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Niniejsza publikacja została opracowana przez Stowarzyszenie
Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM ze środków
przekazanych przez Powiat Sulęciński na podstawie umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego pn. “Prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacja zadań z zakresu edukacji
prawnej w powiecie sulęcińskim w 2020 r.”
Publikacja jest elementem działań z zakresu edukacji prawnej
realizowanych przez Stowarzyszenie CIVIS SUM we współpracy
z Powiatem Sulęcińskim, zmierzających do zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa. Publikacja stanowi realizację
zapisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji
prawnej (Dz.U. z 2019 poz. 294 t.j. ).
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Niepełnosprawność

Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą
niezdolność do pracy.
Symbole przyczyn niepełnosprawności
Symbol przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:
01-U – upośledzenie umysłowe,
02-P – choroby psychiczne,
03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O – choroby narządu wzroku,
05-R – upośledzenie narządu ruchu,
06-E – epilepsja,
07-S – choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T – choroby układu pokarmowego,
09-M – choroby układu moczowo-płciowego,
10-N – choroby neurologiczne,
11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne,
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu
krwiotwórczego,
12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

5

Stopnie niepełnosprawności

W polskim systemie orzecznictwa wyróżnia się 3 stopnie
niepełnosprawności:
■

znaczny,

■

umiarkowany,

■

lekki.

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także
podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych
przepisów.
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę
z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo
zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub
długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku
z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się
osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy
albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub
wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu
pełnienia ról społecznych.
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę
o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny
obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do
zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub
mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się
kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty
ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
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Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie
sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie
bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych,
za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się
i komunikację.

Ważne!
Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej
osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy
chronionej, w przypadkach:
■ przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do

potrzeb osoby niepełnosprawnej,
■ zatrudnienia w formie telepracy.

Kontrolę w zakresie przystosowania przez pracodawcę
stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej
przeprowadza Państwowa Inspekcja Pracy.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób
niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub
psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12
miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub
uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im
całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne
osobie w danym wieku.
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Orzecznictwo Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych oraz zespołów
orzekania o niepełnosprawności
Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o:
■ całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi

z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
■ niezdolności do samodzielnej egzystencji jest traktowane

na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
■ całkowitej niezdolności do pracy jest traktowane na równi

z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
■ częściowej niezdolności do pracy jest traktowane na równi

z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Orzeczenia o zaliczeniu do grup inwalidów
Osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup
inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym oraz
orzeczenia lekarza orzecznika ZUS mogą składać do zespołu do
spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności i szczególnych wskazań ich dotyczących dla
celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych
przepisów.
W postępowaniu w takich sprawach, zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności wydaje orzeczenie, w którym:
■ stopień

niepełnosprawności
przedłożonych orzeczeń,

określa

się

na

podstawie

■ dodatkowe wskazania dotyczące danej osoby ustala się

stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń
funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg i uprawnień
na podstawie odrębnych przepisów.
Od orzeczenia takiego nie służy odwołanie.
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Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma prawo żądać
od właściwych organów rentowych udostępnienia kopii orzeczeń,
a organy te są obowiązane do ich udostępniania.

Powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające
o niepełnosprawności
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Zespoły orzekające o niepełnosprawności funkcjonują na zasadzie
dwuinstancyjności:
■

powiatowe (miejskie – w przypadku lokalizacji w miastach
na prawach powiatu) zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności - jako pierwsza instancja,

■

wojewódzkie zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności - jako druga instancja.

Właściwość miejscową powiatowego i wojewódzkiego zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności ustala się według
miejsca stałego pobytu w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.
Właściwość miejscową zespołu orzekającego o niepełnosprawności
ustala się według miejsca pobytu w przypadku osób:
■

bezdomnych,

■

przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa
miesiące ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,

■

przebywających w zakładach karnych i poprawczych,

■

przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Powiatowe zespoły orzekają na wniosek:
■

osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego
albo, za ich zgodą,

■

ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych.

Ważne!
Ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych
mogą uczestniczyć na prawach strony w sprawach, w których
orzekają powiatowe zespoły.
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W orzeczeniu powiatowego zespołu ustala się niepełnosprawność
albo stopień niepełnosprawności, nie więcej niż 3 symbole
przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania dotyczące
w szczególności:
■

odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego
fizyczne możliwości danej osoby,

psycho-

■

szkolenia, w tym specjalistycznego,

■

zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

■

uczestnictwa w terapii zajęciowej,

■

konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające
funkcjonowanie danej osoby,

■

korzystania
z
systemu
środowiskowego
wsparcia
w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się
korzystanie
z
usług
socjalnych,
opiekuńczych,
terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć
instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz
inne placówki,

■

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

■

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

■

spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek
określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110
i 284) - przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych

zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie
w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności
oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku),
05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba
neurologiczna) lub 07-S (choroby układu oddechowego
i krążenia).
W wojewódzkim zespole przeprowadza się specjalistyczne
badania, w tym psychologiczne osób ubiegających się o wydanie
orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy
lub
psychologów
członków
zespołów
orzekających
o niepełnosprawności. Wyniki badań są sporządzane w formie
pisemnej na formularzu badania, do którego dołącza się wydruki
komputerowe lub wykonane zdjęcia.
Wyniki badań są przesyłane do zespołu, którego lekarz lub
psycholog wystawił skierowanie, w terminie 3 dni roboczych od
daty ich sporządzenia, drugi egzemplarz wyników jest
przechowywany w wojewódzkim zespole łącznie z wydrukiem
komputerowym lub wykonanymi zdjęciami.
Na wniosek osoby badanej lub jej przedstawiciela ustawowego
wydaje się kopie wyników badań.

Ważne!
Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły mogą korzystać,
z wymiany informacji drogą elektroniczną, z danych
dotyczących osób, które złożyły wniosek o ustalenie
niepełnosprawności
albo
o
ustalenie
stopnia
niepełnosprawności, o:
■

posiadaniu orzeczenia o niezdolności do pracy, jego
rodzaju i okresie, na jaki zostało wydane – gromadzonych
przez
Zakład
Ubezpieczeń
Społecznych,
Kasę
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz inne organy
emerytalne,
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■

prawie do świadczenia rehabilitacyjnego i okresie jego
pobierania - gromadzonych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych,

■

kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych
oraz doświadczeniu zawodowym - gromadzonych
przez publiczne służby zatrudnienia,

■

posiadaniu statusu bezrobotnego zarejestrowanego
w powiatowym urzędzie pracy i pobieraniu świadczeń
z tytułu bezrobocia oraz korzystaniu z instrumentów
aktywizujących zawodowo na rynku pracy gromadzonych przez publiczne służby zatrudnienia.
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Procedura odwoławcza
od orzeczeń zespołów do spraw
orzekania o niepełnosprawności
Organ I instancji

Powiatowy (Miejski) Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

Organ II instancji
(organ odwoławczy
od decyzji organu I instancji)

Wojewódzki Zespół
Orzekania o Niepełnosprawności

Odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ I instancji
– powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
W przypadku niezadowolenia z treści orzeczenia wydanego przez
powiatowy (miejski) zespół orzekania o niepełnosprawności,
istnieje możliwość złożenia odwołania do wojewódzkiego zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Termin na złożenie odwołania: 14 dni od dnia doręczenia
(odebrania z poczty) korespondencji zawierającej kwestionowane
orzeczenie powiatowego zespołu.
Gdzie złożyć odwołanie: do wojewódzkiego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego
zespołu, który wydał orzeczenie (należy wysłać na adres
powiatowego zespołu).
Co powinno zawierać odwołanie:
■

oznaczenie powiatowego zespołu, który wydał kwestionowane
orzeczenie,
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■

oznaczenie osoby skarżącej - czyli osoby, której dotyczy
orzeczenie lub jej przedstawiciela ustawowego (w przypadku
osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych),

■

oznaczenie orzeczenia, którego dotyczy odwołanie
– np. poprzez wskazanie organu wydającego i daty wydania,

■

wskazanie, z jakimi elementami wydanego orzeczenia nie
zgadza się skarżący oraz żądanie w stosunku do organu
odwoławczego (np. żądanie zmiany lub uchylenia orzeczenia)
oraz argumentacja przemawiająca za uwzględnieniem
odwołania.

Ważne!
Powiatowy zespół przesyła odwołanie do wojewódzkiego
zespołu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W tym
terminie organ I instancji może zgodzić się z przedstawioną
argumentacją i sam je uwzględnić zmieniając lub uchylając
treść orzeczenia. Wtedy nie dochodzi do kolejnego
posiedzenia komisji.
Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść
strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco
narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.
Do odwołania nie należy załączać dokumentów już złożonych
do powiatowego zespołu, gdyż wszystkie dokumenty już
znajdujące się w dyspozycji powiatowego zespołu zostaną wraz z odwołaniem - przekazane do organu II instancji.
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Odwołanie od orzeczenia wydanego przez organ II
instancji – wojewódzki zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności
Wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności jest
organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od
orzeczeń wydawanych przez powiatowe (miejskie) zespoły
działające na terenie danego województwa.
W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia wydanego przez
powiatowy (miejski) zespół orzekania o niepełnosprawności,
istnieje możliwość złożenia odwołania do Sądu Rejonowego –
Wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie takie
składa się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który wydał
orzeczenie.
Termin: 30 dni od dnia doręczenia (odebrania z poczty)
korespondencji
zawierającej
kwestionowane
orzeczenie
wojewódzkiego zespołu
Gdzie złożyć: do Sądu Rejonowego – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności, który wydał orzeczenie (należy
wysłać na adres wojewódzkiego zespołu)
W przypadku gdy wojewódzki zespół uzna, że odwołanie zasługuje
w całości na uwzględnienie, wydaje orzeczenie, w którym uchyla
lub zmienia zaskarżone orzeczenie. W innym wypadku przekazuje
złożone odwołanie wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na
odwołanie do Sądu Rejonowego.
Co powinno zawierać odwołanie do Sądu Rejonowego:
■

oznaczenie sądu, do którego odwołanie jest skierowane,

■

imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli
ustawowych i pełnomocników,
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■

oznaczenie rodzaju pisma (w tym wypadku jest to odwołanie),

■

wskazanie zarzutów i wniosków, na których skarżący opiera
swoje odwołanie oraz wskazanie dowodów na wykazanie
każdego z tych faktów,

■

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika,

■

wymienienie załączników.

Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym
piśmie. W przypadku, gdy jakaś dokumentacja nie jest dostępna
dla osoby skarżącej, może ona wystąpić do Sądu, by zwrócił się do
właściwego organu lub instytucji o przekazanie takich dokumentów.
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Procedura odwoławcza
od orzeczeń lekarza orzecznika
i komisji orzeczniczej ZUS
Odwołanie od orzeczenia wydanego przez lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
W przypadku niezadowolenia z treści orzeczenia wydanego przez
lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, istnieje
możliwość złożenia sprzeciwu do komisji lekarskiej ZUS.
Termin na złożenie odwołania: 14 dni od dnia doręczenia
(odebrania z poczty) korespondencji zawierającej kwestionowane
orzeczenie lekarza orzecznika ZUS.
Forma odwołania: formularz ZUS OL-4
Gdzie złożyć odwołanie: do oddziału ZUS, którego lekarz
orzecznik wydał orzeczenie.
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Odwołanie od orzeczenia wydanego przez komisję lekarską
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Osobie, która nie zgadza się z orzeczeniem komisji lekarskiej ZUS,
przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego.
Co istotne, sąd odrzuci odwołanie, jeżeli osoba zainteresowana
nie wniosła sprzeciwu od orzeczenia lekarza ZUS do komisji
lekarskiej ZUS i odwołanie jest oparte wyłącznie na zarzutach
dotyczących tego orzeczenia.
Termin na złożenie odwołania: 30 dni od dnia doręczenia
(odebrania z poczty) korespondencji zawierającej kwestionowane
orzeczenie komisji orzeczniczej ZUS.
Gdzie złożyć odwołanie: do Sądu Okręgowego właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania odwołującego za pośrednictwem
oddziału ZUS.
Co powinno zawierać odwołanie do Sądu Rejonowego:
■

oznaczenie sądu, do którego odwołanie jest skierowane,

■

imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli
ustawowych i pełnomocników,

■

oznaczenie rodzaju pisma,

■

wskazanie zarzutów i wniosków, na których skarżący
opiera swoje odwołanie oraz wskazanie dowodów na
wykazanie każdego z tych faktów,

■

podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego
lub pełnomocnika,

■

wymienienie załączników.

Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym
piśmie. W przypadku, gdy jakaś dokumentacja nie jest dostępna
dla osoby skarżącej, może ona wystąpić do Sądu, by zwrócił się on
do właściwego organu lub instytucji o przekazanie takich
dokumentów.
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Sprzeciw od orzeczenia
lekarza orzecznika ZUS
- na formularzu ZUS OL-4
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Wniosek o wydanie:
■

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

■

o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg
i uprawnień osobie posiadającej orzeczenie
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy
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Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Powiatowy zespół, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej
przedstawiciela ustawowego, wystawia legitymację dokumentującą
niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień
niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek,
przedstawia
do
wglądu
prawomocne
orzeczenie
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień. Wniosek o wystawienie
legitymacji lub jej duplikatu zawiera dane osobowe osoby
ubiegającej się o wydanie legitymacji lub jej duplikatu lub dane
przedstawiciela ustawowego. Za wydanie duplikatu legitymacji
pobiera się opłatę w wysokości 15 zł.

Legitymację wystawia się na okres ważności orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub
o wskazaniach do ulg i uprawnień, jednakże okres ważności
legitymacji nie może być dłuższy niż:
■

5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących
niepełnosprawność,

■

10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień
niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie
ukończyły 60. roku życia.

W przypadku gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno
orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności
lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą
niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień
niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego
orzeczenia.
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Wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej poniżej 16. r.ż.:

Awers legitymacji:
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Rewers legitymacji:

Wzór legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16. r.ż.:

Awers legitymacji:
Awers legitymacji:
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Rewers legitymacji:

Rewers legitymacji:

28

Wniosek o wydanie legitymacji
dla osoby niepełnosprawnej
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Uprawnienia osób
niepełnosprawnych zarejestrowanej
w powiatowym urzędzie pracy
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca
w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku
pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1482, 1622, 1818 i 2473).
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie
pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może
również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni
z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy :
■

szkoleń,

■

stażu,

■

prac interwencyjnych,

■

przygotowania zawodowego dorosłych,

■

badań lekarskich lub psychologicznych,

■

zwrotu kosztów,

■

finansowania kosztów,

■

studiów podyplomowych,

■

szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych
zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją
szkoleniową,

■

bonu na zasiedlenie,

■

bonu szkoleniowego,

■

bonu stażowego.
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Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni
socjalnej
Osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków Funduszu
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni
socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na
jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej
założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą:
■

nie wyższej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia,
w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności
gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni
socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,

■

wynoszącej
od
6do
15-krotności
przeciętnego
wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia
działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa
w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres
co najmniej 24 miesięcy
- jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na
ten cel.

Ważne!
Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki
jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz
z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości
podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały
naruszone warunki umowy.
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Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą
albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać,
ze środków Funduszu, dofinansowanie do wysokości 50%
oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie
tej działalności, jeżeli:
■

nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości
spłacona lub umorzona,

■

nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności
gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co
najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na
ten cel.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez
starostę. Obsługą takiej formy dofinansowań zajmują się powiatowe
urzędy pracy.
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Dostosowanie stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej
Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub
choroby
zawodowej
utraciła
zdolność
do
pracy
na
dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowiązany
wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy
z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie
trzech miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości
przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do
pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za
osobę niepełnosprawną.

Ważne!
Obowiązek dostosowania stanowiska pracy jest wyłączony,
gdy wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było
udowodnione przez pracodawcę naruszenie przepisów
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracownika
z jego winy lub jego stanu nietrzeźwości.
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Czas pracy
osoby niepełnosprawnej
Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać
8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, jednakże czas pracy
osoby
niepełnosprawnej
zaliczonej
do
znacznego
lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać
7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna
nie może być również zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych.

Ważne!
Przepisy dotyczące czasu pracy oraz zakazu pracy w porze
nocnej i w godzinach nadliczbowych nie mają zastosowania:
■

do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

■

gdy - na wniosek osoby zatrudnionej - lekarz
przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników
lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą
osobą wyrazi na to zgodę.

Stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia
wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej
wysokości. Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego,
odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu
wykonywanej pracy, przy przejściu na skrócone normy czasu pracy
przewidziane dla osoby niepełnosprawnej, ulegają podwyższeniu
w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy
do tych norm.
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Osoba niepełnosprawna ma także prawo do dodatkowej przerwy
w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek w wymiarze
15 minut i jest on wliczany do czasu pracy. A zatem wraz
z przerwą przewidzianą w przepisach kodeksu pracy, łączny czas
przerwy w pracy pracownika niepełnosprawnego, którego dobowy
wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, wynosi 30 minut
i jest on wliczany do czasu pracy.
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Dodatkowy urlop wypoczynkowy
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy
w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do
pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po
przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego
z tych stopni niepełnosprawności.

Ważne!
Dodatkowy urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do
urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni
roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie
odrębnych przepisów. Jednakże jeżeli wymiar urlopu
dodatkowego wynikającego na innej podstawie jest niższy niż
10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop
dodatkowy w wymiarze 10 dni przewidziany z tytułu
niepełnosprawności.

Zwolnienia od pracy w celu wykonania badań,
zabiegów lub uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia:
■

w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia
w turnusie rehabilitacyjnym (na wniosek lekarza, pod którego
opieką znajduje się ta osoba) - nie częściej niż raz w roku,

■

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

Ważne!
Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz
zwolnienia od pracy w celu wykonania badań, zabiegów lub
uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym nie może
przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Wynagrodzenie za czas zwolnień od pracy oblicza się na zasadach
takich jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.
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Uprawnienia osoby
niepełnosprawnej korzystającej
z pomocy psa asystującego
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo
wstępu:
■

do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności:
budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej,
opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub
wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych
oraz
innych
ogólnodostępnych
budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych
funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych,

■

do parków narodowych i rezerwatów przyrody,

■

na plaże i kąpieliska,

■

do środków transportu kolejowego, drogowego, lotniczego
i wodnego oraz innych środków komunikacji publicznej.

Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień jest:
■

wyposażenie psa asystującego w uprząż

■

posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu
potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia
o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu
asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.
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Ważne!
Posiadanie szczególnych uprawnień dotyczących prawa wstępu
z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej
z odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
psa asystującego.
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Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po
odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony
do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących,
wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania
certyfikatów. Koszty wydania certyfikatu finansowane są ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
wniosek podmiotu uprawnionego do wydawania certyfikatów.

Karta parkingowa
osoby niepełnosprawnej
Kartę parkingową wydaje się:
■

osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo
umiarkowanego
stopnia
niepełnosprawności mającej
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania
się,

■

osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się,

■

placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją
osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone
możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa jest wydawana osobie niepełnosprawnej
za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący
powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,
na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania
o niepełnosprawności:
■

orzeczenia o niepełnosprawności,

■

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

■

orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

- wraz ze wskazaniem, iż osoba niepełnosprawna zaliczona do
znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ma
znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
bądź - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - ustalono
przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O
(choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu),
10-N (choroba neurologiczna) lub 07-S (choroby układu
oddechowego i krążenia).
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Kartę parkingową wydaje się na okres ważności orzeczenia,
jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce zajmującej się
opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się - na okres 3 lat.
Karta parkingowa traci ważność:
■

po upływie terminu ważności karty,

■

w przypadku zgłoszenia utraty karty przez osobę
lub placówkę, której wydano kartę,

■

w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał,

■

w razie likwidacji placówki, której wydano kartę,

■

w razie śmierci osoby, której wydano kartę.

Opłata za wydanie karty parkingowej nie może przekroczyć 1%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w 2019 r.
wyniosło ono 4294,67 zł.
Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową
kierująca
pojazdem
samochodowym
oznaczonym
kartą
parkingową osoby niepełnosprawnej, może nie stosować się do
niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub
postoju.
Uprawnienia te stosuje się również do:
■

kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną
legitymującą się kartą parkingową,

■

kierującego pojazdem należącym do placówki zajmującej się
opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się, przewożącego osobę mającą znacznie
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
pozostającą pod opieką takiej placówki.
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Ważne!
Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu
samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób
eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający
odczytanie jej numeru i daty ważności.
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Zwolnienie z opłaty związanej z korzystaniem z drogi
Osoba niepełnosprawna uprawniona do posiadanie karty
parkingowej jest zwolniona z opłaty związanej z korzystaniem
z drogi publicznej lub drogi wewnętrznej umożliwiających dojazd
bezpośrednio
do
obiektów
użyteczności
publicznej,
w szczególności budynków przeznaczonych na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym,
świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych
ogólnodostępnych budynków, przeznaczonych do wykonywania
podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych.
Powyższe zwolnienie z opłat nie obejmuje prawa do bezpłatnego:
■

parkowania,

■

korzystania z autostrad płatnych,

■

przejazdu po drogach krajowych pojazdów samochodowych
oraz zespołów pojazdów, składających się z pojazdu
samochodowego oraz przyczepy lub naczepy
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym
autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy
całkowitej,

■

przejazdu przez obiekty mostowe i tunele zlokalizowane
w ciągach dróg publicznych.

Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
Awers karty parkingowej:
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Rewers karty parkingowej:
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Wniosek o wydanie karty parkingowej
dla osoby niepełnosprawnej
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