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WPROWADZENIE

W tej broszurze zapoznają się Państwo z dostępnymi źródłami fi-

nasowania różnych form pomocy dla dziecka lub osoby dorosłej 

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Pierwsza część broszury to krótki opis aktualnych świadczeń  

i zasiłków. 

W części drugiej przedstawione zostaną możliwości aktywne-

go pozyskiwania przez rodziców/opiekunów oraz pozostałych 

osób z otoczenia dzieci z zespołem Aspegera czy autyzmem 

wysokofunkcjonującym, środków finansowych lub wsparcia nie-

materialnego na własne pomysły i projekty. 

Dodatkowo w tej części przedstawimy Państwu różne możliwo-

ści współpracy z władzami oraz prywatnymi i społecznymi dar-

czyńcami.



ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności kwalifikuje opiekunów 
dziecka do uzyskiwania zasiłku pielęgnacyjnego. Aby go otrzymywać, 
należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej, załączając aktu-
alne orzeczenie. 

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu nie-
pełnosprawności są uprawnione do otrzymywania zasiłku pielęgnacyj-
nego w wysokości 153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

1.  dziecku niepełnosprawnemu (posiadającemu orzeczenie o niepełno-
sprawności),

2.  osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym,

3.  osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełno-
sprawność powstała do ukończenia 21. roku życia,

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny należy złożyć w urzędzie gminy, zwykle 
w jednostce zajmującej się wypłatą świadczeń rodzinnych. Przy ubiega-
niu się o to świadczenie nie obowiązuje kryterium dochodowe.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Z orzeczenia o niepełnosprawności wynika również, czy rodzicom 
(bądź opiekunom prawnym) dziecka przysługuje prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego. Wskazuje na to punkt 7 orzeczenia – „Koniecz-

ności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”. 
Świadczenie pielęgnacyjne może otrzymać matka lub ojciec bądź fak-
tyczny opiekun, jeśli rezygnuje z pracy, aby opiekować się dzieckiem  
z niepełnosprawnością. Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne 
wynosi 1406 zł.

Świadczenie przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej 
opieki powstała przed ukończeniem przez nią 18. roku życia lub 25. roku 
życia, jeśli się ona uczy. 

Od 2017 r. wysokość świadczenia będzie corocznie waloryzowana i co 
roku wzrastać będzie o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się bę-
dzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

UWAGA: OD TEGO ROKU KAŻDY Z RODZICÓW 
WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO DZIECKA  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RODZINIE MOŻE 
POBIERAĆ ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, GDY 

ZREZYGNUJE Z PRACY LUB JEJ NIE PODEJMIE ZE 
WZGLĘDU NA OPIEKĘ NAD NIEPEŁNOSPRAW-

NYM DZIECKIEM. JEŻELI W RODZINIE JEST WIĘCEJ 
NIŻE JEDNO DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 

MAMA I TATA MOGĄ ZREZYGNOWAĆ Z PRACY  
I POBIERAĆ ŚWIADCZENIA.

POSIADANIE ORZECZEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

Część wymienionych poniżej świadczeń związana jest z orzeczeniem o niepełnosprawności (na przykład specjalny zasiłek 
opiekuńczy), lub zaświadczeniem lekarskim (specjalistyczne usługi opiekuńcze SUO). Niekiedy o otrzymaniu świadczenia 
decyduje też kryterium dochodowe lub ocena sytuacji rodziny przez przedstawiciela ośrodka pomocy społecznej. Tak się 
dzieje w przypadku zasiłków.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/328101
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/328101
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/328101
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/328101


SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Przysługuje osobom, które muszą zrezygnować z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki 
nad osobą legitymującą się: 

1. Orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 

lub

2.  Orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: koniecz-
ności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji  
i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  
w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (czyli są to punkty. 7 i 8 w 
orzeczeniu dla osób do 16. r.ż.).

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie, 
uzależniony jest od spełnienia kryterium dochodowego. Przysługuje, je-
żeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby 
wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.

UWAGA! TEN ZASIŁEK WYKLUCZA SIĘ  
ZE ŚWIADCZENIEM PIELĘGNACYJNYM.

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU  
RODZINNEGO
Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest od spełnie-
nia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe po-
krycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. 

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym/znacznym stop-
niu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/kryteruim-dochodowe/


Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje tzw. system złotówka za złotówkę. 
Oznacza to, że w przypadku przekroczenia maksymalnego dochodu na 
osobę, świadczenie zostanie nam przyznane, jednak jego kwota będzie 
pomniejszona o nadwyżkę w dochodzie . Kiedy nasz dochód będzie wy-
nosił 684 zł na osobę, zasiłek zostanie pomniejszony o 10 zł. Jeśli jednak 
kwota zasiłku wraz z dodatkami byłaby mniejsza niż 20 zł, świadczenie 
nie zostanie przyznane.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata na-
stępują na wniosek, który należy złożyć  w urzędzie gminy lub 
miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Reali-
zacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jed-
nostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. 
Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpły-
nął wniosek. Prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na okres zasiłkowy, 
który zaczyna się dnia 1 listopada i trwa do dnia 31 października następ-
nego roku kalendarzowego. Świadczenie to wypłacane jest w okresach 
miesięcznych.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia  
18 roku życia;

135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia  
24 roku życia. 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2.  opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się 
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przy-
sposobienie dziecka);

3.  osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzy-
maniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wy-
rokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). 



DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO
1. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

2.  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania

3. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

4. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka4

5. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

6. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

7.  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka  
niepełnosprawnego
Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabili-
tacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:

90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 
roku życia. 

Dodatek ten przysługuje:

1. matce lub ojcu dziecka;

2.  opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekująca się 
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przy-
sposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także

3.  osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na 
utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z usta-
leniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów 
z ich strony) 

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 
przysługuje; 
1.  w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się 

siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły 
podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej 
się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności - w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko;

2.  w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w 
której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły 
ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany 
jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadają-
cym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokości 69,00 zł mie-
sięcznie na dziecko.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo 
opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe 
pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku 
szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasił-
kowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie 
przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia 
bez rozpoznania. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego przysługuje raz w roku szkolnym w wysokości 100 zł na dziecko.



Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego  
wychowywania dziecka 
przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej 
jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka z orze-
czeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie 
więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje sa-
motnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycz-
nemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,  jeżeli nie zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka  od drugiego  
z rodziców dziecka, ponieważ:

• drugi z rodziców dziecka nie żyje;

• ojciec dziecka jest nieznany;

•  powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego  
z rodziców zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 
roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice 
osoby uczącej się nie żyją.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 
przysługuje  jednorazowo w wysokości 1000 zł matce lub ojcu albo 
opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka 
w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie 
został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka dziecka po-
zostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży.



Zasiłek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie  
wielodzietnej
Dodatek przysługuje na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasił-
ku rodzinnego. Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wycho-
wywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł miesięcznie. 
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przy-
sługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba fak-
tycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sadu 
rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu 
dziecka.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad  
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
Przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie. 

Dodatek przysługuje  matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziec-
ka (osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnio-
skiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi 
prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, 
uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez 
okres:

1. 24 miesięcy kalendarzowych;

2.  36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż 
jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

3.  72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem 
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego 
przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje je-
den dodatek.



SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
SUO - Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze przysługują osobom wy-
magającym pomocy, która wynika z rodzaju ich schorzenia lub niepeł-
nosprawności, oraz osobom zaburzeniami psychicznymi.

UWAGA! PODSTAWĄ DO UBIEGANIA SIĘ  
O TĘ FORMĘ POMOCY JEST  

SKIEROWANIE – ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE  
OD LEKARZA PSYCHIATRY.

Dokładne zasady przyznawania tych usług, ich rodzaj, spis osób do nich 
uprawnionych oraz regulacje w kwestii opłat zawiera Rozporządzenie 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specja-
listycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189, poz. 1598 z poz. zmianami).

 Zakres specjalistycznych usług określony w § 2 w/w rozporządzenia  
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych jest określany uzna-
niowo- pracownik socjalny przychodzi do domu, zbiera dokumentacje i 
podejmuje decyzję , w rozporządzeniu jest tabela. 

 Zakres usług obejmuje przede wszystkim:

•  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego  
życia, w tym zwłaszcza:

•  kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb  
życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania;

• interwencje i pomoc w życiu w rodzinie,

• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

• wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

• pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi,

• pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia,

•  rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu 
w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu-
blicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 581 z późn. zm.),

• pomoc mieszkaniową,

•  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi do-
stępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych,  
w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania 
dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011, Nr 231, poz. 1375 
z późn. zm.)

Rodzic może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z odpłat-
ności za usługi. Jest to możliwe gdy:

1. dziecko musi korzystać z więcej niż jednego rodzaju usług,

2.  zachodzi konieczność korzystania z SUO przez przynajmniej dwóch 
członków rodziny, z których jeden cierpi na chorobę przewlekłą,

3.  opiekunowie dziecka muszą ponosić opłaty za pobyt innego członka 
rodziny w domu pomocy społecznej lub w placówce leczniczej, reha-
bilitacyjnej, pielęgnacyjno-opiekuńczej,

4. wystąpiły zdarzenia losowe.

INNE ULGI ZASIŁKI I DOFINASOWANIA 
Zasiłek celowy – wypłacany jest w celu zaspokojenia niezbędnej (kon-
kretnej) potrzeby. Zasiłek może być przeznaczony na pokrycie kosztów 
zakupu żywności, leków, leczenia, kupno opału, odzieży, niezbędnych 
przedmiotów użytku domowego, drobne remonty i koszty pogrzebu. 
Zasiłek może być również przyznany osobie lub rodzinie, która poniosła 
straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicz-
nej. W tych przypadkach pomoc może być przyznana niezależnie od 
dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom tych osób, pozostają-
cym w trudnej sytuacji życiowej, przysługują również: 

zasiłek stały – niezależnie od tego, czy osoba z niepełnosprawnością 



gospodaruje samodzielnie czy pozostaje w rodzinie, prawo do zasiłku 
uzależnione jest od dochodu. Minimalna kwota zasiłku stałego wynosi 
30 zł miesięcznie, maksymalna 529 zł.

Zasiłek okresowy – kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 
20 zł miesięcznie. Czas, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, usta-
la ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Przy-
znanie zasiłku uzależnione jest od dochodu.

PROGRAM RODZINA 500 PLUS
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie rodzin. Z pomo-
cy mogą korzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.  
Rodzina może otrzymać 500 zł na drugie i kolejne niepełnoletnie dziec-
ko, niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 
800 zł netto na osobę wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedy-
ne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością kryterium dochodowe 
jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

POMOC NIEMATERIALNA OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ
Praca socjalna – może być prowadzona na podstawie kontraktu socjal-
nego, jest dostępna bez względu na dochód. Jej celem jest rozwinięcie/
wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej podopiecznych, 
poprawa funkcjonowania w ich środowisku.

Poradnictwo specjalistyczne – obejmuje udzielanie bezpłatnych porad 
prawnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, systemu emery-
talnego, pomoc społecznej, praw lokatorskich oraz poradnictwo i po-
moc psychologiczną.



ULGA REHABILITACYJNA
To ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodu moż-
na odliczyć niektóre wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz 
wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych — 
zwrot nadpłaconego podatku wynosi 18% kwoty, którą odliczyliśmy.

ZNIŻKI W ŚRODKACH KOMUNIKACJI
Dziecko z niepełnosprawnością i jego opiekun mogą korzystać z ulgo-
wych biletów na przejazdy komunikacją zbiorową.

W przypadku transportu autobusowego należy pamiętać, że nie istnieją 
ogólnopolskie, jednolite regulacje, dotyczące ulg w komunikacji – każ-
de z lokalnych przedsiębiorstw ustala je samodzielnie w oparciu o akty 
prawa lokalnego

Dzieci niepełnosprawne mogą wraz z opiekunem korzystać z ulgowych 
biletów kolejowych. Możliwość zakupu biletów ze zniżką 78% została im 
jednak udostępniona tylko i wyłącznie podczas przejazdu na trasie po-
między miejscem za mieszkania i ośrodkiem leczniczym, terapeutycz-
nym, poradnią psychologiczno-pedagogiczna, gabinetem lekarskim

ULGI W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Wiele obiektów takich jak muzea, centra naukowe, ośrodki sportu i 
rekreacji oferują dzieciom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom 
możliwość zakupu biletów zniżkowych bądź obsługi poza kolejnością. 
Planując wyjście na basen czy na wystawę, warto sprawdzić, z jakich ulg 
możemy skorzystać w wybranym miejscu.

RENTA SOCJALNA
Renta socjalna jest świadczeniem dla osób, które stały się niezdol-
ne do pracy w młodym wieku i zazwyczaj nie miały możliwości pod-
jąć pracy, a tym samym nie mogły wypracować” tzw. „zwykłej” 
renty, czyli przyznawanej po przepracowaniu określonego czasu.  
Osoba z niepełnosprawnością, która ukończyła 18 lat, może zło-

żyć do ZUS wniosek o przyznanie renty socjalnej. Przysługuje ona 
osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy. Renta socjal-
na przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84 proc. kwo-
ty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Ren-
ta ta podlega waloryzacji. W roku 2017 wynosi 840 zł brutto.  
Podstawowe warunki otrzymania renty socjalnej:

1.  uzyskanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy (nie wystar-
czy częściowa) powstałej w odpowiednim okresie, tj.: przed ukończe-
niem 18 roku życia lub

2.  w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – ale przed ukończe-
niem 25 roku życia lub

3. w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

UWAGA. RENTA SOCJALNA NIE PRZYSŁUGUJE 
OSOBOM: UPRAWNIONYM DO EMERYTURY,  

RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY,  
RENTY STRUKTURALNEJ, ŚWIADCZENIA 

PRZEDEMERYTALNEGO, ŚWIADCZEŃ RENTOWYCH 
Z INSTYTUCJI ZAGRANICZNYCH ORAZ  

WŁAŚCICIELOM NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ  
PRZEKRACZAJĄCEJ 5 HA PRZELICZENIOWYCH.

WSPARCIE PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Osoby z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o rozmaite dofinansowa-
nia z PFRON-u. Przy ubieganiu się o nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Wnioski o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych (PFRON) należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR) w miejscu zamieszkania. W poszczególnych powiatach 
mogą być ustalone rozmaite dodatkowe kryteria, dlatego by uzyskać 
pełne informacje, należy się zgłosić do swojego PCPR. 

http://polki.pl/praca-i-finanse/porady-prawne,ulgi-podatkowe-wydatki-na-leki,10042087,artykul.html


Podstawową formą wspierania dzieci z niepełnosprawnościami przez 
Fundusz jest dofinansowanie kosztów udziału dziecka i jego opiekuna 
w turnusie rehabilitacyjnym, można ubiegać się raz w roku.

Ważne jest, aby rodzic sam wybrał odpowiedni turnus, który najlepiej 
odpowiada potrzebom dziecka i możliwościom finansowym rodziny. 
Przy wyborze organizatora należy sprawdzić, czy interesująca nas ofer-
ta jest ujęta w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Tur-
nusów dla Osób Niepełnosprawnych, ponieważ dofinansowania PFRON 
można uzyskać tylko do wybranych wyjazdów. Na stronie http://ebon.
mpips.gov.pl/wprowadzenie/

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO TURNUSÓW  
REHABILITACYJNYCH:

1.  dla niepełnosprawnego dziecka w wieku do 16. roku życia oraz osoby 
niepełnosprawnej w wieku 16 - 24 lat uczącej się i niepracującej - 27% 
przeciętnego wynagrodzenia;

2. dla rodzica/ opiekuna - 18% przeciętnego wynagrodzenia;

3.  w wyjątkowo trudnych sytuacjach materialnych dofinansowanie 
może być zwiększone do 35% przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do udziału w turnusie 
rehabilitacyjnym składa się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
(PCPR), właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek naj-
lepiej złożyć na początku roku. PCPR w ciągu 30 dni od daty złożenia 
wniosku udzieli informacji dotyczącej dofinansowania. Jednakże infor-
mację o tym, czy dofinansowanie jest przyznane, PCPR może przeka-
zać zwykle nie wcześniej niż w marcu (wynika to z terminu przekazania 
środków przez PFRON do powiatów).



SPRZĘT REHABILITACYJNY
Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny jest przyzna-
wane na wniosek rodzica. Pod tym pojęciem rozumie się różnego ro-
dzaju urządzenia, które są niezbędne do przeprowadzenia czynności 
leczniczych, psychologicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecz-
nych, zmierzających do osiągnięcia najwyższego poziomu funkcjono-
wania osób z niepełnosprawnościami.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wyno-
si do 60% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego 
przeciętnego wynagrodzenia.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE
Dofinansowanie zaopatrzenia osób z niepełnosprawnościami w przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze (soczewki, aparaty słuchowe, 
itp.) należy do zadań powiatu, a środki na ten cel przekazuje PFRON. 
Dofinansowanie kosztów przedmiotów ortopedycznych i środków po-
mocniczych jest dopuszczalne w przypadku zarówno wydatków już 
poniesionych, jak i planowanych. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, 
należy wypełnić specjalny wniosek, przedstawić aktualne orzeczenie o 
niepełnosprawności, zaświadczenie o dochodach, zlecenie lekarskie na 
sprzęt, potwierdzone przez NFZ i dowód jego zakupu. Pomoc jest przy-
znawana osobom, których średni miesięczny dochód netto nie przekra-
cza 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka 
rodziny.

LIKWIDACJA BARIER
1.  Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub 

utrudniające porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Do-
finansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się może obejmować 
zakup niezbędnego w codziennym funkcjonowaniu i edukacji telefo-
nu, komputera, tabletu wraz z koniecznym oprogramowaniem,

2.  Bariery techniczne to wszelkie przeszkody, jakie wynikają z braku  
lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń,



3.  Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia, które ze względu na 
swoje rozwiązania techniczne, konstrukcyjne, sposób użytkowania 
uniemożliwiają czy utrudniają swobodę ruchu.

SUBWENCJA OŚWIATOWA

Sposób naliczania subwencji opisuje algorytm podziału części oświato-
wej subwencji  ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 
2017 na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej link: https://men.gov.
pl/ministerstwo/informacje/podzial-czesci-oswiatowej-subwencji-ogol-
nej-w-2017-roku.html

W skrócie: dodatkowa subwencja to iloczyn kwoty bazowej, którą dosta-
je samorząd na edukację standardowego ucznia oraz specjalnej wagi, 
dedykowanej konkretnej niepełnosprawności. Dla uczniów z autyzmem 
i zespołem Aspergera waga wynosi 9,50. Oznacza to, że samorząd dosta-
je z MEN na dziecko z ZA kwotę ponad 10 razy większą niż na przeciętne-
go ucznia/ przedszkolaka bez orzeczenia (kwota bazowa + 9,5 x kwota 
bazowa). 

W związku z wysokością dodatkowej subwencji nie należy przyjmować 
wyjaśnień ze strony szkoły czy gminy, że nie ma środków na zatrudnienie 
nauczyciela wspomagającego czy zorganizowanie zalecanego w orze-
czeniu wsparcia. Pieniądze są i chociaż nie są przypisane do konkretnego 
dziecka, to wszystkie specjalne potrzeby edukacyjne muszą być zrealizo-
wane.

INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI DZIECI I DOROSŁYCH Z ZA 
W Polsce istnieje wiele fundacji, które pomagają dzieciom z niepełno-
sprawnościami. Część z nich w ramach swojej działalności umożliwia 
założenie indywidualnych subkont, na które mogą wpływać darowizny 
oraz odpisy z 1% podatku. Przykładem są: Fundacja Dzieciom „Zdążyć z 
Pomocą”, Fundacja Dorośli Dzieciom czy Fundacja dla Dzieci Niepełno-
sprawnych „Nadzieja”. Pragniemy podkreślić, że to rodzice sami muszą 
szukać darczyńców oraz że założenie subkonta nie powinno wiązać się 
z żadnymi kosztami dla rodzica. Konieczne jest zgłoszenie dziecka do 

fundacji. Tam zostanie dla niego założone specjalne subkonto, na które 
wpływać będą pieniądze. Żeby zebrać sumę wystarczającą na zaspoko-
jenie potrzeb wynikających z niepełnosprawności, wskazane może być 
zaangażowanie znajomych i rodziny, współpracowników czy sąsiadów, 
by wpłacali datki na konto fundacji i zadysponowali, by 1% ich podatku 
został przekazany na rzecz naszego dziecka. 

Obok fundacji działają również stowarzyszenia takie jak NIE- GRZECZNE 
DZIECI, mające w swoich statutach zapisy o pomocy osobom niepełno-
sprawnym. Organizują one różne formy wsparcia dla swoich podopiecz-
nych np. terapię, rehabilitację, obozy, lub turnusy rehabilitacyjne, zajęcia 
pozalekcyjne oraz wsparcie środowiskowe dla swoich odbiorców.

Popularne staje się też zbieranie pieniędzy w Internecie, czyli tzw.  
finasowanie społecznościowe (crowdfunding) np. na stronach;  
www.siepomaga.pl czy www.wspieramto.pl , www.fundujesz.pl,  
www.polakpotrafi.pl. Są to platformy internetowe służące wspieraniu 
osób z własnymi pomysłami, na które nie mają pieniędzy. Takich plat-
form w Internecie jest bardzo dużo i każda ma swoje własne zasady 
oraz koszty. Trzeba samemu zdecydować którą wybrać.

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podzial-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2017-roku.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podzial-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2017-roku.html
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podzial-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2017-roku.html
http://niegrzecznedzieci.org.pl
http://niegrzecznedzieci.org.pl
http://www.siepomaga.pl
http://www.wspieramto.pl
http://www.fundujesz.p
http://www.polakpotrafi.pl


INICJATYWY NIEFORMALNE I KOMITETY SPOŁECZNE 
JAKO SKUTECZNY SPOSÓB NA DZIAŁANIA RODZICÓW.

Grupa nieformalna to minimum 3 osoby chcące współpracować. Ele-
mentem „wiążącym” osoby tworzące grupę nieformalną jest cel, który 
sobie stawiają lub też działania, wokół których się koncentrują. Grupa 
nieformalna może powstać po to, aby jej członkowie wspierali się wza-
jemnie w trudnych sytuacjach i wtedy jest to grupa samopomocowa/
wsparcia. To inaczej mówiąc dobrowolny zespół osób, którego aktywne 
działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę wa-
runków życia jego członków. 

Jeśli grupa ma jakiś ważny cel, zadanie do wykonania, to wtedy warto 
przekształcić ją w komitet. Komitety społeczne zespoły ludzi, którzy 
organizują się po to, aby zrealizować określony cel. Komitet choć nie ma 
osobowości prawnej, może być atrakcyjną formą prowadzenia działań, 
na przykład rzecznictwa interesów. Jest formą pośrednią między inicja-
tywami całkowicie nieformalnymi a organizacjami. 

Komitet społeczny może zorganizować zbiórkę publiczną na jakiś cel. 
Wiele osób, szukając pieniędzy na sfinansowanie swoich pomysłów, nie 
wie, że nie zawsze trzeba szukać organizacji, a tym bardziej zakładać 
swoją, bo proste przedsięwzięcia można zrobić właśnie w ramach komi-
tetu społecznego. Przepisy o zbiórkach publicznych wymagają, aby ko-
mitet społeczny założony do przeprowadzenia takiej zbiórki składał się 
z minimum 3 osób, posiadających pełną zdolność do czynności praw-
nych oraz niekaranych. 

Założyciele komitetu społecznego przygotowują akt założycielski (nie 
musi być podpisywany u notariusza), w którym określają cel powoła-
nia komitetu, wskazują adres do korespondencji oraz dane osoby, którą 
upoważniają do reprezentowania komitetu. Po dokonaniu określonego 
przepisami o zbiórkach publicznych zgłoszenia zamiaru prowadzenia 
zbiórki publicznej, komitet społeczny może ją samodzielnie prowadzić. 
Prowadzenie zbiórek publicznych to tylko jedna z rzeczy, jakie można 
robić w ramach komitetu społecznego. 



Rady rodziców przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej 
szkoły to też pewna forma komitetu. Reprezentują ogół rodziców w 
szkole, np. w kontaktach z radą pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we 
współpracy z radami rodziców innych szkół. Zasady tworzenia rady ro-
dziców uchwalają rodzice uczniów danej szkoły w regulaminie. Rada ro-
dziców sama uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 
sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. Aby wspierać działalność 
statutową szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowol-
nych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych 
funduszy powinien określać regulamin rady rodziców. Więcej informacji 
o tej formie działalności społecznej można znaleźć m.in. na stronie Spo-
łecznego Towarzystwa Oświatowego: http://www.sto.org.pl

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza – to możliwość wnoszenia 
przez mieszkańców uchwał bezpośrednio do rady miasta lub gminy. 
Samorządy same regulują zasady wnoszenia obywatelskich projektów 
uchwał, w Sopocie do wniesienia obywatelskiego projektu uchwały wy-
starczy 200 podpisów mieszkańców (0,5% wyborców), w Warszawie - 
15 000 podpisów mieszkańców (1% wyborców). Informacja o tym, czy  
w waszym mieście można wnieść obywatelski projekt uchwały, jakie 
warunki powinien spełniać i ile podpisów musimy zdobyć, powinna być 
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu gminy/miasta.

ORGANIZACJE SPOŁECZNE I FUNDACJE CZYLI TAK 
ZWANY 3 SEKTOR.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie to pod-
stawowy dokument w zakresie regulacji funkcjonowania wszystkich 
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego. Ustawa reguluje:zasady prowadzenia 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe, 

1.  tryb, reguły i formy zlecania realizacji zadań publicznych przez admi-
nistrację publiczną organizacjom pozarządowym, 

2.  uzyskiwanie przez organizacje statusu organizacji pożytku publiczne-
go i nadzór nad ich działalnością, 

3.  warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzysta-
nia z tych świadczeń.

Zaś druga Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach 
Dz.U.1989, nr 20 poz.104. reguluje:

1.  tworzenie stowarzyszeń, określa władze i sposób nadzoru nad dzia-
łalnością,

2. określa też majątek i sposób likwidacji stowarzyszeń,

3.  formułuje definicje stowarzyszenia jako dobrowolnego i trwałego 
zrzeszenia o celach niezarobkowych; stowarzyszenie opiera swo-
ją działalność na pracy społecznej członków, choć do prowadzenia 
swych spraw może zatrudniać pracowników.

http://www.sto.org.pl/?c=static&i=20


STOWARZYSZENIE ZWYKŁE - WYGODNY START NA 
POLU DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH
Nastąpiły zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, w związku z tym 
zachęcam Państwa do zainteresowania się formą zrzeszania się jaką jest 
stowarzyszenie zwykłe. Dokument ten mocno przekształca obowiązu-
jący wcześniej model stowarzyszeń zwykłych, nadając im ułomną oso-
bowość prawną i udostępniając zakazane do tej pory źródła finansowa-
nia działań.

Jakie są plusy ? W odróżnieniu od stowarzyszenia rejestrowego (czyli 
zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Sądowym), stowarzyszenie 
zwykłe rejestruje się w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzo-
nej przez starostę powiatu. Sprawami wpisu do ewidencji zajmuje się 
Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Spraw Społecznych czy Wydział 
Organizacyjno-Prawny, złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowa-
rzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne, czas zakładania można 
ograniczyć do 7 dni. 

Stowarzyszenia zwykłe mogą korzystać z różnych źródeł finansowania. 
Są to składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z mająt-
ku stowarzyszenia, ofiarność publiczna (zbiórki publiczne) oraz dotacje. 
Inne uprawnienia to możliwość uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego,  a także możliwość przekształcenia stowarzyszenia zwy-
kłego w rejestrowe.

Stowarzyszenia zwykłe nie może: prowadzić działalności odpłatnej po-
żytku publicznego, prowadzić działalności gospodarczej.

Polecamy instrukcję zakładania takiego stowarzyszenia na stronie: 
http://poradnik.ngo.pl/stowarzyszenie-zwykle

http://poradnik.ngo.pl/skladki-czlonkowskie
http://poradnik.ngo.pl/darowizny
http://poradnik.ngo.pl/zbiorki-publiczne
http://poradnik.ngo.pl/dotacje
http://poradnik.ngo.pl/opp
http://poradnik.ngo.pl/opp
http://poradnik.ngo.pl/stowarzyszenie-zwykle


ŹRÓDŁA:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/
test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/zasilek-rodzinny 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204914

http://www.gdzierodzic.info/artykul/89?gclid=Cj0KCQjwvuDPBRDnARIsAGhuAmYGCucs_OLX-7rkkUsq1FpQPmFEv6O4e9UTWjaTzmwAd2xGf-
C68uU0aAsnxEALw_wcB

Materiały metodyczne Stowarzyszenia CAL; Biuletyn PARTNERSTWO - rola i proces tworzenia autorzy: Zbigniew Wejcman, Grażyna Gnatowska, 
2006

Masz Głos masz Wybór  
http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/podstawa-prawna-IL.pdf%20Łukasz%20Waszak,%20Centrum%20Promocji%20i%20Roz-
woju%20Inicjatyw%20Obywatelskich%20OPUS

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU- Partnerstwo lokalne na rynku pracy  
https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Rynku%20Pracy/Podrecznik.pdf

Dialog społeczny jako platforma terytorialnych paktów aktywizujących rynki pracy

http://www.dialogspoleczny.pl/tabs/index/35/

Magiczna pozarządówka - jak oczarować biznes- poradnik dla organizacji  
www.konkordia.org.pl

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/zasilek-rodzinny
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/test-zasilek-rodzinny-oraz-dodatki/zasilek-rodzinny
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204914 
http://www.gdzierodzic.info/artykul/89?gclid=Cj0KCQjwvuDPBRDnARIsAGhuAmYGCucs_OLX-7rkkUsq1FpQPmFEv6O4e9UTWjaTzmwAd2xGfC68uU0aAsnxEALw_wcB
http://www.gdzierodzic.info/artykul/89?gclid=Cj0KCQjwvuDPBRDnARIsAGhuAmYGCucs_OLX-7rkkUsq1FpQPmFEv6O4e9UTWjaTzmwAd2xGfC68uU0aAsnxEALw_wcB
http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/podstawa-prawna-IL.pdf%20Łukasz%20Waszak,%20Cent
http://bibliotekawolontariatu.pl/wp-content/uploads/podstawa-prawna-IL.pdf%20Łukasz%20Waszak,%20Cent
https://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament%20Rynku%20Pracy/Podrecznik.pdf 
http://www.dialogspoleczny.pl/tabs/index/35/ 
http://www.konkordia.org.pl


Świadczenia, zasiłki i inne możliwości finasowania wydatków 
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