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WSTĘP
Szanowni Państwo,
Oddajemy do Państwa dyspozycji opracowanie, które zostało
zrealizowane na zlecenie Województwa Lubelskiego działającego
poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w ramach
umowy zawartej w dniu 15 listopada 2021 roku, której przedmiotem
było sporządzenie publikacji pt. „Niepełnosprawni - Pełnoprawni przewodnik dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin".
Niniejsze Kompendium zawiera zbiór prawnych uwarunkowań
dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Zawiera
regulacje dotyczące dostępności do świadczeń, przedstawia ulgi, a
także aspekty związane z rehabilitacją społeczną oraz zawodową.
Przedstawiamy Państwu aktualnie obowiązujące ramy prawne,
a
także dokonujemy kompleksowego przeglądu narzędzi, za pomocą
których osoby niepełnosprawne mogą w pełni funkcjonować.
Z serdecznym pozdrowieniem,
radca prawny Aleksandra Trusewicz
prezes zarządu Stowarzyszenia „Pactum”

REHABLITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej utraciła zdolność do pracy na dotychczas
zajmowanym 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.

REHABLITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

• czas pracy osoby niepełnosprawnej o lekkim stopniu
niepełnosprawności nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40
godzin tygodniowo;
• czas pracy osoby niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i
35 godzin tygodniowo;
• osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i
w godzinach nadliczbowych.

REHABLITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy
na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek.
Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy.
Powyższe w żadnym stopniu nie powoduje obniżenia wysokości
wynagrodzenia wypłacanego w niezmienionej wysokości.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w
wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

REHABLITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

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, 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.

REHABLITACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Zadania
z
zakresu
aktywizacji
zawodowej
osób
z
niepełnosprawnością realizowane są przez Powiatowe Urzędy Pracy.

Do zadań Urzędu należy m. in.:
- pomoc osobom z niepełnosprawnością w poszukiwaniu pracy,
- świadczenie usług poradnictwa zawodowego,
- realizacja programów finansowanych ze środków PFRON.

Powiatowe Urzędy Pracy są zlokalizowane na terenie poszczególnych
powiatów.

REHABLITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Warsztat terapii zajęciowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i
finansowo placówką, stwarzającą osobom niepełnosprawnym
niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i
zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności
niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Osoba niepełnosprawna nie
ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w warsztacie.

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej
rehabilitacji zawodowej i społecznej, połączonej z elementami
wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej
sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów
społecznych. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

REHABLITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie zakupu
sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji w warunkach domowych.

Każda osoba niepełnosprawna, która otrzymała dofinansowanie z
Narodowego Funduszu Zdrowia do zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, może starać się również o
dofinansowanie do tych przedmiotów z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

ŚWIADCZENIA

Zasiłek stały
Dla kogo?

• dla pełnoletniej osoby samotnie gospodarującej, niezdolnej do
pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej
dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej;

• dla pełnoletniej osoby pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód,
jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium
dochodowego na osobę w rodzinie.

ŚWIADCZENIA

Zasiłek okresowy
Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia
uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia
społecznego:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
rodziny.

ŚWIADCZENIA

Zasiłek celowy

Przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie
części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału,
odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

ŚWIADCZENIA
Świadczenia pieniężne
• praca socjalna - jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania
osób i rodzin w ich środowisku społecznym, bez względu na
posiadany dochód;
• składki na ubezpieczenie zdrowotne;
• składki na ubezpieczenia społeczne;
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie –
następuje przez udostępnienie maszyn i narzędzi pracy (na
podstawie
umowy
użyczenia)
stwarzających
możliwość
zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń
ułatwiających pracę niepełnosprawnym.

ŚWIADCZENIA
Poradnictwo specjalistyczne
-świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują
potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
bez względu na posiadany dochód.
Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o
obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i
opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy
funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach
naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą
niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.
Poradnictwo
psychologiczne
realizuje
diagnozowania, profilaktyki i terapii.
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ŚWIADCZENIA

Interwencja kryzysowa
Celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i samodzielnego
radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji
kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na
posiadany dochód. w ramach interwencji kryzysowej udziela się
natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w
zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego.

ŚWIADCZENIA
Zasiłek pielęgnacyjny
Przyznaje się go w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z
koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy
innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej
się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
• osobie, która ukończyła 75 lat życia.

ŚWIADCZENIA
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej
Przysługuje:
• matce albo ojcu;
• opiekunowi faktycznemu dziecka;
• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
Warunkiem w tym przypadku jest to, że w/w osoby nie podejmują lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.

ŚWIADCZENIA

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z
koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w
związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy i
uzależniony jest od wysokości dochodu.

ŚWIADCZENIA
Dodatek mieszkaniowy
Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mającym na
celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w
związku z zajmowaniem lokalu mieszkaniowego.
Dodatek energetyczny
Przysługuje osobie, która spełnia łącznie trzy warunki:
• ma przyznany dodatek mieszkaniowy;
• jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej (umowy na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej)
zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;
• zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia
elektryczna.

ULGI ORAZ UPRAWNIENIA

Ulgi w podatku dochodowym
Przysługują:
• podatnikowi będącemu osobą niepełnosprawną; lub
• podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostają takie osoby
niepełnosprawne jak:
współmałżonek;
dzieci własne i przysposobione, dzieci
wychowanie, pasierbowie;
rodzice, rodzice współmałżonka;
rodzeństwo;
ojczym, macocha, zięciowie i synowie.

obce

przyjęte

na

ULGI ORAZ UPRAWNIENIA

Ulgi rehabilitacyjne
Warunkiem skorzystania z większości ulg rehabilitacyjnych jest
posiadanie
przez
podatnika
dokumentów
stwierdzających
poniesienie wydatków (faktury VAT / rachunku).
Nie dotyczy to wydatków na używanie samochodu osobowego,
stanowiącego własność (ewentualnie także współwłasność) osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub
podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne,
które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z
koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi.

ULGI ORAZ UPRAWNIENIA

Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych

Od podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione są m.in.:
- osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki
inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe,
zaliczone, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do grupy osób
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez
względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu
niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządu ruchu.

ULGI ORAZ UPRAWNIENIA

Karta parkingowa

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawane są przez
Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Przepisy nakładają na osobę niepełnosprawną obowiązek osobistego
złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, za wyjątkiem osób,
które nie ukończyły 18 roku życie (wniosek składa za nie rodzic) oraz
osób ubezwłasnowolnionych (wniosek składa ustanowiony decyzją
sądu opiekun lub kurator).

ULGI ORAZ UPRAWNIENIA
Leczenie uzdrowiskowe

Powyższe jest jednym ze świadczeń zdrowotnych gwarantowanych
ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia i przysługuje wszystkim ubezpieczonym.

Nie należy go mylić z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, który
finansowany jest z innych źródeł. Udział w turnusie rehabilitacyjnym
nie ma wpływu na możliwość korzystania z lecznictwa
uzdrowiskowego. Leczenie uzdrowiskowe obejmuje trzy rodzaje
świadczeń: 
leczenie w sanatorium uzdrowiskowym,
 leczenie w szpitalu uzdrowiskowym, 
leczenie ambulatoryjne.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

Organizacje pozarządowe działają na rzecz społeczności opierając się
o zapisy ustawy o pożytku publicznym.
Do sektora pozarządowego możemy zaliczyć przede wszystkim
fundacje oraz stowarzyszenia (tzw. stowarzyszenia rejestrowe oraz
stowarzyszenia zwykłe).

Niektóre z organizacji pozarządowych w swoich celach statutowych
posiadają takie kwestie jak m.in. pomoc oraz wsparcie świadczone na
rzecz osób niepełnosprawnych.
Na terenie województwa lubelskiego funkcjonuje wiele organizacji
pozarządowych, które realizując swoje cele statutowe świadczą m.in.
pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

STOWARZYSZENIA REJESTROWE
STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
SŁONECZKO
STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ CAMINO
LUBELSKI
ZWIĄZEK
INWALIDÓW
NARZĄDU
RUCHU
(STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RUCHOWĄ)
POLSKIE
STOWARZYSZENIE
NA
RZECZ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO LUBLIN
STOWARZYSZENIE
NA
RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

DZECI

I

Z

MŁODZIEŻY

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

FUNDACJE

FUNDACJA EFRON - EUROPEJSKA FUNDACJA ROZWOJU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI
FUNDACJA FUGA MUNDI
FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TACY SAMI"

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy
społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom
starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie
dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia
opieki i wychowania przez rodziców.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Celem Ośrodka Pomocy Społecznej jest świadczenie pomocy
społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki,
możliwości i uprawnienia. Nadmienić należy, że pracownik socjalny
pracujący w w/w Ośrodku wykonuje zadania zmierzające do poprawy
sytuacji osób i rodzin.

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami
wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują
do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są
przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych i
niepełnosprawnych intelektualnie. To placówki okresowego
dziennego lub całodobowego pobytu, w którym osoby z zaburzeniami
psychicznymi mogą otrzymać częściową opiekę i pomoc w
zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz posiłek.

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką
stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia
pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie
pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia. Warsztat nie jest placówką samodzielną, ale stanowi
część większej struktury organizacyjnej wyposażonej w osobowość
prawną lub posiadającej zdolność do czynności prawnych. Warsztaty
mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez
inne podmioty.
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Jedną z istotniejszych kwestii dla osób niepełnosprawnych jest
uzyskanie stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(lekki, umiarkowany, znaczny).
Według właściwości miasta Lublin sprawy te rozpatruje Miejski
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie (ul.
Magnoliowa 2, 20-143 Lublin).
Natomiast w przypadku gdy dana osoba nie zgadza się z wydanym
przez Miejski Zespół orzeczeniem, może wówczas złożyć stosowne
odwołanie
do
Wojewódzkiego
Zespołu
ds.
Orzekania
o
Niepełnosprawności z siedzibą w Lublinie (Bazylianówka 46, 20-144
Lublin).
Warto jednak nadmienić, iż w/w odwołanie powinno być wniesione za
pośrednictwem
Miejskiego
Zespołu
ds.
Orzekania
o
Niepełnosprawności w Lublinie.
W przypadku gdy odwołanie okaże się być niesatysfakcjonujące,
można skorzystać z drogi sądowej.
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PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU WZÓR ODWOŁANIA
OD
ORZECZENIA
MIEJSKIEGO
ZESPOŁU
DO
SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Z SIEDZIBĄ W
LUBLINIE.
ODWOŁANIE ZOSTAŁO WNIESIONE DO WOJEWÓDZKIEGO
ZESPOŁU
DO
SPRAW
ORZEKANIA
O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE.
WSZELKIE
DANE
SĄ
FAŁSZYWE,
A
STAN
FAKTYCZNY
POWSTAŁ CELEM REALIZACJI NINIEJSZEGO WZORU.
WSZELKIE PODOBIEŃSTWA SĄ PRZYPADKOWE.
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LUBLIN, DNIA 15 GRUDNIA 2021 ROKU
WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W LUBLINIE
ZA POŚREDNICTWEM:
MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W LUBLINIE
UL. MAGNOLIOWA 2
20-143 LUBLIN
ODWOŁUJĄCY:
JAN NOWAK
UL. MIŁA 1
20-143 LUBLIN

DOT. NR 1/1/2021
ODWOŁANIE
OD ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W
LUBLINIE
Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU NR 1/1/2021
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DZIAŁAJĄC
W
IMIENIU
WŁASNYM,
WNOSZĘ
ODWOŁANIE
OD
ORZECZENIA
O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
MIEJSKIEGO
ZESPOŁU
DS.
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE Z
DNIA
18
PAŹDZIERNIKA
2021
ROKU
NR
1/1/2021
ZALICZAJĄCEGO
MNIE
DO
STOPNIA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UMIARKOWANEGO.
WNOSZĘ O:
ZMIANĘ ZASKARŻONEGO
ZALICZENIE
MNIE
DO
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

ORZECZENIA W PKT 1 I
ZNACZNEGO
STOPNIA

2. PRZEPROWADZENIE DOWODU Z DOKUMENTÓW:
- ZAŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA DLA POTRZEB
ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO Z DNIA 10 CZERWCA 2021
ROKU,
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UZASADNIENIE
DOLEGLIWOŚCI, NA KTÓRE CIERPI ODWOŁUJĄCY, SKUTKUJĄ TYM, ŻE
NARUSZENIE
U
NIEGO
SPRAWNOŚCI
ORGANIZMU
WYMAGA
BEZWZGLĘDNEJ POMOCY INNYCH OSÓB W CELU ZAPEWNIENIA
NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA I PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI W
ŻYCIU CODZIENNYM.
WYMAGAM SPRAWOWANIA NADE MNĄ NIEPRZERWANEJ, STAŁEJ
OPIEKI. ZGODNIE Z ZALECENIAMI LEKARZA, STOSUJĘ TERAPIĘ
FARMAKOLOGICZNĄ,
PRZYJMUJE
LEKI
USPOKAJAJĄCE
I
ANTYDEPRESYJNE.
POWYŻSZE
DOTYCZĄCE
SPRAWOWANIA
ZUPEŁNEGO NADZORU I OPIEKI NADE MNĄ
ZAŚWIADCZENIA O STANIE ZDROWIA.

CAŁODOBOWEGO
I
POTWIERDZA TREŚĆ

WOBEC POWYŻSZEGO ODWOŁANIE STAŁO SIĘ KONIECZNE.

JAN NOWAK
W ZAŁĄCZENIU:
1. ODPIS ODWOŁANIA I WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW
2. ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA.
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PONIŻEJ
PRZEDSTAWIAMY
PAŃSTWU
WZÓR
ODWOŁANIA
OD
ORZECZENIA
WOJEWÓDZKIEGO
ZESPOŁU
DO
SPRAW
ORZEKANIA
O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE.

WSZELKIE DANE SĄ FAŁSZYWE, A STAN FAKTYCZNY
POWSTAŁ CELEM REALIZACJI NINIEJSZEGO WZORU.
WSZELKIE PODOBIEŃSTWA SĄ PRZYPADKOWE.
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LUBLIN, DNIA 15 GRUDNIA 2021 ROKU
SĄD REJONOWY W LUBLINIE
WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 76
20-950 LUBLIN
ZA POŚREDNICTWEM:
WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE
BAZYLIANÓWKA 46
20-144 LUBLIN
ODWOŁUJĄCY:
ANNA NOWAK
UL. MIŁA 1
20-144 LUBLIN
PESEL: 0011223344556
DOT. NR 1/1/2021

ODWOŁANIE
OD ORZECZENIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE Z DNIA 6 SIERPNIA 2021
ROKU, ZNAK: 1/1/2021
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DZIAŁAJĄC W IMIENIU WŁASNYM, WNOSZĘ ODWOŁANIE
OD ORZECZENIA WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE Z DNIA
6 SIERPNIA 2021 ROKU, ZNAK: 1/1/2021, UTRZYMUJĄCĄ W
MOCY
ZASKARŻONEGO
ORZECZENIA
O
STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WYDANEGO
PRZEZ
MIEJSKI
ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
W LUBLINIE W DNIU 25 CZERWCA 2021 ROKU
WNOSZĘ O:
ZMIANĘ ZASKARŻONEGO ORZECZENIA W CAŁOŚCI I
ORZECZENIE WOBEC MNIE UMIARKOWANEGO STOPNIA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,
PRZEPROWADZENIE
DOWODU
Z:
DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W AKTACH SPRAWY
ORAZ
OPINII
BIEGŁEGO
LEKARZA
Z
ZAKRESU
ONKOLOGII ORAZ INTERNY.
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UZASADNIENIE
ORZECZENIEM Z DNIA 25 CZERWCA 2021 ROKU MIEJSKI ZESPÓŁ DO
SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE ZALICZYŁ
MNIE
DO
LEKKIEGO
STOPNIA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
SYMBOL
PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ZOSTAŁ OZNACZONY JAKO 09-M.
W
ZWIĄZKU
Z
ODWOŁANIEM
OD
ORZECZENIA
O
STOPNIU
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WYDANEGO PRZEZ MIEJSKI ZESPÓŁ DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE Z DNIA 25 CZERWCA
2021
ROKU,
WOJEWÓDZKI
ZESPÓŁ
DO
SPRAW
ORZEKANIA
O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W LUBLINIE
ORZECZENIEM Z DNIA 6 SIERPNIA
2021 ROKU UTRZYMAŁ W MOCY ZASKARŻONE ORZECZENIE.
Z W/W ORZECZENIEM NIE ZGADZA SIĘ ODWOŁUJĄCA I WNOSI O JEGO
ZMIANĘ W CAŁOŚCI I ORZECZENIE U ODWOŁUJĄCEJ UMIARKOWANEGO
STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI.
ZGODNIE Z ART. 4 UST. 2 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 1997 ROKU O
REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(DZ.
U.
Z
2018
R.
POZ.
511),
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.
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ODWOŁUJĄCA JEST OSOBĄ PRZEWLEKLE CHORĄ. W 2010
ROKU ZDIAGNOZOWANO U NIEJ NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY
PRAWEJ
PIERSI,
NA
SKUTEK
KTÓREGO
DOKONANO
MASTEKTOMII PIERSI WRAZ Z WYCIĘCIEM WSZYSTKICH
WĘZŁÓW CHŁONNYCH PRAWEJ PACHY. BYŁA PODDANA
CHEMIOTERAPII ORAZ RADIOTERAPII.
ODWOŁUJĄCA
ZNAJDUJE
SIĘ
AKTUALNIE
POD
STAŁĄ
OPIEKĄ LEKARSKĄ. PROCES LECZENIA TRWA CAŁY CZAS,
CO
WIĄŻE
SIĘ
Z
KONIECZNOŚCIĄ
STAŁEGO
PRZYJMOWANIA
LEKÓW.
PONADTO
PO
WYKONANIU
NIEZBĘDNYCH
DLA
PROCESU
LECZENIA
OPERACJI,
POWSTAŁA KONIECZNOŚĆ WIELOKROTNEJ REHABILITACJI
ORAZ ZAPEWNIENIA ŚCISŁEJ KONTROLI ONKOLOGICZNEJ.

MAJĄC NA
WSTĘPIE.

WZGLĘDZIE

POWYŻSZE,

WNOSZĘ

JAK

NA

ANNA NOWAK

W
ZAŁĄCZENIU:
ZAŁĄCZNIKÓW.

ODPIS

PISMA

I

WSZYSTKICH

JESTEŚMY TU DLA PAŃSTWA!
ODWIEDŹ NAS NA
WWW.STOWARZYSZENIEPACTUM.PL

