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Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

Biuletyn Nr 6/2021

Szanowni Państwo!
Przekazujemy Państwu opracowany w ramach projektu: „Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
nieodpłatna mediacja i edukacja prawna” „Biuletyn Doradców Obywatelskich”. Jest to jego szósta
edycja w 2021 roku, opracowana pod koniec grudnia.
Projekt finansowany jest ze środków Wojewody Mazowieckiego przekazanych za pośrednictwem
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.
Doradcy świadczą nieodpłatne porady obywatelskie w 9 punktach (NPO) w 9 dzielnicach
Warszawy (adresy punktów umieszczone są na tylnej okładce naszego wydania).
Doradcy spotykają się z problemami osób, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie
z trudnościami, które je dotykają. Do najczęściej pojawiających się w NPO spraw należą między
innymi zagadnienia mieszkaniowe, rodzinne, pomocy społecznej, bezrobocia, nadmiernego
zadłużenia.
Mamy nadzieję, że opisane przez nas historie i wskazane możliwości ich rozwiązania ułatwią
Państwu wsparcie odbiorców Waszej codziennej pracy. Staraliśmy się, aby przytoczone
w Biuletynie przykłady opracowane były jak najstaranniej i najpełniej tak, aby mogły być przydatne
dla kolejnych osób potrzebujących pomocy.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z treścią naszego opracowania.
Prosimy o drukowanie i dystrybucję Biuletynu do wszystkich, którym może on być pomocny.
Prosimy też, aby pamiętali Państwo o przekazywaniu informacji o możliwości uzyskania
bezpłatnych porad w NPO i ułatwiali osobom potrzebującym kontakt z nami.
Zespół doradców obywatelskich
Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej CIS
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Dostęp tłumacza migowego w instytucjach publicznych dla
osób z niepełnosprawnościami.
Pani Alina jest osobą głuchą, ma orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
porozumiewa się polskim językiem migowym (PJM).
Jej 7-letnia córka uczy się w I klasie publicznej
szkoły podstawowej. Pani Alina nie jest w stanie
zrozumieć, co mówi do niej nauczycielka, nie
rozumie także treści niektórych e-maili, które od niej
otrzymuje (wynika to z jej braku znajomości języka
polskiego). Zwróciła się do szkoły, aby zapewniono
jej, w kontaktach z nauczycielką, tłumacza
migowego. Niestety, szkoła odmówiła. Pani Alina
pyta, czy szkoła ma obowiązek zapewnienia jej tłumacza migowego podczas kontaktów
z wychowawczynią jej córki?
Pani Alina jest osobą głuchą, nieposługującą się językiem polskim, stanowi to duży kłopot. Pani
Alina zna niektóre polskie słowa, ale nie zna gramatyki polskiej, gdyż jej naturalnym językiem
pozostaje język migowy PJM. Doradczyni obywatelska poinformowała panią Alinę
(za pośrednictwem tłumacza PJM on-line, dostępnego w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy), że
szkoła jako instytucja publiczna ma obowiązek – zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej
dalej: Ustawą). – zapewnić jej dostęp do tłumacza języka migowego PJM.
Wniosek o zapewnienie dostępności poprzez zapewnienie tłumacza języka migowego PJM należy
złożyć do podmiotu publicznego, w tym przypadku do dyrektora szkoły podstawowej, do której
uczęszcza córka Pani Aliny.
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:





dane kontaktowe wnioskodawcy,
wskazanie bariery utrudniającej, lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub
informacyjno-komunikacyjnym,
wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Pani Alina wraz z doradczynią obywatelską przygotowała pismo do szkoły, w którym wzywa
dyrekcję szkoły do zapewnienia jej tłumacza języka migowego (PJM) w czasie zebrań w szkole.
W piśmie zostały podane konkretne daty 6 spotkań w roku szkolnym 2021/2022, które matka
uczennicy otrzymała w komunikacie e-mailowym we wrześniu 2021 r. od wychowawczyni jej
córki.
Jeśli mimo złożonego wniosku, szkoła nie zapewni dostępności, to pani Alina może złożyć
w terminie 30 dni skargę do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).
PFRON przygotował dedykowaną dostępności sekcję serwisu internetowego
dostepnosc.pfron.org.pl, która zawiera wszystkie przydatne informacje oraz umożliwia złożenie
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wniosku o zapewnienie dostępności przez PFRON, oraz skargi na brak dostępności każdego
podmiotu publicznego. Powstała też infolinia 22 581 84 10 nr wew. 4. Dla osób niesłyszących,
na stronie zastosowano usługę tłumacza migowego on-line. Obsługa procesu skargowego będzie
prowadzona również stacjonarnie dla osób, które preferują taką formę kontaktu w szesnastu
oddziałach regionalnych PFRON w całym kraju. Informację o braku dostępności PFRON, wniosek
o zapewnienie dostępności przez PFRON, oraz skargę na brak zapewniania dostępności przez
każdy podmiot publiczny można złożyć także poprzez rządowy serwis obywatel.gov.pl
Więcej na temat skarg na brak dostępności oraz formularze skargi można znaleźć na stronach:
https://www.gov.pl/web/gov/zloz-skarge-na-brak-dostepnosci-architektonicznej-lub-informacyjnokomunikacyjnej

Podstawa prawna:
Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
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Gdzie szukać wsparcia psychologicznego na terenie
m.st. Warszawy?
Pani Monika ma 70 lat. Od 40 lat jest mężatką, mają
dwoje dorosłych dzieci. Między małżonkami od dawna
nie ma więzi. Od 3 lat mąż pani Moniki mieszka
oddzielnie. Nie chce mieć kontaktu z żoną. Pani
Monika czuje się bardzo samotna. Nie ma wsparcia
w dzieciach. Nie potrafi ukryć żalu do męża.
Chciałaby porozmawiać z nim o ewentualnej
rozdzielności majątkowej (każde z małżonków
utrzymuje się z własnej emerytury), sprzedaży
wspólnego mieszkania i podzielenia go na dwa
mniejsze. Mąż nie odbiera telefonów od pani Moniki.
Na kilkakrotne propozycje udziału w terapii małżeńskiej lub mediacji, nigdy się nie zgodził. Pani
Monika obawia się decydującej rozmowy z mężem – przez lata małżeństwa mąż stosował wobec niej
przemoc psychiczną, często oszukiwał ją, oczerniał przed dziećmi. Z powodu tych wieloletnich
doświadczeń, pani Monika nie wie, co będzie dla niej najlepsze, trudno jej o tym zdecydować.
Wydaje jej się, że odważenie się na rozmowę z mężem, pozwoliłoby jej na odzyskanie dawno
zapomnianej wolności i niezależności.
Ponieważ podjęcie jakiejkolwiek decyzji przez panią Monikę jest w tym momencie dla niej trudne,
doradca zaproponował jej wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne. Profesjonalną, nieodpłatną
pomoc może ona otrzymać w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie swojej dzielnicy –
w Wawrze. Mogłaby uczestniczyć w terapii indywidualnej lub grupowej. Jeżeli terapia pozwoli
pani Monice na wzmocnienie – może ona skonsultować z doradcą możliwe do wykonania ścieżki
rozwiązania swoich problemów. Pani Monika zgodziła się na wizytę w Poradni.
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (SPR Wawer) świadczy
nieodpłatne usługi dla mieszkańców całej Warszawy.
W SPR Wawer prowadzona jest:




psychoterapia indywidualna i grupowa dla osób dorosłych,
psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży,
psychoterapia dla par i rodzin.

Dla osób dorosłych:





konsultacje do psychoterapii (częste powody zgłoszenia to m.in.: zaburzenia nastroju, depresja, lęki,
nerwica, kryzys w życiu osobistym i zawodowym, mobbing, zaburzenia osobowości i/lub relacji
z innymi, problemy ze zrozumieniem siebie, trudności w relacjach
i funkcjonowaniu społecznym);
psychoterapia indywidualna (po zakończeniu procesu konsultacji) – zwykle 1 raz w tygodniu –
maksymalnie do 2 lat;
psychoterapia grupowa (po zakończeniu procesu konsultacji) – zwykle 1 raz w tygodniu –
maksymalnie do 2 lat; grupa liczy od 8 do 12 osób.
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Pomoc psychologiczna dla par i rodzin:






konsultacje do psychoterapii par (częste powody zgłoszenia m.in. trudności w relacjach między
małżonkami/partnerami, konflikty, kryzysy, brak zrozumienia, nadmierne zdystansowanie, zdrada,
problemy w komunikacji);
psychoterapia par (po zakończeniu procesu konsultacji) – zwykle raz na 2 tygodnie – maksymalnie
do 2 lat;
konsultacje do psychoterapii rodzin (częste powody zgłoszenia m.in. trudności w relacjach pomiędzy
członkami rodziny, brak zrozumienia, problemy ujawniające się w zachowaniu dziecka, konflikty);
psychoterapia rodzin (po zakończeniu procesu konsultacji) – zwykle raz na 2 tygodnie –
maksymalnie do 2 lat.

Ważnym aspektem prowadzonych w Internecie oddziaływań jest wzmacnianie kondycji
psychicznej człowieka w czasie pandemii, jednak treści psychoedukacyjne dotyczą także wielu
innych tematów z obszaru zdrowia psychicznego osób dorosłych, dzieci, młodzieży, małżeństw
oraz rodzin. Są inspiracją zarówno dla mieszkańców, jak i dla profesjonalistów pracujących
w innych instytucjach.
SPR Wawer współpracuje z placówkami edukacyjnymi, placówkami wychowawczymi (np. poprzez
organizowanie warsztatów psychoedukacyjnych) oraz w zależności od potrzeb i możliwości
z innymi instytucjami, które zwracają się do Poradni z propozycją współpracy np.: ośrodek
adopcyjny, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer. Ponadto nawiązane są relacje
ze Specjalistycznymi Poradniami Rodzinnymi Dzielnicy Bemowo i Bielany, a także innymi
poradniami psychologicznymi i specjalistycznymi oraz instytucjami z terenu miasta stołecznego
Warszawy, działającymi w obszarze ochrony zdrowia psychicznego.
Uwaga! Poradnia nie prowadzi terapii uzależnień oraz psychoterapii osób wymagających
intensywniejszej niż ambulatoryjna forma terapii np. w warunkach oddziału dziennego.

Kontakt do SPR Wawer:
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (SPR Wawer)
ul. Włókiennicza 54;
04-974 Warszawa;
tel.: 22 277 11 98;
e-mail: sekretariat@sprwawer.pl; www.sprwawer.pl
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Uprawnienia wynikające z umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności.
Pan Andrzej ma 57 lat. Od 12 lat choruje na cukrzycę.
Jego stan ostatnio znacznie się pogorszył i lekarz
zasugerował mu, aby złożył wniosek do Miejskiego
Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.
Lekarz poinformował go, że po uzyskaniu orzeczenia
będzie miał prawo do turnusu rehabilitacyjnego.
Pan Andrzej otrzymał umiarkowany stopień
niepełnosprawności na okres 3 lat. Zgłosił się do punktu
Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z prośbą
o wyjaśnienie, jakie uprawnienia mu przysługują jako
osobie z niepełnosprawnością.
Doradczyni obywatelska poinformowała pana Andrzeja, że w zależności od stopnia
niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) przysługują różne ulgi i uprawnienia.
Z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługują następujące ulgi
i uprawnienia:
Zniżki w komunikacji miejskiej w Warszawie.
Ulgi w komunikacji miejskiej ustalane są w drodze uchwały rady miasta lub gminy. Dlatego
w poszczególnych miejscowościach są różne, np. w Warszawie do bezpłatnych przejazdów są
uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności:





symbol 04 – O
symbol 01 – U
symbol 12 – C
symbol 03 – L – od 25 grudnia 2019 r.

oraz te, które nie ukończyły 26. roku życia i mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.
Do ulgowych przejazdów (50% zniżki) są uprawnione osoby, które ukończyły 26. rok życia i mają
orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności:









symbol 10 – N
symbol 05 – R
symbol 11 – I
symbol 07 – S
symbol 09 – M
symbol 08 – T
symbol 02 – P
symbol 06 – E

Aby uzyskać prawo do ulgi komunikacyjnej w Warszawie, trzeba w Punkcie Obsługi Pasażera
przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych/ulgowych przejazdów, taki jak
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
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legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z podanym
symbolem choroby oraz złożyć wniosek o wydanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów.
Uprawnienia kodowane są na 2 lata na Warszawskiej Karcie Miejskiej.
https://warszawa19115.pl/-/ulgi-dla-osob-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia
Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON).

Dofinansowanie ze środków PFRON, można uzyskać na następujące cele:






uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym (także opiekunów, gdy osoba z niepełnosprawnością
wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a lekarz w skierowaniu wyraźnie uzasadni
konieczność pomocy opiekuna);
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze;
dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;
dofinansowanie kosztów usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osoby
niepełnosprawnej lub kosztów utrzymania psa asystującego.

Wniosek o dofinansowanie składa się na specjalnym formularzu. Formularze wniosków są dostępne
na stronie:
https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-dla-osob-niepelnosprawnych
Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć:




kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
oświadczenie o dochodach netto obliczonych za kwartał poprzedzający miesiąc, w którym składany
jest wniosek i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
fakturę proforma lub inny dokument potwierdzający koszt planowanego zakupu urządzenia czy
przedsięwzięcia.

Więcej informacji o dofinansowaniach można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy
Rodzinie:
https://wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/wsparcie-osob-niepelnosprawnych/pracownicy-dzialuwspierania-osob-niepelnosprawnych
Zasiłek pielęgnacyjny.
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje osobie z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności wyłącznie wówczas, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem
21. roku życia. Jest to jedno ze świadczeń, przy którym nie obowiązuje kryterium dochodowe.
Od 1 listopada 2019 r. zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest w kwocie 215,84 zł miesięcznie.
Wnioski należy składać w urzędzie dzielnicy m. st. Warszawa, w której mieszkamy.
https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-zasilku-pielegnacyjnego
Karta parkingowa.
Od 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie osobom zaliczonym do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającym znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się (na podstawie orzeczenia wydanego po 1 lipca 2014 r.).
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W przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, wskazanie do karty
parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby, mające zarówno znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się, jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną jednym z symboli:





04-O (choroby narządu wzroku) lub
05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub
10-N (choroba neurologiczna) lub
07-S (choroby układu oddechowego i krążenia – uprawnienie to przysługuje im od 1.04.2020 r.).

Więcej o wniosku o kartę parkingową:
https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/kartaparkingowa
Abonament radiowo – telewizyjny.
Niektóre osoby z niepełnosprawnością są także zwolnione od wnoszenia opłat za abonament
radiowo-telewizyjny. Z abonamentu zwolnione są osoby:






posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, wydane przez ZUS, lub
posiadające orzeczenia trwałej, lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym, uzyskane z KRUS, lub
które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, lub rentę socjalną z ZUS, lub innego organu
emerytalno-rentowego, lub
niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu
(mierzone na częstotliwości 2.000 Hz. o natężeniu od 80 dB.), lub
niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Zwolnienie z opłat abonamentowych przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie
o niezdolności do pracy wydane przez lekarza orzecznika ZUS lub KRUS (całkowita niezdolność
do pracy/trwała lub okresowa całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym).
Zwolnienia to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono w placówce pocztowej (Poczty Polskiej) oświadczenie o spełnianiu warunków
i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/krrit/kto-jest-zwolniony-z-oplat-abonamentowych
Usługi telekomunikacyjne.
Niektóre firmy telekomunikacyjne przyznają ulgi w opłatach osobom z niepełnosprawnością.
Nie są to ulgi ustawowe, lecz ustalane przez poszczególnych operatorów.
Rabaty dla osób z umiarkowanym stopniem są przyznawane w niżej opisanych przypadkach:



w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu – z orzeczeniem znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, z symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L,
z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli w łącznym
symbolu przyczyny niepełnosprawności występuje symbol przyczyny niepełnosprawności 03-L
(zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu).



O ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością należy pytać poszczególnych operatorów.
Więcej na temat ulg: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja
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Podatki od osób fizycznych – ulga rehabilitacyjna.
Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT,
mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Od dochodu można odliczać wydatki na cele
rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub
podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można więc odliczyć m.in. wydatki na:
1.
2.

3.
4.
5.

Adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności.
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).
Zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności.
Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – udokumentowana stosowną fakturą, wystawioną
w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne.
Leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym
miesiącu, a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością powinna
stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki dokumentujemy fakturami).

Wyżej wymienione wydatki można odliczyć, jeśli zostały sfinansowane przez osobę
z niepełnosprawnością lub jej opiekuna. Wydatki muszą być potwierdzone dokumentami np.
faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika
z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/
Uprawnienia pracownicze.
1. Skrócony czas pracy:

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin
tygodniowo, a czas pracy osoby zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie
może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osoba z niepełnosprawnością nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych.
Zatrudnienie według skróconych norm czasu pracy nie może powodować obniżenia
wynagrodzenia.
Skrócony czas pracy nie obowiązuje w stosunku 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.
2. Dodatkowa przerwa w pracy:

Zgodnie z przepisami, jeśli czas pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, jest on
uprawniony do trwającej co najmniej 15 minut przerwy w pracy, wliczanej do czasu pracy.
Osoba z niepełnosprawnością ma dodatkowe 15 minut i może tę przerwę wykorzystać na
gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

10

Biuletyn Nr 6/2021

Poradnictwo Obywatelskie – Edukacja Prawna

3. Dodatkowy urlop wypoczynkowy:

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do dodatkowego 10-dniowego
urlopu. Przysługuje on na takich samych zasadach jak urlop wypoczynkowy.
Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy, wymiar urlopu dodatkowego ustala się
proporcjonalnie do czasu pracy.
Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba z niepełnosprawnością nabywa po
przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego ze wskazanych powyżej stopni
niepełnosprawności. Za dzień zaliczenia do stopnia niepełnosprawności należy uznać dzień
posiedzenia zespołu orzekającego (data wydania orzeczenia).
4. Prawo do korzystania ze zwolnień od pracy:

Osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
 w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż

raz w roku, na podstawie wniosku lekarza, (sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną)
o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego
i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekraczać 21 dni
roboczych w roku kalendarzowym.
 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. Nieobecność w takim przypadku może trwać cały dzień lub kilka godzin,
a pracodawca nie może wymagać, aby pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego pracownika z niepełnosprawnością.
Pracodawca zatrudniający osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może uzyskać
m.in. dofinansowanie jego wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.
Więcej informacji na stronie:
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-dowynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług
telefonicznych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań,
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie.
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Jak unieważnić transakcję sprzedaży nieruchomości?
Pan Józef jest bezdzietnym wdowcem. Miał dom i hektar
sadu za miastem. Drzewa w sadzie dawały owoce.
Pan Józef zatrudniał pomocnika do pracy. Dwa lata temu,
w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby, pan Józef trafił
do szpitala, przeszedł dwie operacje, amputowano mu
stopę cukrzycową, nie był w stanie wrócić do swojego
domu. Wynajął mieszkanie w bloku blisko szpitala.
Pomocnik pana Józefa uparł się, że odkupi od niego dom
i sad. Osaczył pana Józefa, twierdził, że pan Józef nigdy
już „nie wróci na swoje”, zaproponował cenę i umówił
notariusza celem dokonania transakcji kupna-sprzedaży.
Pan Józef nie zaakceptował sprzedaży swojej posiadłości, a tym bardziej zaoferowanej ceny, która,
według pana Józefa, była rażąco niska. Pomocnik nie poddawał się i straszył pana Józefa, że “go
zabije”, jeśli ten nie zgodzi się na sprzedaż. Umówił notariusza, przyjechał po pana Józefa do
wynajmowanego przez niego mieszkania, groził mu, że jak nie pojedzie z nim do notariusza i nie
podpisze aktu notarialnego, to i tak wszystko straci. Pan Józef czuł się bezsilny, został zastraszony
i obawiał się, że wypowiedziane groźby się spełnią. Pomocnik zabrał pana Józefa do swojego
samochodu i zawiózł do notariusza. Pan Józef ocknął się w swoim mieszkaniu z aktem notarialnym
w ręku, z którego wynikało, że sprzedał swoją nieruchomość pomocnikowi znacznie poniżej ceny
rynkowej.
Co zrobić, jeśli okaże się, umowa sprzedaży nieruchomości nastąpiła wbrew woli sprzedającego.
W opisanym przypadku pan Józef był bezradny, zastraszony i wyzyskany przez swojego
pomocnika. Znalazł się on w trudnym położeniu ze względu na swoją sytuację zdrowotną
i życiową.
Oświadczenie woli w celu wywołania skutków prawnych nazywamy czynnością prawną. Zatem
oświadczenie woli o sprzedaży nieruchomości, sporządzone w postaci aktu notarialnego w celu
przeniesienia własności i uzyskania pieniędzy ze sprzedaży jest czynnością prawną.
Kiedy możemy mieć do czynienia z nieważnością oświadczenia woli?
W przypadku pana Józefa mamy do czynienia z nieważnością względną, która oznacza, że
transakcja sprzedaży nieruchomości dokonana przez pana Józefa przed notariuszem wywołała
skutki prawne – nowym właścicielem nieruchomości został pomocnik pana Józefa.
Czy transakcja ta może zostać unieważniona?
Unieważnienie aktu notarialnego na podstawie wad oświadczenia woli.

Podpisaniu umowy sprzedaży nieruchomości nieodłącznie towarzyszy akt notarialny. Jest on
niejako „przyklepaniem” czynności prawnej. I jako taki może zostać unieważniony na podstawie
przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczących tzw. wad oświadczenia woli. Prawo dokładnie
wyszczególnia, jakie nieprawidłowości towarzyszące dokonywaniu czynności prawnej mogą być
podstawą do podważania samego aktu.
Są to:


brak świadomości lub swobody – dotyczy choroby umysłowej, zaburzenia czynności psychicznych;



pozorność oświadczenia woli – dotyczy złożenia takiego oświadczenia woli, które ma na celu
ukrycie innej czynności prawnej;
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błąd istotny, mylne przekonanie co do stanu rzeczy, np. zakup fałszywego obrazu, podczas gdy
jesteśmy przeświadczeni o jego oryginalności;



podstęp – popełnienie błędu, mylne przeświadczenie na dany temat powstałe wskutek działań osoby
trzeciej;



groźba – wymuszenie konkretnego oświadczenie woli.

Jeżeli podpisana przez nas umowa nosi znamiona wskazanej wyżej wady oświadczenia woli,
zostaliśmy wprowadzeni w błąd, zmuszeni groźbą bądź podstępem, mamy pełne prawo do
zakwestionowania jej ważności. Aby unieważnić akt notarialny sprzedaży nieruchomości, trzeba
wnieść do sądu pozew o ustalenie nieważności dokonanej czynności prawnej.
Pan Józef został poinformowany, że transakcja ta może zostać unieważniona. Oświadczenie
o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli musi być złożone w ciągu roku w przypadku błędu
(licząc od jego wykrycia) lub groźby (licząc od chwili, kiedy stan obawy ustał). W przypadku
wyzysku, pan Józef ma 2 lata na żądanie wyrównania świadczeń lub unieważnienia umowy.
Nieważna w sposób względny jest umowa będąca wyzyskiem. Nieważne względnie będzie również
oświadczenie woli złożone przez pana Józefa pod wpływem groźby.
W przypadku pana Józefa wystąpiły dwie przesłanki nieważności względnej – groźba oraz wyzysk.
Pan Józef został poinformowany, iż w pierwszej kolejności powinien zgłosić się do notariusza
i złożyć oświadczenie o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli, które będzie stanowiło
podstawę do unieważnienia danej czynności prawnej. Oświadczenie takie pan Józef powinien
wysłać do pomocnika, który nabył jego nieruchomość, a następnie złożyć do sądu pozew
o unieważnienie czynności prawnej, jaką była transakcja sprzedaży nieruchomości.
Nierzadko takie sprawy kończą się zawiłymi postępowaniami sądowymi, z uwagi na ich materię
i skomplikowany proces dowodowy. Warto jednak walczyć o swoje.
Doradca obywatelski poradził panu Józefowi aby złożył on na policji zawiadomienie o popełnieniu
przestępstwa przez pomocnika w postaci gróźb karalnych kierowanych pod jego adresem. Wyrok
w postępowaniu karnym ułatwi panu Józefowi uzyskanie unieważnienia transakcji sprzedaży
w procesie cywilnym.
Po unieważnieniu przez sąd transakcji sprzedaży nieruchomości, pan Józef stanie się znów
właścicielem swojej nieruchomości i będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy, jakie uzyskał
w wyniku wadliwego oświadczenia woli.

Podstawa prawna:
Kodeks cywilny.
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Zaspokojenie potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa.
Pani Ania założyła rodzinę w młodym wieku. Ze związku
małżeńskiego urodził się syn Jakub i niepełnosprawna
córeczka Marta. Pani Ania nie pracuje, zajmuje się
domem i dziećmi. Do tej pory tylko pan Jacek pracował
i dbał, aby rodzinie niczego nie brakowało. Niedawno
pani Ania rozpoczęła studia zaoczne, aby podnieść swoje
kwalifikacje, ponieważ zamierza powrócić na rynek pracy.
Dzieci podrosły i nie wymagają już stałej opieki. Niestety
życie rodziny zakłóciło postępowanie pana Jacka.
Nie tłumacząc nic żonie, przestał on przekazywać jej
wynagrodzenie, mówiąc że za dużo wydaje i teraz on
będzie zarządzał budżetem domowym. Pan Jacek zaczął regulować opłaty związane z mieszkaniem
i robić zakupy. Jednak nie opłaca studiów żony ani korepetycji dzieci, ponieważ uważa, że to
zbędne wydatki. Pani Ania pyta, co może zrobić w takiej sytuacji? Status życia jej rodziny wyraźnie
się obniżył, a mąż “grozi dodatkowymi cięciami”.
Małżonkowie, którzy założyli rodzinę, powinni wspólnie o nią zadbać. Prawa i obowiązki dotyczą
w równym stopniu oboje małżonków.
Z powyższego wynikają konkretne powinności, w tym omawiany obowiązek przyczyniania się do
zaspokajania potrzeb rodziny, o którą każdy z małżonków musi dbać według swych sił oraz
możliwości zarobkowych i majątkowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżeństwo posiada
dzieci, czy jest bezdzietne, czy para funkcjonuje w rozdzielności majątkowej, czy nie, ani to, jaki
poziom materialny osiągają małżonkowie. W przypadku gospodarstwa domowego pani Ani od
samego początku był jasno podzielony zakres obowiązków małżonków. Pani Ania dba o dom
i zajmuje się dziećmi, a pan Jacek zarabia na wspólne utrzymanie. Pan Jacek zawsze dobrze
zarabiał i nigdy nie negował decyzji żony w sprawie wydatków, a pani Ania, wiedząc o tym, starała
się zapewnić jak najlepsze warunki dla całej swojej rodziny. Dbała zarówno o dzieci, jak i o męża.
Taki „układ” między małżonkami trwał od lat i był akceptowany przez oboje małżonków. Dlatego
niezrozumiałym dla pani Ani była decyzja męża, gdy postanowił ograniczyć rodzinie dostęp
do środków finansowych.
Jeżeli jeden z małżonków nie pracuje zawodowo, a prowadzi gospodarstwo domowe, zajmuje się
dziećmi, natomiast drugi małżonek pracuje zawodowo, ale nie interesuje się sprawami rodziny,
domu i nie dzieli się dochodami wcale albo też w małym stopniu przekazuje je rodzinie, to można
dochodzić na drodze sądowej świadczeń, mających na celu zaspokojenie potrzeb rodziny.
Obowiązek zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny ma szerszy zakres od „zwykłego
obowiązku alimentacyjnego”, gdyż celem roszczenia o zaspokajanie potrzeb rodziny jest nie tylko
uzyskanie środków materialnych na zaspokojenie prawidłowego funkcjonowania rodziny jako
całości, ale również zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych członków rodziny przy
zastosowaniu zasady równej stopy życiowej wszystkich jej członków. Zgodnie z przepisem
realizacja obowiązku może polegać na osobistych staraniach o wychowanie dzieci, pracy
we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek wygasa wraz z ustaniem małżeństwa,
tj. uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego.
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Pani Ania może wystąpić do sądu z pozwem o zaspokojenie potrzeb rodziny. Pozew nie podlega
opłacie sądowej. W takim pozwie można żądać udzielenia zabezpieczenia roszczenia na czas
trwania postępowania. Pamiętać należy, że sąd w każdej sprawie indywidualnie będzie badał m.in.
możliwości majątkowe i zarobkowe małżonków, w tym małżonka dochodzącego roszczeń
o zaspokajanie potrzeb rodziny. Jeżeli sąd uwzględni roszczenie pani Ani, to zobowiąże męża do
łożenia określonej kwoty pieniężnej tytułem zaspokajania potrzeb rodziny.
Oprócz wskazanej powyżej możliwości dochodzenia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania
potrzeb rodziny w oparciu o art. 27 k.r.o. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jeszcze drugą
możliwość dochodzenia tego obowiązku w postaci wystąpienia przez małżonka do sądu
o nakazanie wypłacania do jego rąk wynagrodzenia drugiego małżonka, w oparciu o art. 28 k.r.o.,
ale o tym już w następnym artykule.

Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
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Kiedy były małżonek może żądać alimentów od
drugiego małżonka?
Pani Katarzyna rok temu rozwiodła się z mężem
Grzegorzem. Sąd orzekł, iż małżeństwo rozpadło
się z winy obu stron. Ich wspólne dziecko,
małoletnia Zosia, zostało przy matce, a pan
Grzegorz płaci na córkę alimenty w wysokości
1.200 zł. Od czasu rozwodu pani Katarzyna ma
problemy finansowe i zapożyczyła się u rodziny
i znajomych z uwagi na chęć zmiany samochodu
na nowszy. Pani Katarzyna, co prawda pracuje, lecz jej zarobki nie pozwalają na zbytnią
rozrzutność. Koleżanka pani Katarzyny powiedziała jej, żeby wystąpiła o alimenty od byłego męża
na swoją rzecz, gdyż ten jest zamożnym przedsiębiorcą. Pani Katarzyna zgłosiła się punktu
Nieodpłatnych Porad Obywatelskich celem porady, czy faktycznie może żądać od byłego męża
alimentów na siebie.
Regulacja dotycząca obowiązku alimentacyjnego względem byłego małżonka znajduje się w art. 60
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dalej k.r.o., który stanowi:
„§ 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia
i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania
środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego
oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód
pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie
małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się
w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego,
chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie
zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże, gdy zobowiązanym jest małżonek
rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także
z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd,
na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.
Rozpatrując kwestie alimentów od byłego małżonka w pierwszej kolejności, musimy ustalić kto był
winien rozpadu małżeństwa. Sąd mógł orzec o winie jednej ze stron, nie orzekać o winie, lub orzec
o winie obydwu stron.
Ustalenie winnego rozpadu małżeństwa w kontekście dochodzenia alimentów od byłego małżonka
ma znaczenie, gdyż zobowiązanym do łożenia alimentów na byłego małżonka będzie:
1.

2.

Małżonek współwinny rozpadu małżeństwa – małżonek taki jest obowiązany dostarczać środków na
utrzymanie zarówno małżonkowi nieponoszącemu winy rozkładu pożycia, jak i małżonkowi, który
winę taką ponosi, gdy ten znajduje się w niedostatku;
Małżonek nieponoszący winy rozkładu pożycia – małżonek taki jest zobowiązany dostarczać środków
utrzymania swemu małżonkowi tylko wtedy, gdy ten małżonek nie ponosi winy rozkładu.

Nie może więc żądać dostarczenia środków utrzymania tylko małżonek winny rozkładu
pożycia od małżonka, który winy nie ponosi.
Kolejną istotną kwestią w kontekście roszczenia alimentacyjnego będzie pojęcie niedostatku.
Sąd Najwyższy w Wyroku z dnia 5 maja 1999 r. wydanym w sprawie I CKN 872/00 wskazał:
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„Stan niedostatku zachodzi wtedy, gdy uprawniony nie ma w ogóle lub nie ma dostatecznych
własnych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić jego usprawiedliwione potrzeby.”
Na uwagę zasługuje również, iż w orzecznictwie przyjmuje się, że podjęcie pracy umożliwiającej
utrzymanie wyklucza istnienie niedostatku. W tej materii wypowiedział się Sąd Rejonowy
w Białymstoku – IV Wydział Rodzinny i Nieletnich w Wyroku z dnia 13 maja 2014 wydanym
w sprawie IV RC 494/13, w którym stwierdził:
„Jeżeli była żona poprzez podjęcie pracy zarobkowej może zapewnić sobie środki pieniężne na
zaspokojenie swoich usprawiedliwionych potrzeb, to przesłanka stanu niedostatku z art. 60 § 1
k.r.o. nie zostaje spełniona.”
Wyżej wymienione okoliczności odnosiły się do sytuacji niedostatku.
Istnieje jednak możliwość dochodzenia alimentów od byłego małżonka w sytuacji istotnego
pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego rozkładu pożycia. Aby móc dochodzić
alimentów z tego tytułu, muszą zostać spełnione poniższe kryteria:
– były małżonek zobowiązany do alimentacji musi być wyłącznie winny rozpadu małżeństwa
– były małżonek uprawniony do alimentacji musi być niewinny rozpadu małżeństwa
– sytuacja majątkowa byłego małżonka uprawnionego do alimentacji musi ulec istotnemu
pogorszeniu.
Ustalenie przesłanki istotnego pogorszenia sytuacji materialnej polega na porównaniu sytuacji,
w jakiej małżonek niewinny znalazł się wskutek rozwiązania małżeństwa stron, z sytuacją, w jakiej
ten małżonek by się znajdował, gdyby rozwód nie został orzeczony i małżeństwo stron wciąż by
trwało.
W razie ziszczenia się omawianej przesłanki małżonek wyłącznie winny obowiązany jest do
przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka
niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.
Odnosząc powyższe rozważania na grunt sprawy pani Katarzyny, wskazać należy, iż jej powództwo
o alimenty od byłego męża jest bezpodstawne. Rozwód pomiędzy panią Katarzyną a panem
Grzegorzem został orzeczony z winy obojga stron, tym samym samo pogorszenie sytuacji
materialnej pani Katarzyny nie daje podstaw do roszczenia alimentacyjnego. Ponadto pani
Katarzyna nie znajduję się w niedostatku. Okoliczność, iż zaciągnęła pożyczkę na zmianę
samochodu na nowszy, nie świadczy o niedostatku, a raczej o rozrzutności.
Jeśli rozważamy wytoczenie powództwa o alimenty do byłego małżonka, pamiętajmy
o:
– ustaleniu, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa;
– czy sytuacja, w której się znajdujemy, jest niedostatkiem, czy jedynie uległa ona pogorszeniu;
– pozew kierujemy do sądu rejonowego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania;
– wartość przedmiotu sporu stanowi suma żądanych świadczeń alimentacyjnych za jeden rok;
– powództwo zwolnione jest od kosztów sądowych;
– zanim wystąpimy z powództwem, skontaktujmy się z najbliższym punktem porad obywatelskich.

Podstawa prawna:
Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Kodeks postępowania cywilnego.
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
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Szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki
zdrowotnej dla osób z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności.
Pani Ala od kilku lat zmaga się z chorobą Alzheimera.
Choroba w jej przypadku postępuje szybko, w związku
z czym pani Ala nie rozpoznaje już bliskich, ma trudności
w poruszaniu się i nie jest w stanie samodzielnie
wykonywać żadnej czynności. Pomaga jej córka – pani
Magda, która zamieszkała z nią dwa lata temu. Kiedy
pani Ala była jeszcze osobą chodzącą i świadomą, udała
się wraz z córką do notariusza, który sporządził dla pani
Magdy pełnomocnictwo do reprezentowania matki
w większości spraw formalnych i urzędowych. Dzięki
pełnomocnictwu pani Magda może odbierać pocztę pani
Ali, a także załatwiać sprawy związane z mieszkaniem,
bankiem, lekarzami itp. Dzięki temu pełnomocnictwu mogła także złożyć dokumenty do
powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o stwierdzenie niepełnosprawności
matki. Zespół, na podstawie złożonej dokumentacji medycznej, wydał na stałe orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności pani Ali.
Według Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
do znacznego, czyli najwyższego, 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.
Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności gwarantuje szereg przywilejów w dostępie do
świadczeń oferowanych przez publiczną służbę zdrowia.
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mogą korzystać poza kolejnością ze:
– świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej – lekarza, pielęgniarki, położnej;
– świadczeń w szpitalach;
– świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (specjaliści przyjmujący w przychodniach);
– usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach;
– ze świadczeń rehabilitacji leczniczej (zgodnie ze wskazaniami medycznymi).

Uwaga! Orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia do korzystania z usług
specjalistów bez konieczności posiadania skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Żeby skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnych świadczeń
specjalistycznych bez skierowania, osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, powinna
udać się do placówki medycznej, która ma podpisaną umowę z NFZ, a następnie zgłosić się do
rejestracji wraz z dokumentem tożsamości i dokumentem potwierdzającym posiadanie znacznego
stopnia niepełnosprawności.
Co praktycznie oznacza termin „poza kolejnością”?
Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone
w dniu zgłoszenia. Jeżeli nie będzie to możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
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terminie, ale poza kolejnością, wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. Świadczenie
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym
niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne poza kolejnością obejmują zlecanie zaopatrzenia
w wyroby medyczne, kierowanie na inne konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie
uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą, niezbędną edukację i promocję zachowań
prozdrowotnych, wykonywanie badań profilaktycznych (jak np. cytologia) oraz wydanie karty
diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Wszystkie uprzywilejowane osoby, w tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności, mają prawo
do korzystania poza kolejnością z usług udzielanych w aptekach. Mogą bez kolejki podejść „do
okienka”, a farmaceuta ma obowiązek udzielić im pomocy.
Znaczny stopień niepełnosprawności uprawnia również do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, w tym:


uzdrowiskowego leczenia szpitalnego dorosłych;



uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dorosłych;



uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym;



uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym;



uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego dorosłych i dzieci

Dla osób dorosłych zalecaną częstotliwością jest korzystanie z leczenia uzdrowiskowego
sanatoryjnego albo rehabilitacji uzdrowiskowej sanatoryjnej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy.
W przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności nie ma limitu na świadczenia
z zakresu rehabilitacji leczniczej w ramach NFZ. Tu też obowiązuje dostęp poza kolejnością. Dla
pacjenta oznacza to możliwość prowadzenia zindywidualizowanej i lepiej dostosowanej do jego
potrzeb terapii. Obecnie lekarz może też zlecić na jednej wizycie znacznie większą ilość zabiegów.
Pacjentom ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje prawo do wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie, według wskazań medycznych, bez uwzględnienia okresów
użytkowania. O potrzebie zaopatrzenia w te wyroby decyduje każdorazowo osoba uprawniona do
wystawienia zlecenia, czyli w zależności od refundowanej pomocy, lekarz rodzinny lub specjalista.
Na przykład osoba niewidoma legitymująca się znacznym stopniem niepełnosprawności obecnie
może ubiegać się o refundację białej laski w zależności od swych potrzeb, a nie tylko raz na pół
roku. Limit dofinansowania w tym przypadku wynosi obecnie 100 złotych.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego
sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości
stanowiącej minimum 20% kosztów sprzętu rehabilitacyjnego. Właściwy procent wysokości
dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym
roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane na podstawie posiadanych środków
finansowych, na posiedzeniu komisji, po otrzymaniu środków PFRON. Kwoty te mogą ulec
zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców decyzja jest
podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji.
Podstawa prawna:
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niezdolności do pracy.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
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Uprawnienia wynikające z lekkiego stopnia
niepełnosprawności
Pani Joanna ma 33 lata i choruje od kilku lat na depresję. Leczy się
i uczęszcza na terapię do Poradni Zdrowia Psychicznego, tam
poinformowano ją, że może złożyć wniosek do Miejskiego Zespołu
Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie, aby uzyskać
orzeczenie o niepełnosprawności. Pani Joanna otrzymała orzeczenie
o lekkim stopniu niepełnosprawności na okres 3 lat. Zgłosiła się do
punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego z prośbą
o wyjaśnienie, jakie uprawnienia jej przysługują jako osobie
z niepełnosprawnością.
Doradczyni obywatelska poinformowała panią Joannę, że w zależności od rodzaju stopnia
niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego) przysługują różne ulgi i uprawnienia.
Z tytułu lekkiego stopnia niepełnosprawności może skorzystać z dofinansowania ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na następujące cele:






uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym (także opiekunów, gdy osoba z niepełnosprawnością
wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, a lekarz w skierowaniu wyraźnie uzasadni
konieczność pomocy opiekuna);
zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
likwidacja barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;
kosztów usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osoby niepełnosprawnej
lub kosztów utrzymania psa asystującego.

Wniosek o dofinansowanie składa się na specjalnym formularzu. Formularze wniosków są dostępne
na stronie:
https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/dofinansowania-dla-osob-niepelnosprawnych
Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub
orzeczenie równoważne, a także oświadczenie o dochodach netto obliczonych za kwartał
poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek i liczbie osób pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym; fakturę proforma lub inny dokument potwierdzający koszt planowanego
zakupu urządzenia czy przedsięwzięcia. Więcej informacji o dofinansowaniach można uzyskać
w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie: https://wcpr.pl/osoby-niepelnosprawne/wsparcieosob-niepelnosprawnych/pracownicy-dzialu-wspierania-osob-niepelnosprawnych
Ulga rehabilitacyjna w ramach podatku od osób fizycznych.
Osoby z niepełnosprawnością, w ramach rocznego rozliczenia podatku od osób fizycznych PIT,
mogą skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Od dochodu można odliczać wydatki na cele
rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,
poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą z niepełnosprawnością lub
podatnika, na którego utrzymaniu są osoby z niepełnosprawnością.
W ramach ulgi rehabilitacyjnej od dochodu można więc odliczyć m.in. wydatki na:
1.

adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności;
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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 – udokumentowana stosowną fakturą,
wystawioną w ośrodku wpisanym na listę miejsc organizujących turnusy rehabilitacyjne;

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.

utrzymanie psa asystującego, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

8.

opłacenie tłumacza języka migowego;

9.

kolonie i obozy dla młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie
ukończyły 25. roku życia;

10. odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: osoby
niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego;
11. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną –
w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł;
12. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: na turnusie
rehabilitacyjnym, w sanatorium;
13. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami
w danym miesiącu, a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba
z niepełnosprawnością powinna stosować określone leki – stale lub czasowo (wydatki
dokumentujemy fakturami).
Wyżej wymienione wydatki można odliczyć, jeśli zostały sfinansowane przez osobę
z niepełnosprawnością, a nie zostały pokryte np. ze środków PFRON. Wydatki muszą być
potwierdzone dokumentami np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie
przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił.
https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-rehabilitacyjna/
Uprawnienia pracownicze.
Czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wyjątkiem osób
zatrudnionych przy pilnowaniu).
Dodatkowa przerwa w pracy wliczana do czasu pracy wynosi 15 min. (do wykorzystania na
gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek).
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Racjonalne usprawnienia – tzn. przeprowadzenie koniecznych w konkretnej sytuacji zmian lub
dostosowań do szczególnych, zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełnosprawności
danej osoby np. przeniesienie stanowiska pracy z piętra na parter.
Pracodawca zatrudniający osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności, może uzyskać m.in.
dofinansowanie jego wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, więcej
informacji na stronie:
https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/wysokosc-dofinansowania-dowynagrodzen-pracownikow-niepelnosprawnych/
Ulgi w komunikacji miejskiej w Warszawie.
Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności, ale tylko
te, które nie ukończyły 26. roku życia. Aby uzyskać prawo do tej ulgi należy w Punkcie Obsługi
Pasażera przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia do bezpłatnych/ulgowych przejazdów,
taki jak legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z podanym
symbolem choroby oraz złożyć wniosek o wydanie uprawnień do bezpłatnych przejazdów.
Uprawnienia kodowane są na 2 lata na Warszawskiej Karcie Miejskiej.
https://warszawa19115.pl/-/ulgi-dla-osob-z-orzeczona-niepelnosprawnoscia
Ulgi w komunikacji międzymiastowej.
Ze zniżek przy zakupie biletów na przejazdy PKP mogą korzystać jedynie osoby w wieku od 16 do
24 lat oraz studenci niepełnosprawni do 26. roku życia z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Mają one prawo do przejazdów koleją (PKP) ze zniżką 78 proc. w drodze do szkoły, szkoły
wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy
społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznej, na turnus rehabilitacyjny, itp.
https://www.intercity.pl/pl/

Podstawa prawna:
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań,
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na
zlecenie.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Uchwała LXVII/1849/2018 w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie wysokości
dopłat do cen biletów.
Kodeks pracy.
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Pomoc materialna z Ośrodka Pomocy Społecznej dla osoby
w trudnej sytuacji finansowej.
Pan Kazimierz ma 58 lat. Mieszka w mieszkaniu komunalnym
o powierzchni ok. 14 m kw. Jest samotny, nie ma dzieci. Jedyni
krewni pana Kazimierza, to brat zmarłej żony z rodziną,
zamieszkujący na południu kraju, ale pan Kazimierz od śmierci
żony, tj. od 5 lat, nie utrzymuje z nimi kontaktu. Ze względu na
zły stan zdrowia, pan Kazimierz w październiku otrzymał
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym.
Pan Kazimierz od 2 miesięcy jest bezrobotny, zarejestrował się
w urzędzie pracy, ale nie ma prawa do zasiłku. Obecnie
utrzymuje się ze skromnych oszczędności, które szybko się
kończą. Pan Kazimierz obawia się, że jeśli nadal nie będzie
miał żadnego dochodu, to popadnie w długi. Wcześniej
pracował jako pomocnik na budowach, teraz jednak nie jest
w stanie pracować fizycznie, czeka na operację kręgosłupa. Za radą sąsiadki pan Kazimierz zgłosił
się do punktu NPO z pytaniem, czy przysługuje mu w tej sytuacji jakakolwiek pomoc finansowa
z Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) jest instytucją powołaną do tego, aby umożliwiać osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
W takiej właśnie sytuacji znalazł się pan Kazimierz, który z powodu stanu zdrowia nie jest w stanie
podjąć obecnie pracy, a nie ma żadnych innych źródeł utrzymania i nie może liczyć na rodzinę.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, m.in. z powodu ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby czy przemocy
w rodzinie.
Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby
zainteresowanej. Aby więc uzyskać pomoc, pan Kazimierz powinien złożyć odpowiedni wniosek
(osobiście, pisemnie lub telefonicznie). Następnie pracownik socjalny przeprowadzi wywiad
środowiskowy w miejscu zamieszkania pana Kazimierza. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu
jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.
Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej
i mieszkaniowej osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad w ciągu
14 dni od daty wszczęcia postępowania, czyli złożenia przez pana Kazimierza wniosku.
W trakcie przeprowadzania wywiadu, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy.
Ustalenia mogą być zawarte w kontrakcie socjalnym. Kolejnym krokiem jest wydanie przez
Ośrodek decyzji w sprawie udzielenia pomocy. Wszystkie decyzje są wydawane w formie pisemnej
i przysługuje od nich odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Warunkiem do uzyskania pomocy finansowej jest spełnienie określonego w Ustawie o pomocy
społecznej kryterium dochodowego. Kryterium to w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
takiej jak pan Kazimierz, obecnie wynosi 701 zł miesięcznie, a od 1 stycznia 2022 r. będzie
wynosiło 776 zł. Dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z innymi domownikami
kryterium to obecnie wynosi 528 zł, a od 1 stycznia 2022 r. będzie wynosiło 600 zł na osobę).
Kryterium dochodowe podlega weryfikacji co 3 lata.
Pan Kazimierz, który teraz nie posiada żadnego dochodu, spełnia to kryterium.
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Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej mogą korzystać z następujących form pomocy finansowej:
Zasiłek stały.
Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności,
spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium
ustawowego. Wysokość zasiłku stałego ustala się na podstawie:
 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej tj. 701 zł miesięcznie a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 645 zł miesięcznie;
 w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, tj.
528 zł miesięcznie a dochodem na osobę w rodzinie.
Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna wysokość zasiłku stałego wyniesie 719 zł.
Zasiłek okresowy.
Przysługuje osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium
dochodowe, w szczególności ze względu na ochronę macierzyństwa, długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie.
Zasiłek okresowy ustala się:
 w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie
może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
 w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny,
a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.
Zasiłek celowy.
Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego
określonego w Ustawie. Jest to świadczenie jednorazowe, przyznawane na zaspokojenie niezbędnej
potrzeby życiowej, w szczególności na:


zakup żywności,



zakup leków i leczenie,



zakup opału,



zakup odzieży i obuwia,



zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego.



pokrycie kosztów pogrzebu.

W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową w postaci zasiłku celowego mogą otrzymać
również osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe.
Pan Kazimierz jako osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
będzie mógł się starać o pomoc w postaci zasiłku stałego, a także zasiłku celowego, jeżeli np. nie
wystarczy mu pieniędzy na zakup leków. Jeżeli okazałoby się, że pan Kazimierz po opłaceniu
czynszu i uregulowaniu wszystkich opłat nie ma pieniędzy na jedzenie, wtedy może otrzymać także
pomoc w postaci bonów żywnościowych.
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Pan Kazimierz po wyjściu z punktu NPO, uzbrojony w nową wiedzę, udał się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w swojej dzielnicy (ponieważ obowiązuje rejonizacja), aby złożyć wniosek o przyznanie
mu pomocy.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Ustawa o pomocy społecznej.

Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS

25

NIEODPŁATNE PORADNICTWO
OBYWATELSKIE W WARSZAWIE

W CZYM MOŻEMY POMÓC

Wspieramy osoby w różnych, trudnych sytuacjach życiowych, również
związanych z obecną sytuacją wynikającą z epidemii. Zachęcamy do
rozwiązywania razem z nami swoich życiowych problemów.
Udzielamy porad m.in. dotyczących:
sytuacji na rynku pracy
spraw finansowych, zadłużeń, upadłości konsumenckiej
spraw mieszkaniowych
rodzinnych
świadczeń/zasiłków
dziedziczenia, własności
oraz wszystkich innych spraw.
KONTAKT E-MAILOWY Z DORADCAMI

Białołęka - npongo4bialoleka@um.warszawa.pl
Bielany - npongo6bielany@um.warszawa.pl
Mokotów - npongo8mokotow@um.warszawa.pl
Ochota - npongo10ochota@um.warszawa.pl
Praga Północ - npongo14pragapn@um.warszawa.pl
Śródmieście - npongo17srodmiescie@um.warszawa.pl
Targówek - npongo20targowek@um.warszawa.pl
Wawer - npongo26wawer@um.warszawa.pl
Wola - npongo33wola@um.warszawa.pl

KONTAKT TELEFONICZNY

umów się za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu pod numerem 19 115
(wewnętrzny 8 - zgłoś się na poradę obywatelską)

Ponadto informacje i porady - Biuro Porad Obywatelskich
tel. 22 828-12-95; 22 350-72-51; 882-504-456
Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa
tel: (22) 828-12-94; email: bpowarszawa@gmail.com;
bpo.warszawa.pl

