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ROZDZIAŁ I 

 

Uprawnienia osób niepełnosprawnych – regulacje prawne, dokumenty  

Szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych w Polsce służy ustawa z 

dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.  

Ustawa definiuje osoby niepełnosprawne, jako osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub 

umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról 

społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeżeli uzyskały 

odpowiednie orzeczenie:  

1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,  

2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy – na podstawie odrębnych przepisów  

3. o niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia. 

 

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.(Dz.U. 

Nr 78, poz. 483). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być 

dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny 

(art. 32 pkt. 2.) . Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia 

szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy 

tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji 

społecznej 15 (art. 69) . Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. 

 

Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób 

niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów 

dyskryminacji życia, zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym 

najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania. Dokument podkreśla, że 

osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie 

mogą podlegać dyskryminacji. Prawa osób niepełnosprawnych są też przedmiotem regulacji ONZ 

w formie deklaracji pod nazwą Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób 

niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów 

dyskryminacji życia, zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym 

najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania. Dokument podkreśla, że 

osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie 

mogą podlegać dyskryminacji. Prawa osób niepełnosprawnych są też przedmiotem regulacji ONZ 

w formie deklaracji pod nazwą Standardowe Zasady Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych. Chociaż Zasady nie są prawnie wiążące, dokument podkreśla, że mogą stać 

się międzynarodowym prawem zwyczajowym, gdy zostaną uznane przez większość państw. 
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ROZDZIAŁ II 

 

1.Do czego służy orzeczenie o niepełnosprawności?  

 

Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień pozwala korzystać (po spełnieniu określonych 

warunków) z szeregu form pomocy, do których należą m. in.:  

w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego 

zatrudnienia (w tym w zakładach aktywności zawodowej i zakładach pracy chronionej), 

możliwość uczestnictwa w szkoleniach (w tym specjalistycznych), korzystania ze ściśle 

określonych przywilejów pracowniczych (m. in.: prawo do dodatkowego urlopu  

wypoczynkowego, dłuższej przerwy w pracy, krótszego wymiaru czasu pracy), dofinansowanie 

działalności gospodarczej lub rolniczej;  

 w zakresie rehabilitacji społecznej – możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej 

realizowanej w warsztatach terapii zajęciowej oraz możliwość uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych;  

 dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz 

pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;  

 ulgi w podatkach, zniżki w komunikacji, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych 

(abonamentu);  

 usługi socjalne, opiekuńcze, terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone przez instytucje 

pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;  

 uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń rodzinnych (np. dodatków do 

zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością) oraz do zasiłku stałego z pomocy 

społecznej.  

 

2. Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju 

   

 Jest placówką opieki zdrowotnej NZOZ zawierającą i realizującą umowę w rodzaju 

rehabilitacja  lecznicza z Narodowym Funduszem Zdrowia 

 Zarządzenie Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2009 r. w sprawie określenia 

warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza jest podstawą 

kontraktowania świadczeń. 

 wczesne, wielospecjalistyczne, kompleksowe oddziaływanie wobec dziecka mające na 

celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju od momentu wykrycia 

pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania  do momentu podjęcia nauki w 

szkole podstawowej.( 0-6 lat) 

 wczesna Interwencja obejmuje również wspieranie rodzin. 

Wczesną interwencją obejmujemy dzieci 

• z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego 

• z wrodzonymi wadami rozwojowymi ośrodkowego układu nerwowego (np. przepukliny 

oponowo-rdzeniowe ,małogłowie.)  
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• choroby metaboliczne układu nerwowego 

• z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego 

• z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu 

• zespoły genetyczne  

 

Adres ośrodka: ul. Tysiąclecia 13 A  , 80-351 Gdańsk, tel. 58 553-41-36,                                          

email:  biuro@psouu.gda.pl,  www.psouu.gda.pl 

 

ROZDZIAŁ III 

 

1. PODATKI  

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), ulgi w podatku dochodowym przysługują:           

1) podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną lub 2) podatnikowi, na którego utrzymaniu 

pozostają takie osoby niepełnosprawne jak: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, 

dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, 

ojczym, macocha, zięciowie i synowie - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób 

niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 9.120 zł. W przeciwnym wypadku ulgi przysługują 

podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną. Jeśli więc osoba niepełnosprawna pozostająca 

na utrzymaniu podatnika osiąga dochody, należy dokonać wstępnego oszacowania, jaki dochód 

w całym roku podatkowym może ona uzyskać. Rachunki muszą być, bowiem wystawione na 

osobę, która będzie odliczała określone wydatki.  

 

Podstawowym warunkiem odliczenia wydatków jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną, 

której dotyczy wydatek: 

 

 1) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub  

 2) decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, 

rentę szkoleniową albo rentę socjalną.  

 

Jednocześnie w przepisach regulujących poszczególne ulgi, mowa jest o osobach zaliczonych 

do I i II grupy inwalidztwa, przez co należy rozumieć osoby w stosunku, do których, orzeczono 

odpowiednio:  

 

• całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo znaczny 

stopień niepełnosprawności,  

• całkowitą niezdolność do pracy albo umiarkowany stopień niepełnosprawności.  

 

Odliczenie ulg może być dokonane również w przypadku, gdy osoba, której dotyczy wydatek, 

posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych 

przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. 

mailto:biuro@psouu.gda.pl
http://www.psouu.gda.pl/
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Zgodnie z art. 26 ust. 7c ww. ustawy, warunkiem skorzystania z większości ulg 

rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie 

wydatków (faktury VAT lub rachunku).  

Nie dotyczy to wydatków na:  

1) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby 

niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu 

osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, 

które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na 

niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Niektóre urzędy skarbowe żądają przedstawienia 

dokumentów poświadczających korzystanie z takich zabiegów. 

2) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z 

niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,  

3) utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa, psa przewodnika. W każdym z 

tych trzech przypadków można odliczyć ustalaną, co roku kwotę, bez potrzeby dokumentowania 

poniesionych wydatków.                                                                                                                           

Aby odliczyć pozostałe wydatki należy posiadać dokumenty stwierdzające ich poniesienie. 

 Zgodnie z artykułem 26 ust. 7a ww. ustawy, są to wydatki na: 

1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności, 

 2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

 3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w 

rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 

wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,  

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności,                                                                                                                                            

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,  

6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz 

odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,  

7) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby 

uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób 

niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,  

8) opłacenie tłumacza języka migowego,  

9) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, 

które nie ukończyły 25 roku życia,  

10) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w 

danym miesiącu a ustaloną, co roku kwotą, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba 

niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo), 

11) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:  

a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,  
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b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż karetka transportu 

sanitarnego,  

12) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:  

a) na turnusie rehabilitacyjnym,  

b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego 

b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach 

opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,  

c)na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.  

 

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

Nie można odliczyć jednak tych wydatków na cele rehabilitacyjne, które zostały sfinansowane 

(dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego 

Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo zostały zwrócone 

podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Jeśli wydatki były tylko częściowo finansowane z 

powyższych funduszy czy środków, odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi 

wydatkami a kwotą sfinansowaną czy zwróconą z jakichkolwiek innych środków.  

Można, więc odliczyć tylko te wydatki, które podatnik pokrył z własnych dochodów. 

2. Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego 

 

    1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu w kwocie 153 zł 

miesięcznie: 

    a) niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do lat 16 na podstawie orzeczenia 

o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu); 

    b) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem (ZUS) o całkowitej niezdolności do 

pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem (ZUS i KRUS) o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej; 

    c) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem (ZUS) o całkowitej niezdolności do pracy, lub 

orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej; 

    d) osobie, która ukończyła 75 rok życia. 

 

2. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje: 

    a) osobie pobierającej dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS; 

    b) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie; 

    c) gdy członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków 
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związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. 

3. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny wypłaca się 

najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek. 

4. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny za dany miesiąc 

wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wniosek. 

5. Zasady ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: 

 

- jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech 

miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek 

o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku złożenia 

wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po upływie trzech miesięcy, licząc od 

dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek 

ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, 

- prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba, że orzeczenie 

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas 

określony, 

 

- w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do 

ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 

Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, 

Przy ubieganiu się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością: 

2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek 

pielęgnacyjny (matki/ojca/opiekuna prawnego/opiekuna faktycznego); 

3. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub 

czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem 

w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

4. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek 

dziecka, w przypadku składania wniosku na dziecko niepełnoletnie, 

5. orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie 

o znacznym stopniu niepełnosprawności,                                                                                                            

6. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń, 

7. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. 
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Termin i sposób załatwiania: 

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch 

miesięcy. 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. 

Miejsce złożenia wniosku: 

1. osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych 

2. za pośrednictwem poczty: 

Dział Świadczeń Rodzinnych 

ul. Powstańców Warszawskich 25 

80-152 Gdańsk 

Jednostka odpowiedzialna: 

Dział Świadczeń Rodzinnych 

ul. Powstańców Warszawskich 25 

80-152 Gdańsk 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114); 

2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3); 

3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu 

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny 

oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959). 

 

Wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie www.bip.mopr.gda.p 
 

 

3.Dodatek pielęgnacyjny 

Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny? 

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta 

została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 

75 lat życia. 

Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2015 r. będzie wynosił 208,17zł. miesięcznie. 

Kwota dodatku jest podwyższana przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od 

miesiąca, w którym przeprowadzana jest waloryzacja. 

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej przebywającej w zakładzie 

opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą 

placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu. 

 

http://bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=138&x=1&y=1
http://www.infor.pl/prawo/emerytury/
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Uprawnienie do dwóch świadczeń jednocześnie 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu. Od tego czasu osoby 

uprawnione nie mogą pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z pomocy społecznej. Zostanie on 

bowiem uznany za świadczenie nienależne, które należy zwrócić. 

4.Świadczenie pielęgnacyjne  

Świadczenie pielęgnacyjne jest rekompensatą za niepodejmowanie bądź rezygnację z 

zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Przysługuje ono matce lub 

ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną oraz 

innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że 

niepełnosprawność podopiecznego powstała przed ukończeniem przez niego 18 lat (lub 25 lat w 

przypadku osób uczących się). 

Świadczenia nie dostaną osoby, które mają prawo do niektórych innych świadczeń lub zasiłków, 

np. emerytury, renty, innego świadczenia emerytalno-rentowego. Podopieczny osoby 

pobierającej świadczenie pielęgnacyjne nie może być w związku małżeńskim (chyba że 

współmałżonek jest niepełnosprawny w stopniu znacznym) ani przebywać w placówce 

zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem placówek 

leczniczych).

 

Od 1 stycznia 2016 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1300 zł miesięcznie (równowartość 

kwoty najniższego wynagrodzenia netto). 

 

 

 Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, 

2. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się 

o świadczenie pielęgnacyjne, 

3. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub 

czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 

1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem 

w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

4. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek osoby, nad którą opieka 

jest sprawowana, 

5. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

6. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej 

dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo 

oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad 

http://www.infor.pl/kalkulatory/kalkulator-wynagrodzen-plac.html
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dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym 

ośrodku szkolno - wychowawczym, 

7. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń, 

8. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia 

pielęgnacyjnego. 

W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem: 

1. społecznym: 

  a) oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych 

uprawniających do otrzymania emerytury, czyli druk ZUS-Rp6, 

   b) wniosek o ustalenie okresu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne; 

2. społecznym i zdrowotnym: 

   a) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej 

czyli druk ZUS-ZUA, 

  b) zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego czyli druk ZUS-

ZCNA, 

   c) zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych czyli druk ZUS-ZZA. 

Termin i sposób załatwiania: 

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch 

miesięcy. 

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. 

Miejsce złożenia wniosku: 

1. osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych 

2. za pośrednictwem poczty: 

Dział Świadczeń Rodzinnych 

ul. Powstańców Warszawskich 25 

80-152 Gdańsk 

Jednostka odpowiedzialna: 

Dział Świadczeń Rodzinnych 

ul. Powstańców Warszawskich 25 

80-152 Gdańsk 

 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. 

Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 114); 

2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu 

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3); 

3. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu 

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny 

oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959). 

http://bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=138&x=1&y=1
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Inne informacje: 

1. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od wysokości dochodu miesięcznie: matce 

albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

a także innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Osobom innym niż 

spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie 

pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni 

lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

3) nie ma osób (tj. matki albo ojca, opiekuna faktycznego dziecka, osoby będącej rodziną 

zastępczą spokrewnioną), lub legitymują się one orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki 

powstała: 

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku 

życia. 

  

3. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli: 

  1) osoba sprawująca opiekę: 

ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej 

w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty 

socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku 

przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub 

zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów; 

2) osoba wymagająca opieki: 

a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem 

o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, 

rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub 

rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku 

szkolno - wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta 
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w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu; 

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury; 

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku 

rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, 

o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów; 

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu 

opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, 

o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów; 

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na 

pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej. 

4. W przypadku, gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne lub osoby 

pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 

17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, organ właściwy może przeprowadzić wywiad 

środowiskowy. 

5. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również 

o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie 

powiadomić organ wypłacający świadczenie pielęgnacyjne. 

6. W przypadku złożenia wniosku do 10-tego dnia danego miesiąca, świadczenie pielęgnacyjne 

wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek. 

7. W przypadku złożenia wniosku po 10-tym dniu miesiąca, świadczenie pielęgnacyjne za dany 

miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym złożono wniosek. 

8. Zasady ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego: 

1) jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie 

trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia 

o stopniu niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono 

wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przypadku złożenia 

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego po upływie trzech miesięcy, licząc od 

dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 

prawo do tego świadczenia ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek 

ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. 

2) prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie 

o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas 

określony, 

3) w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności na czas określony prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do 

ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. 
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9. Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego: 

1) w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - 800,00 zł miesięcznie; 

2) w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. - 1.200,00 zł miesięcznie; 

3) od dnia 1 stycznia 2016 r. - 1.300,00 zł miesięcznie. 

Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja 

zostanie przeprowadzona w 2017 roku. 

 

5.Czym różni się świadczenie pielęgnacyjne od zasiłku pielęgnacyjnego 

Świadczenie pielęgnacyjne, jak i zasiłek pielęgnacyjny są świadczeniami opiekuńczymi.                        

Co różni oba te świadczenia, a jakie są ich wspólne cechy? 

Obydwa świadczenie przyznawane są na podstawie jednego aktu prawnego, ustawy o 

świadczeniach rodzinnych. Oba są świadczeniami opiekuńczymi. Różni je przede wszystkim krąg 

osób uprawnionych do ich otrzymania oraz wysokość obu świadczeń. 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z 

konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji.  

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, uprawnionemu, jeśli nie podejmuje 

lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad 

dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Czym różni się zasiłek od dodatku pielęgnacyjnego 

Różnice i 

podobieństwa 

Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie pielęgnacyjne 

Uprawnieni Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: 

 niepełnosprawnemu 

dziecku, 

 osobie niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 roku 

życia, jeżeli legitymuje się 

orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, 

 osobie, która ukończyła 75 

lat, 

 osobie niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 roku życia 

legitymującej się 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: 

 matce albo ojcu, 

 innym osobom, na których ciąży 

obowiązek alimentacyjny, 

 opiekunowi faktycznemu dziecka. 

http://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny
http://www.infor.pl/prawo/praca/
http://www.infor.pl/prawo/praca/
http://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-pielegnacyjny/279610,Czym-rozni-sie-zasilek-od-dodatku-pielegnacyjnego.html


15 
 

orzeczeniem o 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność 

powstała w wieku do 

ukończenia 21 roku życia. 

Warunki 

otrzymania 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się 

w celu częściowego pokrycia 

wydatków 

wynikających z konieczności 

zapewnienia opieki i pomocy innej 

osoby w 

związku z niezdolnością do 

samodzielnej egzystencji. 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z 

tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej. Uprawnieni mają 

prawo do zasiłku,  jeżeli nie podejmują 

lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej w celu sprawowania 

opieki nad osobą legitymującą się 

orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna 

dziecka w 

procesie jego leczenia, rehabilitacji i 

edukacji, albo osobą legitymującą się 

orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

Wysokość 

świadczenia 

153 złotych miesięcznie 520 złotych miesięcznie 

 

 

6.Upoważnienie do realizacji zasiłków dla opiekunów  

 

Upoważnienie ośrodka pomocy społecznej, innej jednostki organizacyjnej gminy lub 

regionalnego ośrodka polityki społecznej do realizacji zasiłków dla opiekunów 

Aby w danej gminie, ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz. U. z  30 kwietnia 2014 r. poz. 567), mogła być realizowana przez innych niż wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta pracowników urzędu miasta/gminy, pracowników ośrodka 

pomocy społecznej lub pracowników innej jednostki organizacyjnej gminy, niezbędne jest aby 
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organ właściwy, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych, odpowiednio stosowanego do spraw o ustalenie prawa do zasiłku dla 

opiekuna na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

wydał, w formie pisemnej upoważnienie, w którym upoważnia swojego zastępcę, pracownika 

urzędu miasta/gminy albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki 

organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub 

innej jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla 

opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

To samo dotyczy odpowiedniego stosowania przez marszałka województwa art. 21 ust. 2 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, do spraw o zasiłek dla opiekuna, w których zastosowanie mają 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 

 Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych, wypłacanych przez wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby ubiegającej się o świadczenie. 

 Zasiłki pielęgnacyjne wypłacają MOPS-y/GOPS-y lub wydziały świadczeń rodzinnych w 

urzędach gmin. 

Osobami niepełnosprawnymi na potrzeby ustalania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego są między 

innymi: 

1/ Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

wydawane przez Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

Dzieci w wieku do 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania jej 

stopnia. 

Osoby powyżej 16. roku życia uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności, w którym dodatkowo 

ustalony jest stopień tej niepełnosprawności a także data powstania 

niepełnosprawności. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może więc uznać 

daną osobę za osobę niepełnosprawną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub w 

stopniu znacznym. 

 

 2/ Osoby posiadające: 

 orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy  (jest to równoznaczne z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności), 

 orzeczenie o  całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (co jest 

równoznaczne ze znacznym stopniem niepełnosprawności), 

wydane na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń tj. przez 

lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS. 

Jak widać orzeczenie wydane przez lekarza orzecznika/komisję ZUS może być podstawą do 

przyznania zasiłku pielęgnacyjnego.  
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Nie działa to jednak w dwie strony – orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności nie stanowi podstawy  do ubiegania się o świadczenia w ZUS! Zespoły 

orzekają bowiem o niepełnosprawności dla celów pozarentowych. 

WAŻNE! Nie można pobierać jednocześnie zasiłku pielęgnacyjnego i dodatku pielęgnacyjnego. 

 Które świadczenie ma zatem pierwszeństwo? 

Generalna zasada jest taka, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do 

dodatku pielęgnacyjnego. Jeśli osoba już pobiera zasiłek pielęgnacyjny, a następnie otrzyma 

dodatek pielęgnacyjny w ZUS, musi ten fakt zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek 

pielęgnacyjny. 

Rozdział IV 

1. TURNUSY REHABILITACYJNE 

dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym ze 

środków PFRON.  

Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym, 

2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów 

rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu), 

3. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na 

turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku, 

4. oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z przepisami o świadczeniach 

rodzinnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 

5. kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu) w przypadku kiedy wnioskodawcą jest dziecko do 

lat 18, 

6. zaświadczenie o kontynuacji nauki dziecka po 16 roku życia, 

7. kopię pełnomocnictwa nadanego przez notariusza lub kopię postanowienia sądowego 

w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego (oryginał do wglądu), 

8. w przypadku osób w wieku od 16 do 24 lat oświadczenie o kontynuowaniu nauki i braku pracy. 

 

Termin i sposób załatwiania: 

Termin złożenia wniosku – w każdym czasie danego roku. 

Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami: 

1. sprawdzenie pod względem formalnym - poinformowanie Wnioskodawcy o uchybieniach 

i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni, 

2. rozpatrzenie wniosku na podstawie opinii Zespołu, 

3. poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku, 

4. wybór turnusu przez osobę niepełnosprawną, w terminie 30 dni od otrzymania 

powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem 
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rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego, 

5. przekazanie informacji o wyborze turnusu do organizatora, 

6. oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierające potwierdzenie możliwości 

uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie, 

7. przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego, 

8. rozliczenie dofinansowania na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego 

opłacenie uczestnictwa w turnusie. 

Miejsce złożenia wniosku: 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych 

ul. Dyrekcyjna 5 

80-852 Gdańsk 

Podstawa prawna: 

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie 

turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.). 

Inne informacje: 

 
1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:                                                                 
a) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się 
znajduje; 
b) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze 
środków Funduszu; 
c) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, 
prowadzonego przez wojewodę albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest 
organizowany w formie niestacjonarnej; 
d) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów; 
e) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała; 
f) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego 
uczestnika tego turnusu; 
g) złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym 
gospodarstwie domowym; 
h) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, 
przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie 
o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach 
i przyjmowanych lekach. 
2. Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, 
posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym 
ebon.mpips.gov.pl. 

 

http://ebon.mpips.gov.pl/wprowadzenie/
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3. Wysokość dofinansowania wynosi: 
a) 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby 
niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień 
niepełnosprawności; 
b) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności; 
c) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem 
niepełnosprawności; 
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej; 
e) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej  
w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności. 
4. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do 
istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego 
dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% powyższych kwot albo przyjąć zasadę przyznawania 
tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej dofinansowania raz na dwa lata. 
5. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się 
o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed 
złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej 
z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. 

Wszystkie formularze związane dofinansowaniem  uczestnictwa osoby niepełnosprawnej 

w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON dostępne są na stronie                                  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku: www.bip.mopr.gda.pl 

 

2. Ośrodki rehabilitacyjne 

Na stronie www.sanatoria.org znajduje się lista polecanych ośrodków z dofinansowaniem z 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz poradnik związany z 

wyjazdem do sanatorium.  

Polecane ośrodki ,na terenie naszego kraju, dofinansowane ze  środków PFRON. 

 Podkarpackie: 

-Górnicze Sanatorium Związkowe- Iwonicz Zdrój 

 

 Małopolskie:  

- UZDROWISKO KOPALNIA SOLI BOCHNIA Sp. z o.o. Bochnia, 

- SANATORIUM UZDROWISKOWE ZGODA- Krynica Zdrój, 

- OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY BUDOWLANI- Szczawnica, 

- SANATORIUM UZDROWISKOWE  GLINIK - Wysowa Zdrój 

-WIKTOR CECHINI- Żegiestów Zdrój  

-OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY LWIGRÓD -Krynica Zdrój   

 

http://www.bip.mopr.gda.pl/
http://www.sanatoria.org/
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/kopalniasoli.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/kopalniasoli.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/zgoda.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/budowlani.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/glinik.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/sanatorium_wiktor.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/hotel.lwigrod.html
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 Śląskie: 

- SANATORIUM I SZPITAL UZDROWISKOWY RÓWNICA- Ustroń , 

- SANATORIUM UZDROWISKOWE KOS -Ustroń,  

-  SANATORIUM UZDROWISKOWE ROSOMAK- Ustroń,  

- SANATORIUM UZDROWISKOWE "NARCYZ" - Ustroń,  

- MAZOWSZE MEDI – SPA Ustroń,  

 

 Dolnośląskie: 

- SP ZOZ SANATORIUM MSWIA AGAT Cieplice - Jelenia Góra,  

- CENTRUM REHABILITACJI CZERNIAWA ZDRÓJ Świeradów Zdrój, 

- SANATORIUM UZDROWISKOWE AZALIA -Szczawno Zdrój  

-DOM ZDROJOWY -Szczawno Jedlina  

- SANATORIUM UZDROWISKOWE ZIMOWIT - Duszniki Zdrój   

 

 Zachodnio-pomorskie: 

- SANATORIUM UZDROWISKOWE WISTOM Kołobrzeg,  

- OŚRODEK LECZNICZO - WYPOCZYNKOWY KORMORAN Sp. z o.o. Kołobrzeg, 

- UZDROWISKO POŁCZYN S.A. Połczyn Zdrój,  

 -MEDICAL SPA SANATORIUM UNITRAL Mielno 

-OŚRODEK LECZNICZO- RAHABILITACYJNY MAGNOLIA- Kołobrzeg  

-LEŚNA POLANA OŚRODEK REHABILITACYJNY- Ustronie Morskie  

 

 Pomorskie: 

- ZDROWOTEL - MAZOWSZE ŁEBA - Łeba,  

- SANATORIUM UZDROWISKOWE KAMIENNY POTOK- Sopot, 

- OŚRODEK WYPOCZYNKOWO- SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNY "BAŁTYK" -Stegna   

- DOM KURACYJNY Messa *** - Władysławowo   

 

 Kujawsko-Pomorskie: 

- 22 WOJSKOWY SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY Ciechocinek, 

- DOM ZDROJOWY -Uzdrowisko Ciechocinek  

- SOLANKI UZDROWISKO INOWROCŁAW Sp. z o.o.- Inowrocław,  

- KLINIKA UZDROWISKOWA "POD TĘŻNIAMI" IM. JANA PAWŁA II-Ciechocinek, 

 

 Lubelskie: 

- ZAKŁAD LECZNICZY UZDROWISKO NAŁĘCZÓW S.A. Nałęczów,  

 

 Warmińsko-Mazurskie:  

-  AZS COSA Ośrodek w Wilkasach 

- SANATORIUM UZDROWISKOWE Augustów  

 

http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/ustron.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/ustron.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/ustron.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/ustron.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/dwmazowsze.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/mswia-agat.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/domzdrojowy.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/domzdrojowy.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/sanatorium-azalia.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/szpital-dom-zdrojowy.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/szpital-dom-zdrojowy.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/sanatorium-zimowit.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/wistom.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/uzdrowisko-polczyn.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/uzdrowisko-polczyn.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/unitral.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/magnoliaspa.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/osr-ustronie.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/mazowsze.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/kamiennypotok.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/owbaltyk.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/owbaltyk.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/messa.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/22wszur.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/22wszur.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/dom-zdrojowy.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/dom-zdrojowy.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/solanki.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/pod-tezniami.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/naleczow.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/azs-wilkasy.html
http://www.sanatoria.org/pl/sanatorium/sanatorium_augustow.html
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3. Prywatne pobyty rehabilitacyjne                                                                                                                       

Coraz więcej ośrodków poszerza swoją ofertę o taki pobyt, osoby wymagające rehabilitacji mogą 

więc doskonale dopasować sobie odpowiednie miejsce oraz standard pobytu.  

Osoba potrzebująca rehabilitacji samodzielnie wyszukuje odpowiedni dla siebie turnus 

rehabilitacyjny. Trzeba pamiętać o tym, że w przypadku turnusów dofinansowanych przez 

PFRON, profil leczenia oraz miejsce muszą być zgodne z zaleceniami lekarza, a turnus musi się 

odbywać w ośrodku posiadającym wpis do odpowiedniego rejestru.  

Serwis  www.turnusy.rehabilitacyjne.pl tworzą ośrodki prowadzące turnusy rehabilitacyjne, 

organizatorzy turnusów rehabilitacyjnych oraz obiekty oferujące prywatne pobyty 

rehabilitacyjne. Celem naszego serwisu jest pomoc osobom potrzebującym rehabilitacji w 

znalezieniu odpowiedniego turnusu dla siebie. Dzięki szerokim możliwościom filtrowania 

wyników wyszukiwania, bez trudu można znaleźć najbardziej dogodny ośrodek odpowiadający 

wymaganiom. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą obiektów, które mają pełną prezentację w 

serwisie, co z pewnością pomoże w podjęciu decyzji o wyborze turnusu dla siebie. 

Rozdział V 

1.Bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców. 

Poradnictwo psychologiczne można napotkać zarówno w formie odpłatnej, gdy prowadzone jest 

w prywatnych gabinetach psychologicznych, jak i bezpłatnej w ramach świadczeń NFZ czy 

oferowanej przez organizacje pozarządowe. Jeżeli udajemy się do przychodni NFZ 

zapewniających bezpłatne poradnictwo psychologiczne, możemy spodziewać się wymogu 

przedstawienia skierowania od lekarza (rodzinnego, psychiatry lub jakiegokolwiek lekarza – w 

zależności od specyficznych wymogów). 

 Centrum Pomocy w Gdańsku udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej:                             

Budynek Dziekanatu Wydziału Lekarskiego ds. Studenckich Akademii Medycznej                                      

w Gdańsku, ul. Tuwima 15, pokój 107.                                                                                                    

Centrum zaprasza w każdy czwartek, w godz. 15:00 - 19:00  

 

 Dołącz do Drogowskazu!                                                                                                                          

Na stronie internetowej  www.drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl można znaleźć:  

 Podstawowe informacje 

 Kim jest psycholog? 

 Kryteria wyboru psychologa 

 Warunki uzyskania pomocy 

 Gdzie uzyskasz pomoc? 

 

 Gdzie i jak szukać pomocy?  

 Psychoterapia 

 Poradnictwo psychologiczne 

 Interwencja kryzysowa 

http://www.drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/kim-jest-psycholog/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/kryteria-wyboru-psychologa/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/warunki-uzyskania-pomocy/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/gdzie-uzyskasz-pomoc/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/psychoterapia/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/poradnictwo-psychologiczne/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/interwencja-kryzysowa/
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 Diagnoza psychologiczna 

 Szkolenia i trening psychologiczny 

 Telefon zaufania/infolinia 

 Grupy wsparcia i grupy terapeutyczne 

 Opieka psychologiczna 

Warunki uzyskania pomocy 

Warunki uzyskania pomocy to wymagania, które ty sam musisz spełnić, aby uzyskać pomoc 

psychologiczną. Niekiedy pomoc taka będzie ci przysługiwała bezwzględnie i od razu po 

zgłoszeniu się po nią (na przykład w ramach interwencji kryzysowej w przypadki szczególnie 

trudnych problemów). Czasami będziesz musiał czekać (może się tak zdarzyć, że na 

psychoterapię w ramach NFZ możesz czekać od miesiąca do trzech). Być może będziesz musiał 

udać się najpierw do lekarza pierwszego kontaktu po odpowiednie skierowanie. Wszystko to 

zależy nie tylko od formy pomocy, ale także od ośrodka i jego wewnętrznych regulaminów.  

Niektóre formy pomocy wymagają konsultacji przed rozpoczęciem właściwych działań, w celu 

ustalenia problemu, wyjaśnienia warunków uzyskania pomocy czy ustalenia kontraktu klient – 

osoba udzielająca pomocy.  

 

 Ponadto z bezpłatnej pomocy psychologicznej można skorzystać:  

 Plac Księdza Prałata Gustkowicza- Gdańsk Centrum Interwencji Kryzysowej 

Racławicka 17, 

 Gdańsk Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 

 Dyrekcyjna 5,  

 Gdańsk Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień-Reduta Wyskok 9,  

 Gdańsk Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko 

Kopernika 6,  

 Gdańsk-Pruszcz Gdański Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dudkiewicza SAC 

 Mieszka I 1/1,  

 Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Dom Marzeń-

Hallera 31a, Gdynia 

 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni 

2. Opieka psychologiczna 

 Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dudkiewicza SAC, Opieka psychologiczna, grupa wsparcia 

Adres hospicjum: ul.   Kopernika 680-208 Gdańsk,                                                                                                              

telefon 668-450-741, 58 340-61-35,  adres e-mail: biuro@hospicjum.info,                                  

strona internetowa: www.hospicjum.info                                                                                                       

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Beatą Stachowską pod wskazany 

numer. 

 

 Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom U.N.A.S.- Pomoc terapeutyczna osobom 

uzależnionym i członkom ich rodzin. Rozwiązywanie problemów wynikających z 

http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/diagnoza-psychologiczna/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/szkolenia-i-trening-psychologiczny/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/telefon-zaufania-infolinia/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/grupy-wsparcia-grupy-terapeutyczne/
http://drogowskazpsychologiczny.ug.edu.pl/opieka-psychologiczna/
mailto:biuro@hospicjum.info
http://www.hospicjum.info/
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uzależnień od środków chemicznych i innych oraz indoktrynacji psychicznej i 

psychomanipulacji w grupach destrukcyjnych. Przezwyciężanie trudnych sytuacji 

życiowych, działalność wspierająca. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Szerzenie wiedzy o istocie uzależnień i możliwości terapii.                                                    

Adres fundacji: ul.  Słowackiego 79, 80-257 Gdańsk, telefon 501 337 277                       

strona internetowa:wwwfundacjaunas.pl 

 

 Fundacja Adapa- Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,          

działalność wspierająca, warsztaty terapii zajęciowej.                                                                

Adres fundacji: ul. Gen. Hallera 31a, 81-428 Gdynia, telefon. 58 622-93-56 

 

ROZDZIAŁ VI 

Komunikacja alternatywna i  wspomagająca                                                                                         

AAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem 

jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w 

ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków 

graficznych (piktogramów, obrazków, symboli), znaków manualnych (gestów) lub znaków 

przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów). Dzięki temu mogą dokonywać wyborów, 

podejmować decyzje, pytać, opowiadać, wyrażać myśli i uczucia – pokonywać bariery w 

porozumiewaniu się i stawać się niezależnymi. 

1.W Gdańsku istnieje Stowarzyszenie "Przełamując nie tylko fale", które realizuje swoje cele 

poprzez : 

1. objęcie zakresem swojej działalności osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z 

placówek i ośrodków szkolno – wychowawczych 

2. organizowanie imprez, szkoleń i spotkań integrujących osoby niepełnosprawne z 

pełnosprawnymi 

3. wspieranie działalności społecznej, w tym pomoc osobom niepełnoprawnym i ich 

rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin 

4. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych 

5. promocję i organizację wolontariatu 

6. pozyskiwanie sprzętu, urządzeń i obiektów oraz opieki nad sprzętem, urządzeniami i 

obiektami turystycznymi, 

7. upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki rehabilitacji i czynnego wypoczynku 

w środowisku osób niepełnosprawnych oraz organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w 

tym zakresie 

8. prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i 

współpracy między społecznościami, jak również innymi organizacjami i 

stowarzyszeniami 

http://fundacjaunas.pl/
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9. inicjowanie i wspieranie rozwiązań w zakresie: kultury, ekologii, promocji i ochrony 

zdrowia, turystyki, edukacji, porządku publicznego. 

10. organizowanie regionalnych, krajowych i międzynarodowych zjazdów, narad, konferencji 

i seminariów w celu wymiany doświadczeń oraz kształcenia działaczy społecznych 

Stowarzyszenia po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń. 

11. organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na realizację 

celów statutowych Stowarzyszenia 

12. organizowanie i prowadzenie zajęć realizujących zadania kompleksowej edukacji, terapii i 

leczenia dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. 

Adres: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

"Przełamując nie tylko fale", ul. Rycerza Blizbora 8/9, 80-177 Gdańsk, tel. 606 718 263;                     

email: ajafa@wp.pl, 

2. Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się 

„Mówić bez Słów”,ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa 

 

Nowy AAC-owy komiks i film - "Porada" 

Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić Bez Słów” znajduje się na stronie 

stowarzyszenia e-mail: info@aac.org.pl.  

Ze strony tego stowarzyszenia można pobrać komiksy i filmy 

 

 
11. AAC-owy komiks i film - "Księżyc w klubie"  

  2  . AAC-owy komiks i film - "Porada"  

3  . AAC-owy komiks i film - "Nie rozumiem"  

4  . AAC-owy komiks i film - "Ja zamawiam"  

5  . Scenariusz zajęć o AAC  

6  . AAC-owy komiks i film - "Wizyta lekarska"  

7  . AAC-owy komiks i film - "Spowiedź"  

8  . AAC-owy komiks i film - "Przystanek"  

9.  Dziesięć rzeczy, które chciałbym, by mój nauczyciel i logopeda wiedzieli o AAC                                                  

 

 

 

 

 

mailto:info@aac.org.pl
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=287:aac-owy-komiks-i-film-qksiyc-w-klubieq&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=286:aac-owy-komiks-i-film-qporadaq&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=282:aac-owy-komiks-i-film-qnie-rozumiemq&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=279:aac-owy-komiks-i-film-qja-zamawiamq&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=274:scenariusz-zaj-o-aac&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=272:aac-owy-komiks-i-film-qwizyta-lekarskaq&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=268:aac-owy-komiks-i-film-qspowiedq&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=265:aac-owy-komiks-i-film-qprzystanekq&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116
http://www.aac.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=224:dziesi-rzeczy-ktore-chciabym-by-moj-nauczyciel-i-logopeda-wiedzieli-o-aac-&catid=75:pliki-do-pobrania&Itemid=116


25 
 

ROZDZIAŁ VII 

1.Transport do szkoły 

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk, tel. 58 309-13-23 

faks: 58 309-13-23 wew. 402,adres e-mail: ztm@ztm.gda.pl 

 Jak co roku, od 23 marca 2016 do 30 kwietnia 2016 są  zbierane wnioski o transport do 

szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego w roku szkolnym 

2016/2017 oraz do placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i uprawnionych 

zamieszkałych w Gdańsku, które nie mogą korzystać z gminnego transportu zbiorowego.  

 Uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym prawidłowo wypełnione wnioski wraz z 

wymaganymi dokumentami powinni składać w placówkach oświatowych lub ośrodkach 

umożliwiających realizację obowiązku szkolnego.  

 Formularz wniosku dla uczniów objętych obowiązkiem szkolnym można pobrać  

a) z naszej strony internetowej: ztm@ztm.gda.pl 

b) w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  

Wnioski będzie rozpatrywała specjalna komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska przy 

Wydziale Edukacji Urzędu Miasta.  

  Osoby korzystające z miejskich placówek opiekuńczych prawidłowo wypełnione 

wnioski wraz z wymaganymi dokumentami powinny składać na niżej wymieniony adres: 

MOPR ul. Dyrekcyjna 5, 80-852 Gdańsk  

Formularz wniosku dla osób korzystających z miejskich placówek opiekuńczych można pobrać:  

a) z naszej strony internetowej:  ztm@ztm.gda.pl 

b) w Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

 Pozostałe osoby niepełnosprawne nie mogące korzystać z gminnego transportu 

zbiorowego  prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami 

powinny składać na niżej wymieniony adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,  

ul. Na Stoku 49, 80-874 Gdańsk   

 

2.Dofinansowanie kształcenia osób niepełnosprawnych 

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące 

realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.  

Program w 2015 roku obejmował następujące formy wsparcia: 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym: 

 Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

 Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 

programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

 Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka 

inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

 Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, 

mailto:ztm@ztm.gda.pl
mailto:ztm@ztm.gda.pl
http://www.gdansk.pl/online,22,145.html
mailto:ztm@ztm.gda.pl
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 Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy 

kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III 

poziomie jakości), 

 Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla 

osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku 

lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach 

klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego), 

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie 

kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, 

studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie 

prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub 

niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za 

pośrednictwem Internetu). 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu dofinansowania, warunków bezzwrotnej 

pomocy będą znane i zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl pod koniec lutego 

2016r. 

  

ROZDZIAŁ VIII 

Program PFRON (dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie 

kształcenia osób niepełnosprawnych) 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 

tel. 022 50 55 500  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym 

na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację 

zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. 

 

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na: 

 rekompensatę pracodawcom chronionego i otwartego rynku pracy podwyższonych 

kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do 

wynagrodzeń), 

 refundację pracodawcom kosztów przystosowania, adaptacji i wyposażenia miejsc pracy 

osób niepełnosprawnych, 

 dofinansowanie tworzenia i funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów 

aktywności zawodowej, 
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 zlecanie organizacjom pozarządowym i fundacjom realizacji zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 

 współfinansowanie projektów systemowych realizowanych ze środków pomocowych 

Unii Europejskiej, 

 wspierane indywidualnych osób niepełnosprawnych poprzez:  

o udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

o refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących 

działalność gospodarczą, niepełnosprawnych rolników oraz rolników 

zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, 

o dofinansowanie: likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i 

technicznych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i 

środków pomocniczych oraz turnusów rehabilitacyjnych, 

o finansowanie aktywnych instrumentów rynku pracy dla osób zarejestrowanych 

jako bezrobotne lub poszukujące pracy (szkolenia, staże, itp.), 

o programy PFRON 

PFRON wspiera także tworzenie i funkcjonowanie: 

 warsztatów terapii zajęciowej, 

 zakładów aktywności zawodowej  

Poprzez rehabilitację społeczną do aktywności zawodowej 

 

Najwięcej spraw związanych z pomocą indywidualnym osobom niepełnosprawnym należy 

do kompetencji samorządu powiatowego. Sprawy te są obsługiwane przede wszystkim przez 
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powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) właściwe dla miejsca zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej. Ze środków PFRON pozostających w dyspozycji powiatowych centrów 

pomocy rodzinie (PCPR) rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą uzyskać dofinansowanie: 

 do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 

 na likwidację barier: architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 

 na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych (przyznawanych osobom niepełnosprawnym na odstawie przepisów NFZ), 

 na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. 

Samorządy powiatowe udzielają także wsparcia organizacjom pozarządowym (wyłącznie 

działającym na rzecz osób niepełnosprawnych) – w zakresie organizacji przedsięwzięć 

związanych ze sportem, kulturą, turystyką i rekreacją osób niepełnosprawnych. 

 Dziecko spełniające warunki uczestnictwa w programie oraz jego rodzice mogą ponadto 

skorzystać ze środków PFRON w ramach programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą 

PFRON (obecnie: program „Aktywny samorząd”), realizowanych przez powiatowe centra 

pomocy rodzinie. Umożliwiają one wyposażenie w sprzęt elektroniczny (np. urządzenia 

lektorskie, brajlowskie), czy w wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym. Rodzice mogą też 

uzyskać pomoc w dostosowaniu posiadanego samochodu do dysfunkcji ruchowej dziecka; 

rodzice będący osobami niepełnosprawnymi mogą także skorzystać z dofinansowania 

na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku lub pod inną tego typu opieką 

(dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu 

wychowania przedszkolnego). 

 Wszystkie samorządy powiatowe przyjęły ofertę PFRON i realizują program pn. „Aktywny 

samorząd”, który jest skierowany m.in. także do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.                                                                                                                        

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu dofinansowania, warunków bezzwrotnej 

pomocy będą znane i zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl pod koniec lutego 

2016r.                                                 

Mieszkańcy Gdańska mogą składać wnioski o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy 

Rodzinie, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Dyrekcyjna 5, IV piętro                                                                            

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, tel. tel. (58) 320-53-46                                                                    

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć: 

 na stronie PFRON- www.pfron.org.pl 

 pod numerem telefonu pod nr telefonu 58 320 53 48 
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ROZDZIAŁ IX 

1.Obozy integracyjne dla osób niepełnosprawnych 

Aktywne organizacje, które organizują ciekawe wyjazdy, wyprawy lub przedsięwzięcia sportowe.  

 Bezpłatne warsztaty żeglarskie – Stowarzyszenie Mazurska Szkoła Żeglarstwa                

Mazurska Szkoła Żeglarstwa i Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych zapraszają osoby 

niepełnosprawne na szkolenia żeglarskie. Szkolenia są dofinansowane przez Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obozy są całkowicie bezpłatne dla uczestników 

(zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).                                                    

                                                                 

 Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja” 

Pomorska Fundacja Sportu i Turystyki Osób Niepełnosprawnych „Keja” podejmuje inicjatywy 

dotyczące sportu oraz rehabilitacji pod żaglami. Jest to organizacja stworzona dzięki aktywności 

ludzi niepełnosprawnych. Ważnym czynnikiem, w kontekście efektywności działań fundacji, jest 

jej forma, czyli mała struktura organizacyjna, która jest nastawiona na potrzeby aktywnych ludzi. 

 Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” 

Ideą, jaka od początku przyświeca społecznej działalności Anny Dymnej, a także wszystkim 

pracownikom Fundacji „Mimo Wszystko”, jest wyrównywanie szans pomiędzy ludźmi niepełno- i 

pełnosprawnymi, a co za tym idzie – usuwanie barier mentalnych, które oddzielają ich dwa 

pozornie odrębne światy. Służą temu np. projekty integracyjne realizowane przez fundację 

 Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty” 

Fundacja Jaśka Meli „Poza Horyzonty” została zarejestrowana w grudniu 2008 r., w przeddzień 

kolejnych urodzin jej założyciela. Od momentu powstania stara się wielopłaszczyznowo pomagać 

osobom po wypadkach, które czekają na protezy oraz potrzebują wsparcia psychologicznego i 

prawnego. Do zadań Fundacji należą także działania integrujące osoby niepełnosprawne ze 

zdrowymi 

 Fundacja Arka – Turnusy Rehabilitacyjne                                                                                    

Fundacja ARKA powstała 4 czerwca 2002 r. Siedziba Fundacji mieści się w Katowicach. Mamy też 

swoje filie w Bydgoszczy i Ustroniu Śląskim. Głównymi celami statutowymi Fundacji jest 

tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających rehabilitacji medycznej, funkcjonalnej i 

psychicznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie działań mających na celu integrację 

społeczną i środowiskową osób niepełnosprawnych. 

 Centrum Żeglarzy Niepełnosprawnych 

Nasza współpraca z żeglarzami niepełnosprawnymi ma długą tradycję; trwa nieprzerwanie od 

1975 roku, w którym zorganizowano pierwszy w Polsce obóz rehabilitacyjno-żeglarski. W latach 

następnych stopniowo przystosowywano Centrum dla żeglarzy niepełnosprawnych. Trzeba było 

wyrównać drogi wewnętrzne, zrobić łagodne podjazdy do portu, recepcji, stołówki, budynków 

hotelowych np. W Centrum odbywały się kursy szkoleniowe, rejsy i różnorodne obozy 

http://podrozebezgranic.pl/portal/stowarzyszenie-mazurska-szkola-zeglarstwa/
http://podrozebezgranic.pl/portal/zeglarstwo-to-charakter-czyli-kilka-slow-o-fundacji-keja/
http://podrozebezgranic.pl/portal/fundacja-anny-dymnej-mimo-wszystko/
http://podrozebezgranic.pl/portal/fundacja-jaska-meli-poza-horyzonty/
http://podrozebezgranic.pl/portal/turnusy-rehabilitacyjne-z-fundacja-arka/
http://podrozebezgranic.pl/portal/centrum-zeglarzy-niepelnosprawnych/
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 Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych 

W Międzynarodowym Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej Almatur Giżycko odbywają się 

szkoleniowe obozy żeglarskie dla osób niepełnosprawnych zakończone egzaminem na stopień 

żeglarza jachtowego. Akcja jest dofinansowana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. Obozy są całkowicie bezpłatne dla uczestników.  

 Stowarzyszenie i Fundacja HIPPOLAND 

Ośrodek Jeździecki dla Osób z Niepełnosprawnością Zagórze gm. Wiązowna pod Warszawą na 

terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży w 

Mazowieckim Parku Krajobrazowym. email: hippoland@hippoland.pl lub 

a.kowalska@hippoland.pl Zapraszamy!  

 Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start” 

Tu znajdą Państwo adresy Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych w poszczególnych 

miastach Polski –www.pzsnstart.eu/dolacz-nas/. Zapraszamy do wypełnienia formularza, który 

umożliwi nam pomoc w doborze i przygotowaniu odpowiedniej oferty dla Ciebie. 

 Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "Samodzielni" 

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji od 1988 roku prowadzi kompleksowy program aktywizacji 

społecznej i zawodowej osób z trwałymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Jest organizacją pozarządową powstałą z inicjatywy wózkowiczów dla 

wózkowiczów – a więc doskonale rozumiejącą ich potrzeby i możliwości.                                       

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji "Samodzielni", ul. Wita Stwosza 73 lok. 3,80-308 Gdańsk tel.: 58 

550 79 40 Strona: /pl-pl.facebook.com/.../Fundacja- Aktywnej-Rehabilitacji  

Biuro fundacji czynne jest w : poniedziałek - piątek 11.00 - 16.00,  

 

 Ciekawa strona o podróżach… www.niepelnosprawnyturysta.pl 

Wszystkim szukającym inspiracji w świecie podróży osób poruszających się na wózkach 

polecamy stronę Łukasza Hećman www.niepelnosprawnyturysta.pl.                                                                                            

Strona ta jest połączeniem bloga i poradnika, a jej głównym założeniem jest pomoc w znalezieniu 

informacji na temat przystosowania zwiedzanych miast pod kątem osoby niepełnosprawnej 

ruchowo, ale także zamieszcza kulinarne przepisy z odwiedzony miejsc.  

2. Pomagamy w Gdańsku 

Jest takie miejsce, bardzo dobrze znane wielu osobom niepełnosprawnym, które od dawna 

wpisuje się na mapę dobrych adresów w Gdańsku. To Spółdzielnia Niewidomych „Sinol” w 

Gdańsku Oliwie, przy ul. Bażyńskiego 32. Jeszcze kilka lat temu swoją siedzibę miał tu PFRON 

województwa pomorskiego. Nadal pracuje tu ponad 100 osób z niepełnosprawnością. A w 

budynku mieszczą się Wojewódzka Jednostka Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym i 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym. Od początku maja 

ogłaszamy również, że przy naszym dobrym adresie można znaleźć wsparcie i poradę prawnika i 

psychologa! A to dzięki Karkonskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych, który otworzył tutaj 

swoje Biuro Regionalne.                                                                                                                               

http://podrozebezgranic.pl/portal/fundacja-balian-sport/
http://podrozebezgranic.pl/portal/stowarzyszenie-i-fundacja-hippoland/
http://podrozebezgranic.pl/portal/polski-zwiazek-sportu-niepelnosprawnych-start/
http://podrozebezgranic.pl/portal/fundacja-aktywnej-rehabilitacji/
http://podrozebezgranic.pl/portal/ciekawa-strona-o-podrozach-www-niepelnosprawnyturysta-pl/
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Bardzo wiele osób ucieszyło się na wieść o powstaniu Punktu Informacji i Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych KSON w naszej siedzibie. Jeśli będzie potrzeba wielu potrzebujących na 

pewno znajdzie u nas profesjonalne wsparcie! Doradcy zawodowi od dawna zajmują się 

sprawami osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                 

Urszula Went jest poza tym fizjoterapeutką, zatem ze swadą odpowiada również na pytania 

związane z rehabilitacją fizyczną beneficjentów.                                                                                  

W Trójmieście funkcjonuje mnóstwo organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, z 

którymi często współpracuje Warsztat Terapii Zajęciowej, a będąc kierownikiem WTZ nie mam 

problemu ze znalezieniem szkolenia, wsparcia lub innego rodzaju współpracy niezbędnej, by 

pomóc zgłaszającemu się do nas beneficjentowi. Wszystko wyjaśni z pewnością siebie i spokojem 

w głosie radca Mateusz Turski. Jego nazwisko zna już cała Polska, co wynika z mapy telefonicznej 

połączeń z naszą infolinią 799 121 916.  

Niezwykłą pracę nad wyjaśnianiem trudnych kruczków prawniczych od 18 czerwca wykonuje w 

naszym Punkcie Ilona Połaniecka-Ganske. Wiele zgłoszeń dotyczy problemów prawnych, tak to 

już jest w naszej rzeczywistości, że nic łatwo nie przychodzi. Chyba, ze są to porady w Punkcie 

Informacji i Wsparcia KSON w Gdańsku!                                                                                    

Czekamy na zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 – 18.00.                                   

Coraz więcej pracy ma nasza psycholożka Joanna Ostaniewicz.  

Prosimy o zgłaszanie się o bezpłatna pomoc doradcy, prawnika czy psychologa bezpośrednio w 

Biurze Punktu w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 32 (pok.235 p.II), pod numer telefon 799 121 916.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, rodziny i organizacje działające na 

rzecz osób niepełnosprawnych! Ciepłym słowem się dzielimy, dobrze poradzimy! 

Pozdrawiam z Gdańska! 

Agata Kirol -kierownik Biura Regionalnego KSON w Gdańsku 

Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku  

Biuro Regionalne Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych  

Potrzebujesz pomocy? Szukasz wsparcia? Czekamy na Ciebie! 

Nasza siedziba:  

Gdańsk, ul. Bażyńskiego 32 

s. 235 (II piętro)  

Poniedziałek - piątek 12:00 – 18:00 

Tel. 799 121 916 

 

Zapraszamy na stronę internetową Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych 

www.kson.pl 

Bezpłatne porady dla niepełnosprawnych mieszkańców województwa pomorskiego, ich rodzin, 

opiekunów, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

http://www.kson.pl/
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Tu skonsultujesz się z: 

 prawnikiem, 

 psychologiem, 

 fizjoterapeutą, 

 doradcą bezpośrednim, 

Konsultacje w zakresie: 

 ogólnie rozumianego doradztwa prawnego, 

 porad i wsparcia psychologa, 

 informacji i konsultacji fizjoterapeuty, 

 doradztwa zawodowego, 

 pisania CV i listów motywacyjnych, 

 pomocy w wypełnianiu druków i formularzy, 

 informacji dotyczących problematyki niepełnosprawności, 

 innych informacji, porad i wsparcia, 

 

 

Działamy na miejscu i w terenie. 

 

 


