
które nie s  uznane za 
osoby niezdolne do 
samodzielnej 
egzystencji – 37 % 

dokumenty wymienione wy ej, stwierdzaj ce ca kowit
niezdolno  do pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu stanu 
narz du wzroku, 
legitymacja osoby niepe nosprawnej stwierdzaj ca umiarkowany 
stopie  niepe nosprawno ci z powodu stanu narz du wzroku lub 
oznaczona symbolem przyczyny niepe nosprawno ci – 04-O, 
wystawiona przez uprawniony organ. 

6.

Przewodnik lub 
opiekun towarzysz cy
w podró y osobie 
niewidomej albo osobie 
niezdolnej do 
samodzielnej 
egzystencji – 95 % 

1) dla opiekuna lub przewodnika towarzysz cego w podró y 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 towarzysz cego w podró y osobie 
niewidomej albo dla psa przewodnika – jeden z dokumentów osoby 
niewidomej, o których mowa w pkt 5 tabelki. 
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1) podatnikowi b d cemu osob  niepe nosprawn  lub 
2) podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaj  takie osoby niepe nosprawne jak: 
wspó ma onek, dzieci w asne i przysposobione, dzieci obce przyj te na wychowanie, 
pasierbowie, rodzice, rodzice wspó ma onka, rodze stwo, ojczym, macocha, zi ciowie
i synowie - je eli w roku podatkowym dochody tych osób niepe nosprawnych nie 
przekraczaj  kwoty 9.120 z . W przeciwnym wypadku ulgi przys uguj  podatnikowi 
b d cemu osob  niepe nosprawn . Je li wi c osoba niepe nosprawna pozostaj ca na 
utrzymaniu podatnika osi ga dochody, nale y dokona  wst pnego oszacowania jaki dochód   
w ca ym roku podatkowym mo e ona uzyska . Rachunki musz  by  bowiem wystawione na 
osob , która b dzie odlicza a okre lone wydatki.
Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osob
niepe nosprawn , której dotyczy wydatek: 
1) orzeczenia o niepe nosprawno ci lub stopniu niepe nosprawno ci, lub 
2) decyzji przyznaj cej rent  z tytu u ca kowitej lub cz ciowej niezdolno ci do pracy, rent
szkoleniow  albo rent  socjaln .
Jednocze nie w przepisach reguluj cych poszczególne ulgi, mowa jest o osobach zaliczonych 
do I i II grupy inwalidztwa, przez co nale y rozumie  osoby w stosunku do których, 
orzeczono odpowiednio: 

ca kowit  niezdolno  do pracy oraz niezdolno  do samodzielnej egzystencji albo 
znaczny stopie  niepe nosprawno ci,
ca kowit  niezdolno  do pracy albo umiarkowany stopie  niepe nosprawno ci.

Odliczenie ulg mo e by  dokonane równie  w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, 
posiada orzeczenie o niepe nosprawno ci wydane przez w a ciwy organ na podstawie 
odr bnych przepisów obowi zuj cych do dnia 31 sierpnia 1997 r. 
 Zgodnie z art. 26 ust. 7c ww. ustawy, warunkiem skorzystania z wi kszo ci ulg 
rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzaj cych poniesienie 
wydatków (faktury VAT lub rachunku). Nie dotyczy to wydatków na: 
1) u ywanie samochodu osobowego, stanowi cego w asno  (wspó w asno ) osoby 
niepe nosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika maj cego na 
utrzymaniu osob  niepe nosprawn  zaliczon  do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci 
niepe nosprawne, które nie uko czy y 16 roku ycia, dla potrzeb zwi zanych z koniecznym 
przewozem na niezb dne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niektóre urz dy skarbowe daj
przedstawienia dokumentów po wiadczaj cych korzystanie z takich zabiegów. 
2) op acenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepe nosprawno ci  narz du ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, 
3)   utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika.
 W ka dym z tych trzech przypadków mo na odliczy  ustalan  co roku kwot , bez potrzeby 
dokumentowania poniesionych wydatków.  
Aby odliczy  pozosta e wydatki nale y posiada  dokumenty stwierdzaj ce ich poniesienie.
Zgodnie z artyku em 26 ust. 7a ww. ustawy, s  to wydatki na: 
1) adaptacj  i wyposa enie mieszka  oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb 
wynikaj cych z niepe nosprawno ci, 
2)   przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikaj cych z 
niepe nosprawno ci,
3)  zakup i napraw  indywidualnego sprz tu, urz dze  i narz dzi technicznych niezb dnych
w rehabilitacji oraz u atwiaj cych wykonywanie czynno ci yciowych, stosownie do potrzeb 
wynikaj cych z niepe nosprawno ci, z wyj tkiem sprz tu gospodarstwa domowego, 
4)  zakup wydawnictw i materia ów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb 
wynikaj cych z niepe nosprawno ci, 
5) odp atno  za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 
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6) odp atno  za pobyt na leczeniu w zak adzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
w zak adzie rehabilitacji leczniczej, zak adach opieku czo-leczniczych i piel gnacyjno-
opieku czych oraz odp atno  za zabiegi rehabilitacyjne, 
7) opiek  piel gniarsk  w domu nad osob  niepe nosprawn  w okresie przewlek ej choroby 
uniemo liwiaj cej poruszanie si  oraz us ugi opieku cze wiadczone dla osób 
niepe nosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
8) op acenie t umacza j zyka migowego,  
9) kolonie i obozy dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnej oraz dzieci osób 
niepe nosprawnych, które nie uko czy y 25 roku ycia,
10) leki - w wysoko ci stanowi cej ró nic  pomi dzy faktycznie poniesionymi wydatkami                
w danym miesi cu a ustalon  co roku kwot , je li lekarz specjalista stwierdzi, e osoba 
niepe nosprawna powinna stosowa  okre lone leki (stale lub czasowo),
11) odp atny, konieczny przewóz na niezb dne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: 
a) osoby niepe nosprawnej - karetk  transportu sanitarnego,
b) osoby niepe nosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci 
niepe nosprawnych do lat 16 - równie  innymi rodkami transportu ni  karetka transportu 
sanitarnego,
12) odp atne przejazdy rodkami transportu publicznego zwi zane z pobytem:  
a) na turnusie rehabilitacyjnym,  
b) w zak adzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zak adzie rehabilitacji leczniczej, zak adach
opieku czo-leczniczych i piel gnacyjno-opieku czych  
c) na koloniach i obozach dla dzieci i m odzie y niepe nosprawnej oraz dzieci osób 
niepe nosprawnych, które nie uko czy y 25 roku ycia.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegaj  odliczeniu od dochodu, a nie od kwoty podatku.

Nie mo na odliczy  jednak tych wydatków na cele rehabilitacyjne, które zosta y
sfinansowane (dofinansowane) ze rodków zak adowego funduszu rehabilitacji osób 
niepe nosprawnych, Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych lub
ze rodków Narodowego Funduszu Zdrowia, zak adowego funduszu wiadcze
socjalnych albo zosta y zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Je li wydatki by y tylko cz ciowo finansowane z powy szych funduszy czy rodków, 
odliczeniu podlega ró nica pomi dzy poniesionymi wydatkami a kwot  sfinansowan  czy 
zwrócon  z jakichkolwiek innych rodków. Mo na wi c odliczy  tylko te wydatki, które 
podatnik pokry  z w asnych dochodów.

Edukacja uczniów niepe nosprawnych

Ka de dziecko niepe nosprawne ma prawo do nauki. 
Najwa niejsze zasady dotycz ce kszta cenia w Polsce, w tym kszta cenia osób 
niepe nosprawnych, reguluje ustawa z 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty. Cz  zasad 
dotyczy wszystkich uczniów, w tym tak e niepe nosprawnych, a niektóre z nich dotycz
jedynie osób niepe nosprawnych.
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System o wiaty powinien zapewnia :
realizacj  prawa ka dego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kszta cenia si  oraz prawa 
dzieci i m odzie y do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osi gni tego rozwoju; 
ka demu uczniowi warunki niezb dne do rozwoju; 

mo liwo  pobierania nauki we wszystkich typach szkó  przez dzieci i m odzie
niepe nosprawn  oraz niedostosowan  spo ecznie, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 
dostosowanie tre ci, metod i organizacji nauczania do uczniów, a tak e mo liwo
korzystania z pomocy i specjalnych form pracy dydaktycznej; 
opiek  nad uczniami niepe nosprawnymi przez umo liwianie realizowania 
zindywidualizowanego procesu kszta cenia, form i programów nauczania oraz zaj
rewalidacyjnych.

Kszta ceniem specjalnym obejmuje si  dzieci i m odzie  niepe nosprawn  oraz 
niedostosowan  spo ecznie, wymagaj ce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy, dostosowanej do potrzeb i mo liwo ci tych uczniów. 
Podstaw  kszta cenia specjalnego uczniów we wszystkich typach szkó  jest orzeczenie                     
o potrzebie: 

kszta cenia specjalnego, 
nauczania indywidualnego 
zaj  rewalidacyjno-wychowawczych, 

wydane uczniowi na pro b  rodziców lub opiekunów dziecka przez zespó  orzekaj cy poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie jest wskazaniem najodpowiedniejszej formy 
kszta cenia, z uwzgl dnieniem potrzeb dziecka oraz wskazaniem w a ciwych form pomocy 
specjalistycznej. Nie jest równoznaczne ze skierowaniem dziecka do jakiejkolwiek szko y.
Obowi zuj ce ustawodawstwo pozwala rodzicom lub opiekunom dziecka decydowa
o wyborze szko y (specjalnej lub ogólnodost pnej). Dzi ki temu uczniowie niepe nosprawni 
maj  mo liwo  spe niania obowi zku szkolnego i obowi zku nauki jak najbli ej ich miejsca 
zamieszkania w szko ach:

ogólnodost pnych,
integracyjnych, 
oddzia ach integracyjnych, 
szko ach specjalnych, 
oddzia ach specjalnych, 
specjalnych o rodkach szkolno-wychowawczych. 

Natomiast dzieciom i m odzie y, których stan zdrowia uniemo liwia lub znacznie utrudnia 
ucz szczanie do szko y zapewnia si  nauczanie indywidualne. 
Uczniom niepe nosprawnym stworzono mo liwo  wyd u enia obowi zku szkolnego, 
jednak e nie d u ej ni  do uko czenia przez nich 18 lat na poziomie szko y podstawowej,
do 21 roku ycia na poziomie gimnazjum i do 24 lat na poziomie szko y ponadgimnazjalnej. 
Rozpocz cie spe niania obowi zku szkolnego przez dzieci niepe nosprawne mo e zosta
odroczone do ko ca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko ko czy
10lat.
Dla uczniów niepe nosprawnych mo na przed u y  okres nauki na ka dym etapie 
edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwi kszaj c proporcjonalnie liczb  godzin zaj
edukacyjnych.
Ucze  niepe nosprawny ma prawo do korzystania z bezp atnego transportu oraz opieki w 
czasie przewozu do najbli szej szko y podstawowej i gimnazjum, a uczniowie                                  
z niepe nosprawno ci  ruchow , upo ledzeniem umys owym w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym - tak e do najbli szej szko y ponadgimnazjalnej, nie d u ej jednak ni  do 
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uko czenia 21 roku ycia.
Uczniowie upo ledzeni umys owo w stopniu g bokim uczestnicz cy w zaj ciach
rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i m odzie  z upo ledzeniem umys owym ze 
sprz onymi niepe nosprawno ciami maj  prawo do korzystania z bezp atnego transportu
i opieki w czasie przewozu do o rodka umo liwiaj cego tym dzieciom i m odzie y realizacj
obowi zku szkolnego i obowi zku nauki, nie d u ej jednak ni  do uko czenia 25 roku ycia.
Je li gmina nie zapewnia transportu, jej obowi zkiem jest zwrot kosztów przejazdu ucznia 
oraz jego opiekuna do szko y lub o rodka, je eli dowo enie i opiek  zapewniaj  rodzice lub 
opiekunowie.
Uczniowie niepe nosprawni s  zobowi zani razem z innymi uczniami przyst pi  do 
sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminu w gimnazjum. Z tego obowi zku zostali 
zwolnieni jedynie uczniowie z upo ledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz                   
z niepe nosprawno ciami sprz onymi. Dostosowanie sprawdzianu i egzaminów do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów niepe nosprawnych polega mi dzy innymi na: 

wprowadzeniu innych arkuszy dla ró nych grup uczniów: niewidomi (pisane 
alfabetem brajlowskim), s abo widz cy (pisane powi kszonym drukiem), nies ysz cy
oraz uczniowie z upo ledzeniem umys owym w stopniu lekkim (test dostosowany do 
ich mo liwo ci);
zaznaczeniu na arkuszu dysleksji stwierdzonej w opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej ; 
pomocy ze strony zespo u nadzoruj cego;
 wyd u eniu czasu zdawania egzaminu; 
mo liwo ci skorzystania ze sprz tu specjalizacyjnego; 
mo liwo ci korzystania z nieodzownych lekarstw i urz dze  medycznych; 
udziale w komisjach egzaminacyjnych specjalistów kszta cenia specjalnego. 

Pomoc materialna

W celu zmniejszenia ró nic w dost pie do edukacji oraz umo liwienia pokonywania barier 
dost pu do edukacji wynikaj cych z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielana jest 
uczniom
pomoc materialna. Uczniowie niepe nosprawni mog  beneficjentami tej pomocy na równi                 
z innymi uczniami. 

wiadczeniami pomocy materialnej s :
stypendium szkolne - mo e by  przyznane uczniowi, który znajduje si  w trudnej sytuacji 
materialnej wynikaj cej z niskich dochodów w rodzinie. W ramach stypendium ucze  mo e
si  ubiega  o ca kowite lub cz ciowe pokrycie kosztów udzia u w zaj ciach edukacyjnych 
oraz pomoc rzeczow  o charakterze edukacyjnym, takie jak zakup podr czników i przyborów 
szkolnych. Pomoc materialna przyznawana jest przez wójta albo burmistrza gminy 
(prezydenta miasta), wed ug regulaminu udzielania pomocy materialnej uchwalonego przez 
Rad  Gminy. 
zasi ek szkolny - mo e by  przyznany uczniowi znajduj cemu si  przej ciowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasi ek szkolny mo e by  przyznany
w formie wiadczenia pieni nego na pokrycie wydatków zwi zanych z procesem 
edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy 
do roku. Zasi ek przyznawany jest przez wójta albo burmistrza gminy (prezydenta miasta). 
stypendium za wyniki szkolne lub za osi gni cia sportowe - przyznawane przez szko ,
za wyniki w nauce lub za osi gni cia sportowe. 
stypendium Prezesa Rady Ministrów - stypendyst  mo e zosta  jeden ucze  publicznej 
szko y (lub niepublicznej z uprawnieniami szko y publicznej), której uko czenie umo liwia
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uzyskanie wiadectwa dojrza o ci, a który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyska  najwy sz
redni  ocen, uprawniaj c  do otrzymania wiadectwa promocyjnego z wyró nieniem i co 

najmniej dobr  ocen  zachowania. Alternatywnie stypendyst  mo e zosta  ucze  o 
wybitnych, wyra nie ukierunkowanych uzdolnieniach, po wiadczonych ocenami celuj cymi 
w jakiej  dziedzinie wiedzy i maj cy, co najmniej oceny dobre z pozosta ych przedmiotów. 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wyp acane ze rodków bud etu pa stwa. 
Stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnie uzdolnionych uczniów -mo e by
przyznane wybitnie uzdolnionemu uczniowi szko y redniej, w szczególno ci: laureatom 
olimpiad mi dzynarodowych i krajowych, konkursów na prac  naukow  lub uczniowi 
uzyskuj cemu celuj ce i bardzo dobre wyniki w nauce wg indywidualnego programu lub toku 
nauczania. 
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osi gni cia artystyczne - 
mo e by  przyznane uczniowi szko y artystycznej, który uzyska  za semestr bardzo dobr
redni  z przedmiotów artystyczno - zawodowych oraz uczniowi - laureatowi krajowego

lub mi dzynarodowego konkursu. 

Uczniowie niepe nosprawni mog  uzyska  dodatkowe wsparcie w ramach niektórych 
programów celowych Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych:

Ucze  na wsi - pomoc w zdobyciu wykszta cenia przez osoby niepe nosprawne 
zamieszkuj ce gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie - maj cy na celu popraw
warunków kszta cenia uczniów, b d cych osobami niepe nosprawnymi, zamieszkuj cymi 
gminy, oraz umo liwienie uczestnictwa w zaj ciach maj cych na celu podniesienie 
sprawno ci fizycznej i psychicznej. Dofinansowanie mo e obejmowa  m. in. koszty zakupu 
przedmiotów u atwiaj cych lub umo liwiaj cych nauk , uczestnictwa w zaj ciach maj cych
na celu podniesienie sprawno ci fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy 
rehabilitacyjne), koszty zwi zane z dost pem do internetu (instalacja i abonament), kursów 
doszkalaj cych w zakresie programu nauczania oraz kursów j zykowych, wyjazdów 
organizowanych w ramach zaj  szkolnych. 

Komputer dla Homera 2003 - program pomocy w zakupie sprz tu elektronicznego oraz 
oprogramowania umo liwiaj cego rehabilitacj  zawodow  i spo eczn  osób niewidomych
i niedowidz cych - celem programu jest pomoc finansowa w zakupie nowoczesnego, 
podstawowego oraz specjalistycznego sprz tu komputerowego i elektronicznego oraz 
oprogramowania i poszczególnych elementów s u cych jego uzasadnionej rozbudowie, 
zakup specjalistycznych elektronicznych urz dze  brajlowskich, urz dze  dofinansowanie
do szkole  komputerowych z zakresu obs ugi ww. sprz tu. 

PEGAZ 2003 - ma na celu likwidacj  barier w komunikowaniu si  i transportowych 
uniemo liwiaj cych lub utrudniaj cych osobom niepe nosprawnym funkcjonowanie w yciu
spo ecznym i zawodowym - a tym samym umo liwienie dost pu do dóbr i us ug oraz 
wszechstronnej rehabilitacji. Jest to m. in. pomoc w zakupie sprz tu komputerowego i pomoc 
w zakupie wózka inwalidzkiego o nap dzie elektrycznym. 

Szczegó owe informacje o programach znajduj  si  na stronie internetowej Pa stwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych  (www.pfron.org.pl) 
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Pomoc Spo eczna

Pomoc spo eczna umo liwia przezwyci anie trudnych sytuacji yciowych tym, którzy nie s
w stanie sami ich pokona , wykorzystuj c w asne uprawnienia, zasoby i mo liwo ci. Wspiera 
ich w wysi kach zmierzaj cych do zaspokojenia niezb dnych potrzeb i umo liwia im ycie
w warunkach odpowiadaj cych godno ci cz owieka. Zadaniem pomocy spo ecznej jest tak e
zapobieganie trudnym sytuacjom yciowym przez podejmowanie dzia a  zmierzaj cych
do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze rodowiskiem.  

Pomoc spo eczn  organizuj  organy administracji rz dowej (minister w a ciwy do spraw 
zabezpieczenia spo ecznego, wojewodowie) i samorz dowej (marsza kowie województw, 
starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na 
poziomie gmin. Realizuj c zadania pomocy spo ecznej wspó pracuj  oni, na zasadzie 
partnerstwa, z organizacjami spo ecznymi i pozarz dowymi, Ko cio em Katolickim, innymi 
ko cio ami, zwi zkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.  

Osoba lub rodzina, ubiegaj ca si  o pomoc spo eczn , mo e zg osi  si  do o rodka
pomocy spo ecznej w miejscu zamieszkania (o rodki znajduj  si  w ka dej gminie). Decyzje 
o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagaj  uprzednio przeprowadzenia przez 
pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu rodowiskowego. Decyzje w sprawach 
wiadcze  pomocy spo ecznej wydawane s  w formie pisemnej. Od ka dej decyzji s u y

prawo odwo ania. 

Prawo do wiadcze  pieni nych przys uguje osobom i rodzinom, których posiadane 
dochody nie przekraczaj  kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji 
socjalnej. Od dnia 1 pa dziernika 2006 r.  dla osoby samotnie gospodaruj cej jest nim dochód 
nie przekraczaj cy kwoty 477 z , natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 351 z . Rada gminy, 
w drodze uchwa y, mo e podwy szy  kwoty uprawniaj ce do zasi ków okresowego
i celowego. 

Pomoc spo eczna polega w szczególno ci na:
przyznawaniu i wyp acaniu wiadcze ,
pracy socjalnej,
prowadzeniu i rozwoju niezb dnej infrastruktury socjalnej, 
analizie i ocenie zjawisk rodz cych zapotrzebowanie na wiadczenia z pomocy 
spo ecznej,   
realizacji zada  wynikaj cych z rozeznanych potrzeb spo ecznych,
rozwijaniu nowych form pomocy spo ecznej i samopomocy w ramach 
zidentyfikowanych potrzeb.

G ówne cele pomocy spo ecznej:
wsparcie osób i rodzin w przezwyci eniu trudnej sytuacji yciowej, doprowadzenie - 
w miar  mo liwo ci - do ich yciowego usamodzielniania i umo liwienie im ycia
w warunkach odpowiadaj cych godno ci cz owieka,
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zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej – dla osób nie posiadaj cych
dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom 
niepe nosprawnym,   
zapewnienie dochodu do wysoko ci poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom 
o niskich dochodach, które wymagaj  okresowego wsparcia,
zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkni tym skutkami patologii 
spo ecznej, w tym przemoc  w rodzinie,
integracja ze rodowiskiem osób wykluczonych spo ecznie,   
stworzenie sieci us ug socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.    

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

Zasi ek sta y

Jest to wiadczenie obligatoryjne (obowi zkowe) przys uguj ce na podstawie art. 37 ustawy
o pomocy spo ecznej osobom ca kowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub 
niepe nosprawno ci, spe niaj cym kryterium dochodowe i stanowi uzupe nienie dochodu tych 
osób do kryterium ustawowego.  

Zasi ek sta y ustala si  w wysoko ci:

w przypadku osoby samotnie gospodaruj cej - ró nicy mi dzy kryterium 
dochodowym osoby samotnie gospodaruj cej a dochodem tej osoby, z tym e kwota 
zasi ku nie mo e by  wy sza ni  418 z  miesi cznie;
w przypadku osoby w rodzinie - ró nicy mi dzy kryterium dochodowym na osob
w rodzinie a dochodem na osob  w rodzinie.

Kwota zasi ku nie mo e by  ni sza ni  30 z  miesi cznie. Od dnia 1 pa dziernika 2006 r. 
maksymalna kwota zasi ku sta ego wynosi 444 z .

wiadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z bud etu pa stwa. 

Zasi ek okresowy 

wiadczenie przys uguje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy spo ecznej i adresowane jest 
do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach ni szych ni  ustawowe kryterium oraz 
zasobach pieni nych nie wystarczaj cych na zaspokojenie niezb dnych potrzeb yciowych,
zw aszcza ze wzgl du na d ugotrwa  chorob , niepe nosprawno , bezrobocie, mo liwo
nabycia uprawnie  do wiadcze  z innych systemów zabezpieczenia spo ecznego. 

Zasi ek okresowy ustala si :

w przypadku osoby samotnie gospodaruj cej - do wysoko ci ró nicy mi dzy
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj cej a dochodem tej osoby, z tym 
e kwota zasi ku nie mo e by  wy sza ni  418 z  miesi cznie;

w przypadku rodziny - do wysoko ci ró nicy mi dzy kryterium dochodowym rodziny 
a dochodem tej rodziny.  

Kwota tak ustalonego zasi ku okresowego nie mo e by  ni sza ni  50 % ró nicy mi dzy:
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kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj cej a dochodem tej osoby;  
kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.  

Kwota zasi ku okresowego nie mo e by  ni sza ni  20 z . Okres, na jaki przyznane zostanie 
to wiadczenie, ustala o rodek pomocy spo ecznej na podstawie okoliczno ci sprawy. 
Wyp ata zasi ku jest zadaniem w asnym gminy, dotowanym z bud etu pa stwa.

wiadczenie to mo e by  przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie              
albo rodzinie o dochodach przekraczaj cych kryterium dochodowe, ale pod warunkiem 
zwrotu cz ci lub ca o ci kwoty zasi ku (art. 41 ustawy o pomocy spo ecznej).  

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

O rodek Pomocy Spo ecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, 
poradnictwa specjalistycznego w szczególno ci prawnego, psychologicznego, 
pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielaj  równie  pomocy Niezale nie od kryterium 
dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, 
poradnictwa specjalistycznego, w szczególno ci prawnego i psychologicznego. S  to 
wiadczenia fakultatywne. w za atwianiu spraw urz dowych oraz w utrzymaniu kontaktów              

z otoczeniem.

System wiadcze  rodzinnych 

wiadczenia rodzinne przyznawane s  na warunkach okre lonych w ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z pó n.
zm.).

Zasi ek rodzinny

Wysoko  zasi ku rodzinnego wynosi miesi cznie: 
1) 48,00 z  na dziecko w wieku do uko czenia 5 roku ycia;
2) 64,00 z  na dziecko w wieku powy ej 5 roku ycia do uko czenia 18 roku ycia;
3) 68,00 z  na dziecko w wieku powy ej 18 roku ycia do uko czenia 24 roku ycia.

Zasi ek rodzinny ma na celu cz ciowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.  

Prawo do zasi ku rodzinnego i dodatków do tego zasi ku przys uguje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekuj c  si  dzieckiem, je eli 
wyst pi a z wnioskiem do s du rodzinnego o przysposobienie dziecka); 
3) osobie ucz cej si  (osoba pe noletnia ucz ca si , niepozostaj ca na utrzymaniu rodziców  
w zwi zku z ich mierci  lub w zwi zku z ustaleniem wyrokiem s dowym lub ugod  s dow
prawa do alimentów z ich strony).  

Zasi ek rodzinny przys uguje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do uko czenia przez 
dziecko:  
 - 18 roku ycia lub 
 - nauki w szkole, jednak nie d u ej ni  do uko czenia 21 roku ycia, albo 
 - 24 roku ycia, je eli kontynuuje nauk  w szkole lub w szkole wy szej i legitymuje si
orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe nosprawno ci.
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Osobie wymienionej w punkcie 3, zasi ek przys uguje pod warunkiem kontynuowania nauki 
w szkole lub w szkole wy szej, jednak nie d u ej ni  do uko czenia 24 roku ycia.

Zasi ek rodzinny nie przys uguje, je eli: 

1) dziecko lub osoba ucz ca si  pozostaj  w zwi zku ma e skim; 
2) dziecko zosta o umieszczone w instytucji zapewniaj cej ca odobowe utrzymanie albo                 
w rodzinie zast pczej;
3) osoba ucz ca si  zosta a umieszczona w instytucji zapewniaj cej ca odobowe utrzymanie; 
4) pe noletnie dziecko lub osoba ucz ca si  jest uprawniona do zasi ku rodzinnego na w asne
dziecko; 
5) osobie samotnie wychowuj cej dziecko nie zosta o zas dzone wiadczenie alimentacyjne 
na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba e:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie yje, 
b) ojciec dziecka jest nieznany, 
c) powództwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta o
oddalone,
d) s d zobowi za  jednego z rodziców do ponoszenia ca kowitych kosztów utrzymania 
dziecka i nie zobowi za  drugiego z rodziców do wiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego 
dziecka;
6) cz onkowi rodziny przys uguje na dziecko zasi ek rodzinny za granic , chyba e przepisy
o koordynacji systemów zabezpieczenia spo ecznego lub dwustronne umowy o 
zabezpieczeniu spo ecznym stanowi  inaczej. 

Przyznanie prawa do zasi ku rodzinnego uzale nione jest m.in. od spe nienia kryterium 
dochodowego. Zasi ek rodzinny przys uguje, je eli przeci tny miesi czny dochód rodziny
w przeliczeniu na osob  albo dochód osoby ucz cej si  nie przekracza kwoty 504,00 z .
W przypadku gdy cz onkiem rodziny jest dziecko legitymuj ce si  orzeczeniem                               
o niepe nosprawno ci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepe nosprawno ci, zasi ek rodzinny przys uguje, je eli przeci tny miesi czny dochód 
rodziny w przeliczeniu na osob  albo dochód osoby ucz cej si  nie przekracza kwoty           
583,00 z .
Obecnie mo na ubiega  si  o nast puj ce dodatki do zasi ku rodzinnego: 

Dodatek z tytu u urodzenia dziecka 

Dodatek do zasi ku rodzinnego z tytu u urodzenia dziecka przys uguje jednorazowo                     
w wysoko ci 1000 z .

Dodatek z tytu u urodzenia dziecka przys uguje:
1) matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka; 
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do uko czenia przez dziecko pierwszego roku 
ycia, je eli nie zosta  przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka. 

W przypadku wyst pienia o przysposobienie wi cej ni  jednego dziecka lub urodzenia wi cej
ni  jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przys uguje na ka de dziecko. 

Wniosek o dodatek z tytu u urodzenia dziecka sk ada si do uko czenia przez dziecko 
pierwszego roku ycia.
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UWAGA!
Od 01 listopada 2009 r. prawo do dodatku z tytu u urodzenia dziecka b dzie przys ugiwa o,
pod warunkiem, e kobieta pozostawa a pod opiek  medyczn  nie pó niej ni  od 10 tygodnia 
ci y do porodu. Wymóg ten nie dotyczy osób b d cych prawnymi lub faktycznymi 
opiekunami dziecka (osoba faktycznie opiekuj ca si  dzieckiem, je eli wyst pi a do s du
rodzinnego o przysposobienie dziecka).
Pozostawanie pod opiek  medyczn  potwierdza si  za wiadczeniem lekarskim.

Dodatek z tytu u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego

Dodatek do zasi ku rodzinnego z tytu u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego przys uguje w wysoko ci 400 z  miesi cznie.  

Dodatek przys uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie 
opiekuj ca si  dzieckiem, je eli wyst pi a z wnioskiem do s du rodzinnego o przysposobienie 
dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, je eli dziecko pozostaje pod jego faktyczn
opiek , uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie d u ej jednak ni  przez okres: 
- 24 miesi cy kalendarzowych; 
- 36 miesi cy kalendarzowych, je eli sprawuje opiek  nad wi cej ni  jednym dzieckiem 
urodzonym podczas jednego porodu; 
- 72 miesi cy kalendarzowych, je eli sprawuje opiek  nad dzieckiem legitymuj cym si
orzeczeniem o niepe nosprawno ci albo o znacznym stopniu niepe nosprawno ci.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców 
lub opiekunów prawnych dziecka przys uguje jeden dodatek. 

Dodatek nie przys uguje, je eli osoba ubiegaj ca si  o dodatek: 
- bezpo rednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawa a w stosunku 
pracy przez okres krótszy ni  6 miesi cy;
- podj a lub kontynuuje zatrudnienie lub inn  prac  zarobkow , która uniemo liwia
sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego; 
- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasi ku macierzy skiego;  
oraz gdy 
- dziecko zosta o umieszczone w placówce zapewniaj cej ca odobow  opiek , w tym w 
specjalnym o rodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z ca odobowej opieki przez 
wi cej ni  5 dni w tygodniu, z wyj tkiem dziecka przebywaj cego w zak adzie opieki 
zdrowotnej;
- w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. 

Obywatelom pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza si
okres zatrudnienia na terytorium pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego. 

Dodatek przys uguj cy za niepe ne miesi ce kalendarzowe wyp aca si  w wysoko ci 1/30 
dodatku miesi cznego za ka dy dzie . Kwot  dodatku przys uguj c  za niepe ny miesi c
zaokr gla si  do 10 groszy w gór .
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Dodatek z tytu u samotnego wychowywania dziecka

Dodatek do zasi ku rodzinnego z tytu u samotnego wychowywania dziecka przys uguje
w wysoko ci 170 z  miesi cznie na dziecko, nie wi cej jednak ni  340,00 z  na wszystkie 
dzieci. 

W przypadku dziecka legitymuj cego si  orzeczeniem o niepe nosprawno ci lub orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepe nosprawno ci kwot  dodatku zwi ksza si  o 80 z  na dziecko,
nie wi cej jednak ni  o 160 z  na wszystkie dzieci. 

Dodatek z tytu u samotnego wychowywania dziecka przys uguje samotnie wychowuj cym 
dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, je eli nie zosta o zas dzone wiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka                       
od drugiego z rodziców dziecka, poniewa :
- drugi z rodziców dziecka nie yje; 
- ojciec dziecka jest nieznany; 
- powództwo o ustalenie wiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta o
oddalone.

Dodatek przys uguje równie  pe noletniej osobie do uko czenia 24 roku ycia, ucz cej si
w szkole lub w szkole wy szej, je eli oboje rodzice osoby ucz cej si  nie yj .

Dodatek z tytu u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Wysoko  dodatku do zasi ku rodzinnego z tytu u wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej wynosi 80,00 z  miesi cznie.

Dodatek przys uguje na trzecie i na nast pne dzieci uprawnione do zasi ku rodzinnego.

Dodatek z tytu u wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przys uguje matce lub 
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekuj ca si  dzieckiem, je eli
wyst pi a z wnioskiem do sadu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi 
prawnemu dziecka. 

Dodatek z tytu u kszta cenia i rehabilitacji dziecka niepe nosprawnego

Wysoko  dodatku do zasi ku rodzinnego z tytu u kszta cenia i rehabilitacji dziecka 
niepe nosprawnego wynosi miesi cznie:
1) 60,00 z  na dziecko w wieku do uko czenia 5 roku ycia;
2) 80,00 z  na dziecko w wieku powy ej 5 roku ycia do uko czenia 24 roku ycia.

Dodatek z tytu u kszta cenia i rehabilitacji dziecka przys uguje: 
-matce lub ojcu dziecka;  
-opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekuj ca si  dzieckiem, je eli
wyst pi a z wnioskiem do s du rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, a tak e
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-osobie ucz cej si  (osoba pe noletnia ucz ca si , niepozostaj ca na utrzymaniu rodziców               
w zwi zku z ich mierci  lub w zwi zku z ustaleniem wyrokiem s dowym lub ugod  s dow
prawa do alimentów z ich strony)  
na pokrycie zwi kszonych wydatków zwi zanych z rehabilitacj  lub kszta ceniem
dziecka w wieku: 
1) do uko czenia 16 roku ycia, je eli legitymuje si  orzeczeniem o niepe nosprawno ci, 
2) powy ej 16 roku ycia do uko czenia 24 roku ycia, je eli legitymuje si  orzeczeniem                  
o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe nosprawno ci. 

Dodatek z tytu u podj cia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania

Dodatek do zasi ku rodzinnego z tytu u podj cia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania przys uguje:

1) w zwi zku z zamieszkiwaniem w miejscowo ci, w której znajduje si  siedziba szko y
ponadgimnazjalnej lub szko y artystycznej, w której realizowany jest obowi zek szkolny
i obowi zek nauki, a tak e szko y podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub 
osoby ucz cej si , legitymuj cej si  orzeczeniem o niepe nosprawno ci lub o stopniu 
niepe nosprawno ci - w wysoko ci 90 z  miesi cznie na dziecko albo
2) w zwi zku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowo ci, w której znajduje si
siedziba szko y, w przypadku dojazdu do szko y ponadgimnazjalnej, a tak e szko y
artystycznej, w której realizowany jest obowi zek szkolny i obowi zek nauki w zakresie 
odpowiadaj cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysoko ci 50 z  miesi cznie                       
na dziecko.

Dodatek przys uguje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekuj ca si  dzieckiem, je eli wyst pi a z 
wnioskiem do s du rodzinnego o przysposobienie dziecka) lub osobie ucz cej si  (osoba 
pe noletnia ucz ca si , niepozostaj ca na utrzymaniu rodziców w zwi zku z ich mierci
lub w zwi zku z ustaleniem wyrokiem s dowym lub ugod  s dow  prawa do alimentów                   
z ich strony) przez 10 miesi cy w roku w okresie pobierania nauki od wrze nia do czerwca 
nast pnego roku kalendarzowego. 

Dodatek z tytu u rozpocz cia roku szkolnego

Dodatek do zasi ku rodzinnego z tytu u rozpocz cia roku szkolnego przys uguje raz           
w roku szkolnym w wysoko ci 100 z  na dziecko.

Dodatek z tytu u rozpocz cia roku szkolnego przys uguje matce lub ojcu, opiekunowi 
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a tak e osobie ucz cej si  na 
cz ciowe pokrycie wydatków zwi zanych z rozpocz ciem w szkole nowego roku szkolnego 
albo rocznego przygotowania przedszkolnego. 
Wniosek o wyp at  dodatku sk ada si  do dnia zako czenia okresu zasi kowego, w którym 
rozpocz to rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek z o ony po 
terminie organ w a ciwy pozostawia bez rozpoznania. 
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Zasi ek piel gnacyjny

Wysoko  zasi ku piel gnacyjnego wynosi 153,00 z  miesi cznie.
Zasi ek piel gnacyjny przyznaje si  w celu cz ciowego pokrycia wydatków wynikaj cych
z konieczno ci zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w zwi zku z niezdolno ci
do samodzielnej egzystencji. 

Zasi ek piel gnacyjny przys uguje:
- niepe nosprawnemu dziecku; 
- osobie niepe nosprawnej w wieku powy ej 16 roku ycia, je eli legitymuje si  orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepe nosprawno ci;
- osobie niepe nosprawnej w wieku powy ej 16 roku ycia legitymuj cej si  orzeczeniem                  
o umiarkowanym stopniu niepe nosprawno ci, je eli niepe nosprawno  powsta a w wieku
do uko czenia 21 roku ycia;
- osobie, która uko czy a 75 lat. 

Zasi ek piel gnacyjny nie przys uguje: 
- osobie uprawnionej do dodatku piel gnacyjnego; 
- osobie umieszczonej w instytucji zapewniaj cej nieodp atnie ca odobowe utrzymanie; 
- je eli cz onkowi rodziny przys uguje za granic wiadczenie na pokrycie wydatków 
zwi zanych z piel gnacj  tej osoby, chyba e przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia spo ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo ecznym stanowi
inaczej. 

wiadczenie piel gnacyjne

wiadczenie piel gnacyjne przys uguje w wysoko ci 420 z  miesi cznie.

Przyznanie prawa do wiadczenia piel gnacyjnego uzale nione jest m.in. od spe nienia
kryterium dochodowego. wiadczenie piel gnacyjne przys uguje, je eli przeci tny
miesi czny dochód rodziny w przeliczeniu na osob  nie przekracza kwoty 583 z .

wiadczenie piel gnacyjne z tytu u rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
przys uguje:
- jednej z osób, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
rodzinny i opieku czy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z pó n. zm.) ci y obowi zek alimentacyjny 
(tzn. krewnym w linii prostej oraz rodze stwu), a tak e
- opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekuj ca si  dzieckiem, je eli
wyst pi a z wnioskiem do s du rodzinnego  o przysposobienie dziecka),
je eli osoba ta nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad: 
- dzieckiem legitymuj cym si  orzeczeniem o niepe nosprawno ci cznie ze wskazaniami: 
konieczno ci sta ej lub d ugotrwa ej opieki lub pomocy innej osoby w zwi zku ze znacznie 
ograniczon  mo liwo ci  samodzielnej egzystencji oraz konieczno ci sta ego wspó udzia u
na co dzie  opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo
-osob  legitymuj c  si  orzeczeniem o znacznym stopniu niepe nosprawno ci. 
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wiadczenie piel gnacyjne nie przys uguje, je eli: 
1) osoba sprawuj ca opiek  ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasi ku
sta ego, nauczycielskiego wiadczenia kompensacyjnego, zasi ku przedemerytalnego lub 
wiadczenia przedemerytalnego; 

2) osoba wymagaj ca opieki: 
a) pozostaje w zwi zku ma e skim, 
b) zosta a umieszczona w rodzinie zast pczej, z wyj tkiem rodziny zast pczej spokrewnionej 
z dzieckiem, na której zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opieku czego ci y
obowi zek alimentacyjny albo, w zwi zku z konieczno ci  kszta cenia, rewalidacji lub 
rehabilitacji w placówce zapewniaj cej ca odobow  opiek , w tym w specjalnym o rodku
szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z ca odobowej opieki przez wi cej ni  5 dni
w tygodniu, z wyj tkiem zak adów opieki zdrowotnej; 
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcze niejszej emerytury na to dziecko; 
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasi ku rodzinnego z tytu u opieki nad 
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do wiadczenia 
piel gnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie; 
5) na osob  wymagaj c  opieki cz onek rodziny jest uprawniony za granic  do wiadczenia 
na pokrycie wydatków zwi zanych z opiek , chyba e przepisy o koordynacji systemów 
zabezpieczenia spo ecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo ecznym stanowi
inaczej. 

wiadczenie piel gnacyjne przys uguj ce za niepe ne miesi ce kalendarzowe wyp aca si
w wysoko ci 1/30 wiadczenia piel gnacyjnego za ka dy dzie . Nale n  kwot wiadczenia 
zaokr gla si  do 10 groszy w gór .

Ustalenie prawa do wiadcze  rodzinnych

Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezb dnych do przyznania prawa do 
wiadcze udost pnia podmiot realizuj cy wiadczenia rodzinne. 

wiadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ w a ciwy czyli wójt, burmistrz                     
lub prezydent miasta w a ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.  

Wniosek o ustalenie prawa do wiadcze  rodzinnych nale y z o y  w urz dzie gminy              
lub miasta w a ciwym ze wzgl du na miejsce zamieszkania. Realizacja wiadcze  rodzinnych 
mo e by  tak e przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do o rodka pomocy 
spo ecznej.  

Prawo do wiadcze  rodzinnych ustala si  od miesi ca, w którym wp yn  wniosek z 
prawid owo wype nionymi dokumentami.

Prawo do zasi ku rodzinnego i do wiadczenia piel gnacyjnego ustala si  na okres zasi kowy.
Okres zasi kowy, który rozpocz  si  w dniu 1 wrze nia 2008 r. zosta  przed u ony do dnia
31 pa dziernika 2009 r.

Od 01 listopada 2009 roku zmienia si  termin rozpocz cia i zako czenia okresu 
zasi kowego. Okres zasi kowy b dzie zaczyna  si  dnia 1 listopada i trwa  do dnia
31 pa dziernika nast pnego roku kalendarzowego, na jaki ustala si  prawo do 
wiadcze  rodzinnych.  
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Wnioski w sprawie ustalenia prawa do wiadcze  rodzinnych na nowy okres zasi kowy 
s  przyjmowane od dnia 1 wrze nia.

wiadczenia rodzinne wyp aca si  nie pó niej ni  do ostatniego dnia miesi ca, za który 
przyznane zosta o wiadczenie rodzinne. W przypadku z o enia wniosku w sprawie ustalenia 
prawa do wiadcze  rodzinnych po 10 dniu miesi ca, wiadczenia rodzinne za dany miesi c
wyp aca si  najpó niej do ostatniego dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym 
z o ono wniosek.

W przypadku gdy osoba ubiegaj ca si  o wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi kowy
z o y wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrze nia, ustalenie prawa do wiadcze
rodzinnych oraz wyp ata wiadcze  przys uguj cych za miesi c listopad nast puje do dnia
30 listopada. Gdy osoba ubiegaj ca si  o wiadczenia rodzinne na nowy okres zasi kowy
z o y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 pa dziernika do dnia 30 listopada,
ustalenie prawa do wiadcze  rodzinnych oraz wyp ata wiadcze  przys uguj cych za miesi c
listopad nast puje do dnia 31 grudnia.

W przypadku z o enia nieprawid owo wype nionego wniosku podmiot realizuj cy
wiadczenia wzywa pisemnie osob  ubiegaj c  si  o wiadczenia do poprawienia lub 

uzupe nienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Gdy osoba z o y
wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizuj cy wiadczenia przyjmuje wniosek 
i wyznacza termin nie krótszy ni  14 dni i nie d u szy ni  30 dni na uzupe nienie brakuj cych
dokumentów. Niezastosowanie si  do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez 
rozpatrzenia.  

W przypadku wyst pienia zmian w liczbie cz onków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu 
cz onka rodziny poza granic  RP lub innych zmian maj cych wp yw na prawo do wiadcze
rodzinnych wnioskodawca jest obowi zany do niezw ocznego powiadomienia o tym organu 
wyp acaj cego wiadczenia rodzinne.

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegaj cej si  o wiadczenia rodzinne wyst pi
w tpliwo ci dotycz ce okoliczno ci samotnego wychowywania dziecka, organ w a ciwy
mo e przeprowadzi  wywiad. 

wiadczenia rodzinne uzale nione od niepe nosprawno ci

W przypadku ustalania prawa do wiadcze  rodzinnych uzale nionych od niepe nosprawno ci
osoby i kryterium dochodowego, prawo do wiadcze  rodzinnych ustala si  na okres 
zasi kowy, chyba e orzeczenie o niepe nosprawno ci lub orzeczenie o stopniu 
niepe nosprawno ci zosta o wydane na czas okre lony. W tym przypadku prawo do 
wiadcze  rodzinnych ustala si  do ostatniego dnia miesi ca, w którym up ywa termin 

wa no ci orzeczenia, nie d u ej jednak ni  do ko ca okresu zasi kowego.

W przypadku ustalania prawa do zasi ku piel gnacyjnego prawo ustala si  na czas 
nieokre lony, chyba e orzeczenie o niepe nosprawno ci lub orzeczenie o stopniu 
niepe nosprawno ci zosta o wydane na czas okre lony. W tym przypadku prawo do zasi ku
piel gnacyjnego ustala si  do ostatniego dnia miesi ca, w którym up ywa termin wa no ci
orzeczenia. 



54

Je eli osoba w okresie trzech miesi cy od wydania orzeczenia o niepe nosprawno ci lub 
stopniu niepe nosprawno ci z o y wniosek o ustalenie prawa do zasi ku piel gnacyjnego, 
prawo do zasi ku piel gnacyjnego ustala si  pocz wszy od miesi ca, w którym wp yn
wniosek o ustalenie niepe nosprawno ci lub stopnia niepe nosprawno ci.

W przypadku utraty wa no ci orzeczenia o niepe nosprawno ci lub stopniu 
niepe nosprawno ci i ponownego ustalenia niepe nosprawno ci lub stopnia 
niepe nosprawno ci stanowi cego kontynuacj  poprzedniego orzeczenia, prawo do wiadcze
rodzinnych uzale nionych od niepe nosprawno ci ustala si  od pierwszego dnia miesi ca
nast puj cego po miesi cu, w którym up yn  termin wa no ci poprzedniego orzeczenia, 
je eli osoba spe nia warunki uprawniaj ce do nabycia tych wiadcze  oraz z o y a wniosek
o ustalenie: 
1) niepe nosprawno ci lub stopnia niepe nosprawno ci w terminie miesi ca od dnia utraty 
wa no ci poprzedniego orzeczenia i 
2) prawa do wiadcze  rodzinnych uzale nionych od niepe nosprawno ci w terminie trzech 
miesi cy od dnia wydania orzeczenia. 

Niepe nosprawno  w fenyloketonurii

W rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o Rehabilitacji Zawodowej i Spo ecznej
oraz Zatrudnianiu Osób Niepe nosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z pó niejszymi 
zmianami z dnia 15 czerwca 2007roku) oraz Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy                  
i Polityki Spo ecznej z dnia 15 lipca 2003roku w sprawie orzekania o niepe nosprawno ci
dzieci do lat 16 (Dz. U. Nr 139, poz. 1328) „do osób niepe nosprawnych zaliczane s  dzieci, 
które nie uko czy y 16 roku ycia, je eli maj  naruszon  sprawno  fizyczn  lub psychiczn
o przewidywanym okresie trwania powy ej 12 miesi cy z powodu wady wrodzonej, 
d ugotrwa ej choroby lub uszkodzenie organizmu, powoduj c  konieczno  zapewnienia im 
ca kowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb yciowych w sposób 
przewy szaj cy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku". Niepe nosprawno  dzieci do 
lat 16 orzekana jest w oparciu o nast puj ce kryteria: 

o przewidywany okres trwania upo ledzenia stanu zdrowia przekraczaj cy 12 miesi cy, 
o niezdolno  do zaspokajania podstawowych potrzeb yciowych, takich jak: 
samoobs uga, samodzielne poruszanie si , komunikowanie z otoczeniem, powoduj c
konieczno  zapewnienia sta ej opieki lub pomocy, w sposób przewy szaj cy zakres 
opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku, albo 
o znaczne zaburzenie funkcjonowania organizmu, wymagaj ce systematycznych                      
i cz stych zabiegów leczniczych i rehabilitacyjnych w domu i poza domem. 

W oparciu o wy ej wymienione akty prawne dziecko chore na fenyloketonuri  jest osob
niepe nosprawn , gdy

1) ma trwale naruszon  sprawno  uk adu enzymatycznego w troby - niedobór hydroksylazy 
fenyloalaniny, niepe nosprawno  powsta a od urodzenia. 

Niepe nosprawno  ta jest zwana fenyloketonuri  - wrodzony, uwarunkowany
genetycznie (mutacja genu hydroksylazy fenyloalaniny - PAH) blok metaboliczny enzymu 
hydroksylazy fenyloalaniny, który jest niezb dny do przemiany aminokwasu fenyloalaniny 
do aminokwasu tyrozyny. Taki defekt enzymatyczny prowadzi do nagromadzenia 
nadmiernych st e  fenyloalaniny w p ynach ustrojowych, a szczególnie w obr bie
o rodkowego uk adu nerwowego, na skutek czego nast puje nieodwracalne uszkodzenie 
struktur mózgu, a w konsekwencji upo ledzenie umys owe, zaburzenia ruchowe, padaczk ,
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ma og owie. Aktualnie fenyloketonuri  nie ma tak dramatycznego przebiegu, gdy  jest 
skutecznie leczona przy pomocy diety niskofenyloalaninowej. Leczenie takie pozwala 
skutecznie zapobiec najci szym uszkodzeniom o rodkowego uk adu nerwowego, ale nie 
prowadzi do wyleczenia pacjenta. 

2) stan zdrowia chorego na fenyloketonuri , z uwagi na naruszon  sprawno  uk adu 
metabolicznego, spowodowan  wrodzonym niedoborem hydroksylazy 
fenyloalaniny, uzasadnia konieczno  sta ego wspó udzia u na co dzie  opiekuna 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

3) w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej
i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (...) u dzieci chorych na 
fenyloketonuri  wyst puje znacznie  ograniczona mo liwo   samodzielnej  egzystencji 
uzasadniaj ca konieczno  sta ej opieki lub pomocy innej osoby. Potrzeba sta ej
i d ugotrwa ej opieki jest podyktowana specyfik  stosowanego leczenia dietetycznego 
przewidzianego w fenyloketonurii: konsekwentne stosowanie preparatu leczniczego                      
4 razy dziennie w odpowiednich proporcjach wagowych, spo ywanie wy cznie 
„dozwolonych" w fenyloketonurii produktów ywieniowych, warzyw i owoców
z dotrzymaniem dobowego zapotrzebowania na fenyloalanin , bia ko, t uszcze, 
w glowodany oraz energi , co wymaga skrupulatnego warzenia i obliczenia spo ywanych
produktów.
Konieczna jest sta a i troskliwa opieka oraz nadzór rodziców nad dotrzymaniem zalece
lekarskich i dietetycznych, co wi e si  ze sta ym wsparciem psychologicznym dzieci 
zw aszcza w okresie dorastania i dojrzewania w otoczeniu zdrowych rówie ników.
Wszystkie wy ej wymienione przyczyny w znacznym stopniu ograniczaj  samodzieln
egzystencj  dziecka chorego na fenyloketonuri ;

4) dziecko chore na fenyloketonuri  nie wymaga pomocy ortopedycznych, natomiast ze 
rodków pomocniczych oraz pomocy technicznych niezb dny jest komputer, co u atwia 

pocz tkowo rodzicom, a po uzyskaniu odpowiednich umiej tno ci równie  dzieciom, 
korzystanie z powstaj cych programów komputerowych pozwalaj cych na uk adanie 
dobowych jad ospisów, które wymagaj  dalszej realizacji w kuchni przez rodziców,
a w pó niejszym czasie przez samego pacjenta. Konieczne jest tak e sta e cze
internetowe umo liwiaj ce osobom chorym i ich rodzicom sta y kontakt z lekarzem czy 
dietetykiem, z innymi osobami chorymi na fenyloketonuri  oraz ich rodzicami, tworzenie 
grup wsparcia. 

Definicja sprawno ci fizycznej WHO ( wiatowej Organizacji Zdrowia): „Sprawno
fizyczna to szeroko rozumiana sprawno  organizmu warunkowana poprzez 
odpowiedni poziom strukturalny i funkcjonalny uk adów naszego cia a".
U chorego dziecka, genetycznie uwarunkowana niesprawno  systemu 
enzymatycznego hydroksylazy fenyloalaniny powoduje wyst pienie wady wrodzonej 
(fenyloketonurii) od urodzenia, która pomimo stosowanego leczenia w oparciu diet
niskofenyloalaninow  nigdy nie ust pi, nie rokuje wyleczenia. W przypadku nie 
stosowania leczenia do niepe nosprawno ci fizycznej (enzymatycznej) nieuchronnie 
do czy niepe nosprawno  psychiczna. 

W wietle aktualnej wiedzy medycznej leczenie diet  niskofenyloalaninow
konieczne jest przez okres ca ego ycia, jest bardzo skomplikowane, wymaga sta ej
kontroli bardzo ograniczonej poda y fenyloalaniny, która zawarta jest w ka dym bia ku
zarówno pochodzenia ro linnego jak i zwierz cego. Wobec tego konieczne jest codzienne 
uk adanie jad ospisów z dok adn  kalkulacj  poda y fenyloalaniny.
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Uk adanie dobowego jad ospisu dla osoby chorej na fenyloketonuri  wymaga sta ego
zaanga owania rodziców i wspó udzia u dziecka. Taka edukacja trwa od wczesnego 
dzieci stwa do doros o ci.

Dieta taka jest trudna i uci liwa. Obiektywne trudno ci w prowadzeniu leczenia 
(wynikaj ce niejednokrotnie z nietolerancji przez dziecko mieszanki bezfenyloalaninowej, 
innych chorób) lub niedostatecznie rygorystyczne stosowanie si  do zalece , co najcz ciej
ma miejsce w okresie dorastania, prowadz  do wzrostu poziomów fenyloalaniny powy ej
warto ci zalecanych i „bezpiecznych dla o rodkowego uk adu nerwowego". Na przestrzeni 
kolejnych lat takie post powanie prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia 
poszczególnych struktur mózgu. Klinicznym odzwierciedleniem takiego stanu rzeczy              
s  pocz tkowo zaburzenia pami ci, trudno ci w nabywaniu poszczególnych umiej tno ci:
pisania, czytania, logicznego my lenia, my lenia matematycznego, nast pnie zaburzenia 
koncentracji, zaburzenia zachowania. Pacjent z fenyloketonuri  wymaga sta ego wsparcia 
psychologicznego w trwaniu przy leczeniu dietetycznym, a szczególnie w tak zwanych 
trudnych okresach ycia, do których jest zaliczany okres dorastania i dojrzewania 
p ciowego.

Rodzina dziecka niepe nosprawnego

Wczesna pomoc potrzebna jest nie tylko choremu dziecku.  
Rodzice, którym rodzi si  dziecko dotkni te uszkodzeniem organizmu powoduj cym 
zaburzenia rozwoju nie s  przygotowani do zmierzenia si  z t  sytuacj  ani pod wzgl dem 
psychicznym, ani kompetencyjnym.  
Ich stan okre lany jest jako szok i d ugotrwa y stres.
Potrzebuj  profesjonalnej pomocy psychologicznej oraz poradnictwa, edukacji, m. in.                      
w zakresie obserwowania i interpretowania zachowa  dziecka i odpowiedniego post powania
z nim, a tak e radzenia sobie w zupe nie nowych sytuacjach oraz innych form pomocy. 
Rodzice najcz ciej nie otrzymuj  wsparcia psychicznego, jakie jest im potrzebne w okresie 
kryzysu, który prze ywaj .
Odczuwaj  oni równie  brak informacji, instrukta u i poradnictwa przydatnego w nowych 
warunkach opieki nad dzieckiem. 
Rodzice najcz ciej nie s  uznawani jako pacjenci na równi z dzieckiem. Ich potrzeby nie
s  dostrzegane i zaspakajane, cho  to od szeroko rozumianej kondycji rodziny zale y stopie
i jako  zaspokajania potrzeb dziecka. 

Wa ne znaczenie dla rodziców ma swoiste poczucie bezpiecze stwa, które pomog aby da
im kompleksowa, ci g a opieka, prowadzenie i wsparcie. Bez nich s  stale niepewni
co do us ug, które otrzymuje dziecko oraz swoich dzia a  w tym zakresie. 

Pomoc  dla rodziców jest u atwianie im kontaktu z innymi rodzicami maj cymi dzieci z 
podobnymi problemami oraz z organizacjami rodziców. Niestety  w ogromnej wi kszo ci ani 
specjali ci, ani instytucje s u by zdrowia i o wiaty potrzebnych informacji w tym zakresie nie 
maj  lub nie uwa aj  za wa ne ich przekazywanie. 

Trzeba sobie u wiadomi , e brak wielokierunkowej pomocy rodzinie w tym pierwszym, 
najtrudniejszym, a jednocze nie najbardziej wa nym okresie, odbija si  wysoce niekorzystnie 
zarówno na chorym dziecku, jak i na ka dym z cz onków rodziny jako osobnym podmiocie, 
równie  na zdrowych dzieciach oraz na rodzinie jako ca o ci. Dla wielu rodzin w tym 
momencie zaczynaj  si  ogromne problemy i zagro enie wykluczenia spo ecznego. 
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wzór 02 

...............................................       ..................................................
stempel zak adu opieki zdrowotnej                     miejscowo  i data 
         lub praktyki lekarskiej 

Za wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka 
wydane dla potrzeb 

Zespo u do Spraw Orzekania 
o Niepe nosprawno ci

orzeczenie pierwszorazowe           orzeczenie powtórne* 

Imi  i nazwisko .............................................................................................................................................

Data urodzenia ..............................................................................................................................................

Adres zamieszkania .......................................................................................................................................

Nr i seria legitymacji szkolnej ........................................... PESEL ..............................................................

1. Rozpoznanie choroby zasadniczej 

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

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

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

2. Przebieg schorzenia podstawowego – pocz tek (ustalony na podstawie jakiej dokumentacji); stopie

    uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego; stadium zaawansowania choroby 

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

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

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

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

3. Uszkodzenia innych narz dów i uk adów, choroby wspó istniej ce 

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

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

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

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

4. Zastosowane leczenie i rehabilitacja – rodzaje, czas trwania, pobyty w szpitalu, sanatorium 

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

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

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



5. Ocena wyników leczenia, rokowania, (mo liwo  poprawy), dalsze leczenie i rehabilitacja 

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

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

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

6. U ywane zaopatrzenie ortopedyczne i sprz t rehabilitacyjny; ewentualne potrzeby w tym zakresie 

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

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

7. Wykaz dokonanych bada  dodatkowych, potwierdzaj cych rozpoznanie (w za czeniu) 

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

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

8. Wykaz istotnych konsultacji specjalistycznych, za czonych do za wiadczenia

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

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

Od kiedy pacjent pozostaje pod opiek  lekarza wystawiaj cego za wiadczenie? (data) 

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

Od kiedy pacjent posiada dokumentacj  medyczn ? (data) ......................................................................... 

Czy lekarz wystawiaj cy za wiadczenie ma pe ny wgl d do dokumentacji medycznej pacjenta  
TAK / NIE* 

W/w dziecko wymaga / nie wymaga* opieki osoby drugiej ze wzgl du na niemo no  samodzielnej 
egzystencji. 

W/w dziecko jest trwale niezdolne do odbycia podró y celem udzia u w posiedzeniu zespo u do spraw 
orzekania o stopniu niepe nosprawno ci TAK / NIE* 

U w/w dziecka nast pi o / nie nast pi o* istotne pogorszenie stanu zdrowia w okresie od ostatniego 
badania dla celów orzeczniczych. 

..................................................
           stempel i podpis lekarza 
      wystawiaj cego za wiadczenie 

* niepotrzebne skre li



wzór 02 

...............................................       ..................................................
stempel zak adu opieki zdrowotnej                     miejscowo  i data 
         lub praktyki lekarskiej 

Za wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia 
wydane dla potrzeb 

Zespo u do Spraw Orzekania 
o Stopniu Niepe nosprawno ci

orzeczenie pierwszorazowe           orzeczenie powtórne* 

Imi  i nazwisko .............................................................................................................................................

Data urodzenia ..............................................................................................................................................

Adres zamieszkania .......................................................................................................................................

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

1. Rozpoznanie choroby zasadniczej 

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

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

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

2. Przebieg schorzenia podstawowego – pocz tek (ustalony na podstawie jakiej dokumentacji); stopie

    uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego; stadium zaawansowania choroby 

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

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

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

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

3. Uszkodzenia innych narz dów i uk adów, choroby wspó istniej ce 

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

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

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

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

4. Zastosowane leczenie i rehabilitacja – rodzaje, czas trwania, pobyty w szpitalu, sanatorium 

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

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

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



5. Ocena wyników leczenia, rokowania, (mo liwo  poprawy), dalsze leczenie i rehabilitacja 

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

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

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

6. U ywane zaopatrzenie ortopedyczne i sprz t rehabilitacyjny; ewentualne potrzeby w tym zakresie 

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

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

7. Wykaz dokonanych bada  dodatkowych, potwierdzaj cych rozpoznanie (w za czeniu) 

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

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

8. Wykaz istotnych konsultacji specjalistycznych, za czonych do za wiadczenia

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

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

Od kiedy pacjent pozostaje pod opiek  lekarza wystawiaj cego za wiadczenie? (data) 

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

Od kiedy pacjent posiada dokumentacj  medyczn ? (data) ......................................................................... 

Czy lekarz wystawiaj cy za wiadczenie ma pe ny wgl d do dokumentacji medycznej pacjenta  
TAK / NIE* 

W/w Pan(i) wymaga / nie wymaga* opieki osoby drugiej ze wzgl du na niemo no  samodzielnej 
egzystencji. 

W/w Pan(i) jest trwale niezdolny(a) do odbycia podró y celem udzia u w posiedzeniu zespo u do spraw 
orzekania o stopniu niepe nosprawno ci TAK / NIE* 

U w/w Pana(i) nast pi o / nie nast pi o* istotne pogorszenie stanu zdrowia w okresie od ostatniego 
badania dla celów orzeczniczych. 

+
..................................................
           stempel i podpis lekarza 
      wystawiaj cego za wiadczenie 

Adnotacja zak adu pracy chronionej 

Zak ad pracy chronionej przejmuje odpowiedzialno  za uzupe nienie koniecznej do oceny stanu 
zdrowia orzekanego dokumentacji medycznej. 

.................................................      ..................................................
 piecz tka zak adu pracy chronionej                 stempel i podpis lekarza 
                wystawiaj cego za wiadczenie 

* niepotrzebne skre li



Wniosek o wydanie orzeczenia o niepe nosprawno ci

Nr sprawy ...........................     ...................................... data ............................. 

Imi  i nazwisko dziecka ...................................................................................................................................

Nr PESEL dziecka  ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....

Data i miejsce urodzenia dziecka .....................................................................................................................

Adres zameldowania dziecka ...........................................................................................................................

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

Imi  i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka ....................................................................................

Nr PESEL przedstawiciela ustawowego dziecka  ..../..../..../..../..../..../..../..../..../..../....

Adres zameldowania przedstawiciela ustawowego dziecka ............................................................................

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

Adres do korespondencji ..................................................................................................................................

Do Miejskiego/Powiatowego Zespo u do Spraw Orzekania 
o Niepe nosprawno ci w ……………….. 

Zwracam si  z uprzejm  pro b  o wydanie orzeczenia o niepe nosprawno ci dla celów: 

- zasi ku piel gnacyjnego, 
- korzystania z ulg i uprawnie  na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z 20.06.1997r. -Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. Nr 98 z pó n. zm.) ze wzgl du na ograniczenia sprawno ci ruchowej 
- inne (jakie?) .............................................................................................................................................................. 

O wiadczam, e: 
1. dziecko pobiera / pobiera o zasi ek piel gnacyjny do dnia ................................................., 

2. sk adano / nie sk adano uprzednio wniosku o wydanie orzeczenia o niepe nosprawno ci 

kiedy? ........................................................................................................................................................................ 

z jakim skutkiem? ..................................................................................................................................................... 
3. dziecko mo e / nie mo e przyby  na badanie przedmiotowe (je eli nie, to nale y za czy  za wiadczenie 

lekarskie potwierdzaj ce niemo no  wzi cia udzia u w posiedzeniu z powodu d ugotrwa ej lub nie rokuj cej 
poprawy choroby), 

4. dziecko ucz szcza/ nie ucz szcza do przedszkola/ szko y ogólnodost pnego(ej) integracyjnego(ej) 
specjalnego(ej) w wymiarze .....................godzin dziennie / tygodniowo (za czy  stosowne za wiadczenie)* 
Korzysta/ nie korzysta ze wietlicy szkolnej / sto ówki / internatu* 

5. w razie stwierdzonej przez zespó  orzekaj cy konieczno ci wykonania bada  dodatkowych, konsultacji 
specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych uzupe niaj cych z o one za wiadczenie  
o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie b d cego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jestem wiadomy 
wymogu ponoszenia ich kosztów we w asnym zakresie. 

O wiadczam, e dane zawarte we wniosku s  zgodne ze stanem faktycznym i jestem wiadomy/a 
odpowiedzialno ci za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 

Do wniosku za czam: 
1. posiadan  dokumentacj  medyczn  dotycz c  stanu zdrowia dziecka. 
2. za wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespo u w ci gu miesi ca

poprzedzaj cego z o enie wniosku 
3. potwierdzenie z urz du dzielnicowego zameldowania dziecka na terenie powiatu warszawskiego 

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



I N F O R M A C J A
o  z a k r e s i e  o p i e k i  i  p i e l g n a c j i  s p r a w o w a n e j  n a d  d z i e c k i e m  

p r z e z  o s o b  u b i e g a j c  s i  o  z a s i e k  p i e l g n a c y j n y  

Imi  i nazwisko dziecka ...................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................................

Adres zameldowania ........................................................................................................................................

Imi  i nazwisko opiekuna dziecka ...................................................................................................................

I. Zakres sprawowanej opieki i piel gnacji 

1. dziecko jest le ce / porusza si  samodzielnie / porusza si  o kulach / na wózku inwalidzkim /  
z pomoc  drugiej osoby* 

2. przyjmuje pokarmy samodzielnie / jest karmione przez drug  osob  / wymaga stosowania diety 
(jakiej)* ...............................................................................................................................................

3. rodzaj ograniczenia innych czynno ci (np. mycie si , ubieranie, za atwianie czynno ci

fizjologicznych)  .................................................................................................................................

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

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

4. rodzaj i cz stotliwo  zabiegów piel gnacyjnych wykonywanych w ci gu dnia 

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

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

5. rodzaj i liczba zabiegów rehabilitacyjno - leczniczych wykonywanych w domu i poza domem  

w ci gu dnia, tygodnia, miesi ca ........................................................................................................

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

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

6. cz stotliwo  wizyt lekarskich w domu, poza domem, w tygodniu, w miesi cu  ..............................  

 ..................................................................................................................................................................
II. Sytuacja spo eczna dziecka: 

1. dziecko ucz szcza / nie ucz szcza* do przedszkola: ogólnodost pnego / integracyjnego / 

specjalnego* w wymiarze ............... godzin dziennie / tygodniowo 

2. dziecko ucz szcza do szko y ogólnodost pnej / 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 wietlicy szkolnej / sto ówki szkolnej* 
Prawdziwo  powy szych informacji potwierdzam w asnor cznym podpisem 

...........................................     ................................................................ 
                 data                       podpis opiekuna dziecka 
* niepotrzebne skre li

Do wniosku nale y do czy  kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (karty informacyjne ze 
szpitala, wyniki bada  itp.) oraz kserokopi  dokumentu to samo ci (legitymacji szkolnej lub paszportu 
lub skróconego aktu urodzenia z po wiadczeniem nr PESEL). 
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wzór nr 26 

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepe nosprawnej 

.......................................................
miejscowo  i data 

Imi  i nazwisko ...............................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia .................................................................................................................................

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

Adres zameldowania .......................................................................................................................................

Do Miejskiego/Powiatowego Zespo u do Spraw Orzekania 

o Niepe nosprawno ci w ……………………………………. 

Zwracam si  z pro b  o wydanie legitymacji osoby niepe nosprawnej na podstawie:* 

1. Orzeczenia o znacznym / umiarkowanym / lekkim* stopniu niepe nosprawno ci z dnia ........................ 

wydanego na okres do .................................. / na trwa e*, przez Powiatowy / Wojewódzki* Zespó

ds. Spraw Orzekania o Stopniu Niepe nosprawno ci w ........................................................................... 

2. Orzeczenia z dnia ..................................... wydanego na okres do ...................................... / na trwa e*,

przez Komisj  do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych

w .......................................................... o zaliczeniu do .................................... grupy inwalidzkiej

3. Orzeczenia lekarza orzecznika Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych w ..................................................... 

z dnia ............................ o ca kowitej niezdolno ci do pracy i niezdolno ci do samodzielnej 

egzystencji / ca kowitej niezdolno ci do pracy / cz ciowej niezdolno ci do pracy* wydanego na 

okres do ...................................... / na trwa e* 

4. Orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego w .............................. 

o sta ej lub d ugotrwa ej niezdolno ci do pracy w gospodarstwie rolnym, wydanego 

(przed 1 stycznia 1998r.) w dniu ................................. na okres do ................................. / na trwa e*

5. Orzeczenia (wydanego przed 1 stycznia 1998r.) innego organu (poda  jakiego) .................................... 

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

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

Wyra am zgod  / nie wyra am zgody na umieszczenie na legitymacji symbolu przyczyny 
niepe nosprawno ci.

.....................................................
podpis wnioskodawcy 

* niepotrzebne skre li



wzór nr 1 

Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci

Nr sprawy: .............................     ................................................................
                   miejscowo  i data 

Imi  i nazwisko ................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia ..................................................................................................................................

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

Adres zameldowania (sta y, czasowy) ............................................................................................................. 

Adres pobytu (korespondencyjny) ...................................................................................................................

...................................................................................................... telefon .......................................................

Do Miejskiego/Powiatowego Zespo u do Spraw Orzekania 
o Niepe nosprawno ci w …………………… 

Zwracam si  z pro b   o wydanie orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci dla celów:* 

szkolenia,
odpowiedniego zatrudnienia, 
korzystania z rehabilitacji, 
korzystania z systemu pomocy spo ecznej, 
konieczno ci zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze, 
uczestnictwa w warsztatach terapii zaj ciowej, 
korzystania z systemu rodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. 
korzystanie z ulg i uprawnie  na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu drogowym ze wzgl du
na ograniczenia sprawno ci ruchowej 
korzystania z innych ulg i uprawnie  na podstawie odr bnych przepisów (jakich?) ................................ 
.....................................................................................................................................................................
uzyskania zasi ku piel gnacyjnego 
uzyskania prawa do zamieszkania w oddzielnym pokoju (dotyczy osób niepe nosprawnych
poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich oraz osób, których niepe nosprawno  wymaga 
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju) 

Uzasadnienie wniosku: 

1. sytuacja spo eczna: stan cywilny .........................................., stan rodzinny ............................................. 
zdolno  do samodzielnego funkcjonowania: 
- wykonywanie czynno ci samoobs ugowych   samodzielnie / z pomoc * (w a ciwe zakre li )
- prowadzenie gospodarstwa domowego   samodzielnie / z pomoc * (w a ciwe zakre li )
- poruszanie si  w rodowisku     samodzielnie / z pomoc * (w a ciwe zakre li )

2. korzystanie ze sprz tu rehabilitacyjnego:    niezb dne / wskazane / zb dne* (w a ciwe zakre li )

(jakiego?) ...................................................................................................................................................

3. sytuacja zawodowa: wykszta cenie ............................................................................................................ 

zawód ........................................................ obecne zatrudnienie ...............................................................



O wiadczenia:*
1. Pobieram / nie pobieram* wiadczenie z ubezpieczenia spo ecznego:   renta / emerytura,* 

od kiedy? ....................................................................................................................................................

2. Aktualnie toczy si  / nie toczy si * w mojej sprawie post powanie przed innym organem 

orzeczniczym, poda  jakim ........................................................................................................................

3. Sk ada em(am) / nie sk ada em(am)* uprzednio wniosek o ustalenie stopnia niepe nospraw- 

no ci, je eli tak, to kiedy ......................................., z jakim skutkiem .................................................. 

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

4. Mog  / nie mog * samodzielnie przyby  na posiedzenie sk adu orzekaj cego.

(Je eli nie, to nale y za czy  za wiadczenie lekarskie potwierdzaj ce niemo no  wzi cia udzia u
w posiedzeniu z powodu d ugotrwa ej lub nie rokuj cej poprawy choroby). 

5. Posiadam wa ne orzeczenie  poda  jakie ................................................................................................. 

.....................................................................................................................................................................
które nie zawiera informacji, b d cych podstaw  do korzystania z ulg i uprawnie  na podstawie 
odr bnych przepisów. 

6. W razie stwierdzonej przez zespó  orzekaj cy konieczno ci wykonania bada  dodatkowych, 
konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych, uzupe niaj cych z o one za wiadczenie  
o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie b d cego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jestem 
wiadomy wymogu ponoszenia ich kosztów we w asnym zakresie. 

O WIADCZAM, E DANE ZAWARTE WE WNIOSKU S  ZGODNE ZE STANEM 
FAKTYCZNYM I JESTEM WIADOMY/A ODPOWIDZIALNO CI ZA ZEZNANIE 

NIEPRAWDY LUB ZATAJENIE PRAWDY. 

W za czeniu do wniosku przedk adam: 
1. Za wiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza lecz cego w ci gu miesi ca poprzedzaj cego

z o enie wniosku, 
2. Posiadan  dokumentacj  medyczn ,
3. inne dokumenty, poda  jakie ..................................................................................................................... 

................................................................
podpis osoby zainteresowanej 

          lub jej przedstawiciela ustawowego 

Dotyczy wniosków sk adanych za po rednictwem Instytucji Pomocy Spo ecznej 
O wiadczam, e wyra am zgod  na z o enie wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu  
niepe nosprawno ci przez ................................................................................................................................

..............................................................    ................................................................
       stwierdzenie w asnor cznego podpisu      podpis osoby zainteresowanej 
              przez pracownika socjalnego               lub jej przedstawiciela ustawowego 

* niepotrzebne skre li
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