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?
WSTĘP

Właśnie otrzymaliście diagnozę swojego dziecka. Z jednej strony czujecie ulgę, że po miesiącach a nawet latach 
chodzenia po różnych specjalistach problem został nazwany. Z drugiej - po wysłuchiwaniu o swojej niewydol-
ności wychowawczej i wydaniu dużej sumy na pseudoterapie - właściwie jesteście w punkcie wyjścia.

CO DALEJ? 
Czy doszliście już do punktu, w którym odkryliście, 

że tak naprawdę wszystko jest w Waszych rękach? 

Nie znaleźliście instytucji, które zajęłaby się całościowo 

terapią, rehabilitacją czy edukacją Waszego dziecka? 

Nie widzicie możliwości otrzymania wsparcia, 

stanęliście przed „ścianą” i nie macie pomysłu co dalej? 

Hmmm - tak więc ta broszura jest dla Was!



Co teraz? Po pierwsze rozejrzyj się dookoła – znajdź  
innych rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Jak to zrobić?

Możesz wejść na fora rodziców dzieci niepełnosprawnych, 
zostawić kontakt do siebie (telefon lub mail) zaufanemu 
lekarzowi pierwszego kontaktu, który zna podobnych do 
Ciebie zagubionych rodziców. Warto poszukać kontaktów 
w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub szkole z od-
działami integracyjnymi, zadzwonić do ogólnopolskiej or-
ganizacji pozarządowej zajmującej się danym problemem  
i poprosić o kontakt do lokalnego lidera, a może nawet gru-
py nieformalnej, która spotyka się na Twoim terenie. Można 
też samodzielnie zorganizować spotkanie rodziców dzieci 
niepełnosprawnych używając jako kontaktu adresów Rad 
Rodziców w szkołach na Twoim terenie.

W ten sposób stworzycie grupę nieformalną. 

Grupa nieformalna ma w miarę dużą możliwość nacisku np. 
na organy jednostek samorządu, aby realizowały swoje za-
dania statutowe, ale tak naprawdę jej działania często zosta-
ją w sferze życzeń jeśli chodzi o dzieci niepełnosprawne.

Rada rodziców  to rodzaj organu 
szkolnego, który reprezentuje przez 
rodziców uczniów danej szkoły. Rada 
jest powoływana do współpracy 
ze szkołą w zakresie wszystkich 
spraw związanych z jej statutowymi 
zadaniami dotyczącymi kształcenia 
oraz funkcjonowania. 

Rada rodziców może występować  
z różnymi wnioskami oraz opiniami 
do dyrektora, rady pedagogicznej czy 
rady szkoły. W radzie rodziców danej 
szkoły znajdują się przedstawiciele 
wszystkich klas.



Jeśli na Twoim terenie znaleźliście niewielu 
rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, 
chcecie się lepiej poznać lub obawiacie się 
„tych wszystkich papierów”, możecie założyć 
Stowarzyszenie zwykłe.

Przykładami grup nieformalnych są 
grupy seniorów, grupy hobbystów, 
koła zainteresowań, koła gospodyń 
wiejskich, grupy młodzieżowe, gru-
py sąsiedzkie, rady sołeckie.



Omija Was wtedy przygotowywanie statutu i działacie tylko 
na podstawie regulaminu. Nie musicie też rejestrować Waszej 
organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a wyłącznie 
w urzędzie. Takie stowarzyszenie mogą założyć minimum trzy 
osoby – pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepo-
zbawione praw publicznych. Musicie jednak pamiętać, że Sto-
warzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, musi utrzymy-
wać się tylko ze składek członkowskich oraz nie może ubiegać 
się o dotacje.

To było proste, ale coś za coś. Stowarzyszenie zwykłe ma spore 
ograniczenia i nie może:
• ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego,
•  przyjmować darowizn, dotacji, przeprowadzać zbiórek  

publicznych, prowadzić odpłatnej działalności pożytku pu-
blicznego lub działalności gospodarczej,

• zrzeszać się i tworzyć oddziałów.

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego 
jest prosta. Zgłaszacie informację, 
że powstało stowarzyszenie do 
właściwego wydziału w starostwie 
powiatowym. Jeżeli w ciągu 30 dni  
od momentu złożenia dokumentów 
w urzędzie nie zostanie wydany zakaz 
działalności stowarzyszenia, oznacza 
to, że może ono rozpocząć działania.

Uwaga! Stowarzyszenie zwykłe musi mieć numery NIP i REGON, tak jak każdy inny podmiot oraz powinno 
prowadzić pełną księgowość, a co za tym idzie – corocznie sporządzać i wysyłać sprawozdania finansowe 
do Urzędu Skarbowego.



Jak widzisz nie obędzie się bez kontaktu z urzędami, a ograniczenia 
w zdobywaniu dofinansowania w przypadku Stowarzyszeń zwykłych 
są dość duże.

Jeżeli chcecie zorganizować konkretne wsparcie dla swoich dzieci 
i nie zostać na poziomie wysyłania pism i monitorowania innych, 
pomyślcie o założeniu organizacji pozarządowej (w skrócie ngo 
od angielskiej nazwy non governmental organization) czyli sto-
warzyszenia lub fundacji. 

Którą wybrać? Jeśli interesy grupy są bardzo zbliżone, jeśli jest w niej po-
tencjał do pracy na rzecz własnych dzieci i możliwość podzielenie się nią 
– załóżcie Stowarzyszenie. Jeśli macie możliwość otrzymania od Funda-
tora funduszy, załóżcie fundację i zatrudnijcie pracowników.

Jak to zrobić?

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS powołuje co najmniej 15 osób. 
Osoby te zawiązują komitet założycielski, który opracowuje statut. 
Następnie zwoływane jest zebranie założycielskie, podczas którego 
zostaje podjęta decyzja o założeniu stowarzyszenia, przyjęcie odczy-
tanego statutu (uwagi mogą być również zgłaszane na zebraniu na 
bieżąco). Praktycznym rozwiązaniem jest wybranie od razu na pierw-
szym zebraniu zarządu i komisji rewizyjnej. 

Stowarzyszenie podlega regulacjom 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie,  
co w praktyce oznacza, np. możliwość 
ubiegania się o status OPP  
czy korzystania z dotacji administracji 
publicznej.



Aby otrzymać informację jakie dokumenty należy złożyć w KRS, najlepiej jest sko-
rzystać z infolinii KRS. Jeśli potrzebujecie pomocy bezpośredniej, skontaktujcie się 
z organizacjami, które pomagają innym organizacjom na Waszym terenie i umów-
cie się na wizytę lub zadzwońcie do ogólnopolskiej organizacji wspierającej ngo  
w celu odbycia konsultacji telefonicznej dotyczącej rejestracji.

Rejestracja może wydawać się trudna, ale jeśli przebrniecie przez nią razem to znak, 
że potraficie współpracować w grupie – a to ważne, ponieważ Stowarzyszenie zo-
stało po to powołane. Rejestracja trwa miesiąc do dwóch, ponieważ włącza się w to 
urząd starosty powiatowego z terenu, na którym powstaje ngo. Czasami rejestra-
cja może się przedłużyć z powodu konieczności dokonania poprawek lub korekty  
w statucie. Dlatego poprawne napisanie go to połowa sukcesu.

Po rejestracji w KRS należy zawrzeć umowę z bankiem na prowadzenie rachunku 
bankowego, uzyskać numer REGON i NIP i… już można działać.

I jeszcze jedno – po rejestracji nie ma możliwości prawnych zmiany stowarzyszenia 
zwykłego na to rejestrowane w KRS. Jedyne co może zostać to nazwa. Cała reszta 
jest do zmiany. Gdy chcemy rozszerzyć naszą działalność, musimy zamknąć stowa-
rzyszenie zwykłe a następnie otworzyć drugie i zarejestrować je w KRS. 

Wszelkie informacje  
o rejestracji 
stowarzyszenia 
znajdziesz na 
www.ngo.pl



Podobna droga czeka nas, jeśli decydujemy się założyć Fundację. Podstawą 
działania fundacji jest majątek, w który fundację wyposaża fundator czyli tzw. 
fundusz założycielski ustanowiony przez fundatora. Mogą to być zarówno pie-
niądze jak i ruchomości oraz nieruchomości. Musimy jednak pamiętać, że o ile  
w Stowarzyszeniu to ludzie a nie pieniądze stanowią bazę o tyle w Fundacji jest 
to fundusz…

Warto również wiedzieć, że działania Fundacji powinny być adresowane do osób 
spoza organizacji. W Fundacji mamy podobne źródła finansowania jak w Stowa-
rzyszeniu, natomiast nie ma składek członkowskich.

ZAPAMIĘTAJ!

Organizacja posiadająca osobowość prawną (stowarzyszenie czy funda-
cja) ma prawo przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje,  
korzystać z ofiarności publicznej, podejmować finansową współpracę z ad-
ministracją publiczną i biznesem, prowadzić działalność gospodarczą. Z tym 
wiążą się określone obowiązki wobec KRS, urzędów skarbowych i instytucji 
sprawujących kontrolę nad organizacją pozarządową (starosta, prezydent 
miasta lub minister właściwy ze względu na rodzaj działalności podejmowa-
nej przez fundację).



!
Niezależnie jaką organizację zdecydujecie się założyć, ważne jest abyście mogli razem 
wspoółpracować.

Warto ustalić zasady współpracy przed rozpoczęciem wspólnego projektu, aby 
uniknąć nieporozumień wynikających z niedomówień, rozczarowań i konfliktów.

Cechy osobowości członków zespołu/grupy/partnerstwa (kłótliwość, nieustępliwość, 
egocentryzm w myśleniu). Rozwiązaniem jest dobry wybór lidera, wprowadzenie za-
sad w komunikacji (np. udzielanie głosu) w czasie spotkań, bezpośrednie poznanie się 
osób na nieoficjalnym spotkaniu lub w akcji.

Brak środków na organizację spotkań i bieżące wydatki. Można na początek po-
dzielić koszty pomiędzy członków zespołu lub pracować w sieci organizując wirtualne 
zebrania.

Sprzeczne interesy, czyli różnice oczekiwań i interesów poszczególnych osób. 
Rozwiązaniem jest zaproszenie osoby z zewnątrz (mediatora/facylitatora) prowadzą-
cego spotkania.

Bierność grupy - wyjściem z tej sytuacji może być wybór dobrego moderatora spo-
tkań, osoby, która wprowadziłaby do pracy merytorycznej elementy integracyjne  
i aktywizujące.

Uważaj na bariery, 
które mogą 
spowodować,  
iż organizacja  
nie rozwinie swojej 
działalności



Brak lub nadmiar przywództwa – pomocne są nowe wybory do organów organizacji.

Akcyjność działań czyli brak regularnych spotkań, spisanych ustaleń, nieprzygotowanie wymaganych 
dokumentów, opracowań. Należy ustalić harmonogram spotkań i protokołować spotkania.

Brak szybkich efektów - musimy pamiętać, że rozwijanie ngo to proces długotrwały i etapowy. 
Początki bywają trudne, ale tak jest przy każdym nowym przedsięwzięciu.

Zamknięcie się grupy i powstanie tzw. elity. W zdrowej sytuacji liderzy stale zachęcają nowe osoby do 
aktywności w organizacji i integrują ich z resztą członków.



WOLONTARIAT
 

Praca wolontariuszy w wielu krajach EU stanowi główny napęd 
organizacji i w przeliczeniu na fi nanse jest porównywalna do wy-
sokobudżetowych dotacji. Rzadko wykorzystywany potencjał 
wolontariuszy (który umożliwia realizację projektów) jest dużym 
błędem organizacji. Zawsze w projektach musimy wykazać wkład 
własny czy to fi nansowy czy to rzeczowy. W wielu dotacjach za 
wkład rzeczowy uważa się wkład osobowy czyli pracę wolontariu-
szy na rzecz danej organizacji.

Wszystko o wolontariacie znajdziesz na stronie 
http://wolontariat.org.pl/ 

Wolontariusz może pracować z organizacją również pozaprojektowo, 
pracując np. z jednym dzieckiem przy realizacji zaleceń domowych 
od terapeutów, spędzając z nim czas wolny lub uprawiając sport. 

Wszystkie warunki współpracy spisujemy w porozumieniu, pamiętając 
o zasadach ubezpieczania wolontariuszy. Ale i tu mamy rozwiązania:

http://wolontariat.org.pl/prawo/ubezpieczenie-wolontariusza/ 

Kto może zostać wolontariuszem? 
Praktycznie każdy. Jeśli są to osoby 
niewykfalifi kowane, ich praca 
obliczana jest na bazie kosztów 
kwalifi kowalnych danego projektu 
(stawki wynoszą zazwyczaj od 10 
do 30 zł za 1 godz. pracy). Jeśli jest to 
osoba wykwalifi kowana (terapeuta, 
rehabilitant, scenarzysta,
 grafi k, psycholog, 
logopeda etc ) 
ich stawki są takie 
same jak na rynku 
(od 100 zł wzwyż).

rehabilitant, scenarzysta,



FINANSOWANIE ORGANIZACJI
Zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi funkcjonowania 
organizacji społecznych, mogą one korzystać z rozlicznych form 
finasowania swojej działalności. 

Wśród nich można wyróżnić: 
• składki członkowskie (stowarzyszenia),
• darowizny (pieniężne i dary rzeczowe),
• dochody z majątku organizacji, inwestycje kapitałowe,
• nawiązki sądowe,
• dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
• dochody z działalności gospodarczej,
• spadki, zapisy,
• inne źródła: kredyty, pożyczki, itp.,
•  mechanizm 1% (dotyczy tylko organizacji mających  

status organizacji pożytku publicznego),
•  dotacje ze środków publicznych i prywatnych  

w ramach konkursów grantowych (tematycznych,  
lokalnych, regionalnych, krajowych, europejskich), 

• crowdfunding inaczej finasowanie społecznościowe, 
• zbiórki publiczne.



I JESZCZE JEDNO
Będąc członkiem organizacji pozarządowej, możesz starać się 
o wsparcie lub dofinansowanie z innej organizacji poprzez 
udział dziecka w zajęciach dla dzieci niepełnosprawnych lub 
założyć subkonto i zbierać fundusze na terapię i rehabilitację 
swojego dziecka.

Członkowie organizacji pozarządowej zazwyczaj stają się 
rzecznikami jakieś sprawy. Rodzice dzieci niepełnosprawnych 
na co dzień muszą walczyć o wiele spraw, nawet gwarantowa-
nych prawem. Ty też na pewno to robisz. Ale czy wiesz, że mo-
żesz prowadzić rzecznictwo systemowe (np. zmiana systemu 
oświaty), grupowe (np. działania na rzecz dzieci z zespołem 
Aspergera) lub indywidualne (na rzecz konkretnej osoby). 

Zacznij od tego ostatniego i... 
zostań rzecznikiem własnego dziecka.

Ważne, aby dziecko nie brało 
udziału w projektach np. dwóch 
organizacji, którym zlecono 
realizację tego samego zadania 
przez tego samego grantodawcę. 

W większości przypadków jest 
to niezgodne z regulaminem 
konkursu i skutkuje zwrotem 
kosztów zajęć z odsetkami. 



DZIAŁANIA RZECZNICZE
Aby dobrze prowadzić działania rzecznicze, potrzebujesz:
Motywacji – świadomości dlaczego robisz to, co robisz.
Celu i strategii działania – świadomości po co i jak masz to zrobić.
Kompetencji – umiejętności komunikacyjnych, negocjacyjnych  
i znajomości narzędzi rzecznictwa.
Entuzjazmu – energii, która pozwoli innym uwierzyć w to, co mówisz.

Rzecznictwo oznacza 
występowanie w czyimś imieniu, 
np. słabszego, wykluczonego, 
niemogącego samodzielnie 
zabrać głosu lub w imieniu jakiejś 
sprawy. Może skupiać się na 
promowaniu idei, przekonywaniu 
do alternatywnych rozwiązań 
oraz działaniach dotyczących 
zmiany systemu.



POTRZEBNE DOKUMENTY
Przygotuj się i dowiedz, jakie masz możliwości wsparcia własnego dziecka i jakie dokumen-
ty są Ci do tego potrzebne. Nie ma obowiązku wyrabiania wszystkich, ale jeśli ich nie masz 
nie otrzymasz pomocy z nimi związanej.

Diagnoza nozologiczna: jest to zaświadczenie wydawane przez lekarza specjalistę, zgodnie  
z obowiązująca klasyfikacją ICD czyli ICD-10.

ORZECZENIA I OPINIE:
Orzeczenie o niepełnosprawności działa w systemie pomocy społecznej – wydawane przez Miejskie/
Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Orzeczenie o potrzebie kształecenia specjalnego  
działa w systemie oświaty – wydawane przez poradnie  
psychologiczno-pedagogiczne.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  
(opinia WWR), które przysługuje dziecku do czasu  
rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej.



JAKĄ POMOC MOŻEMY OTRZYMAĆ OD RÓŻNYCH INSTYTUCJI  
POSIADAJĄC TE DOKUMENTY?

Świadczenia medyczne - dzieci niepełnosprawne mają prawo do świadczeń me-
dycznych finansowanych z budżetu państwa. W Polsce prawo do bezpłatnego ko-
rzystania ze służby zdrowia, bez względu na to, czy rodzice są czy nie są ubezpie-
czeni, przysługuje każdemu dziecku do 18. roku życia. 

Rodzice pacjenta niepełnoletniego mają prawo do wyboru ośrodka zdrowia, w którym 
będzie on korzystał z podstawowej opieki zdrowotnej, realizowanej przez lekarza  
i pielęgniarkę i nie można odmówić mu tej pomocy ze względu na niepełnosprawność.
Lekarzem pierwszego kontaktu dla dzieci może być pediatra lub lekarz medycyny  
rodzinnej. 

Dzieci chore i niepełnosprawne mogą korzystać z ośrodków wczesnej interwen-
cji których zadaniem jest świadczenie kompleksowej, wielospecjalistycznej po-
mocy dla dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia.

Dodatkowo mały pacjent ma prawo do świadczeń wysokospecjalistycznych 
typu: przeszczep lub operacja serca oraz do leczenia specjalistycznego.



Skierowanie jest dokumentem wymaganym przy dostępie do leczenia specjalistycznego typu: ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe, opieka nad przewle-
kle chorymi, dermatologia, okulistyka (sama diagnoza nie wystarczy).

Bez skierowania można zarejestrować się do lekarzy następujących specjalności: psychiatria, stomatologia,  
ginekologia i położnictwo, onkologia, wenerologia.

Dzieciom z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy oraz wzroku przysługuje do 120 osobodni w roku 
kalendarzowym świadczeń rehabilitacyjnych. Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kie-
rują lekarze pierwszego kontaktu oraz specjaliści z poradni: neonatologicznej, rehabilitacyjnej, ortopedycznej  
i traumatologii narządu ruchu, neurologicznej, reumatologicznej, chirurgii dziecięcej.

Leczenie sanatoryjne i uzdrowiskowe jest bezpłatne. Dzieci na wniosek rodzica kieruje lekarz pracujący  
w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ.

Lista świadczeń gwarantowanych: http://www.mz.gov.pl/koszyk-swiadczen-gwarantowanych 

Orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci niepełnosprawne do 16. roku życia oraz młodzież niepełnosprawna 
w stopniu umiarkowanym i znacznym do 18. roku życia mają zapewnione leczenie stomatologiczne, w tym ze 
znieczuleniem.



Refundacja leków i środków specjalnego przeznaczenia: rodzice dzieci niepełnosprawnych mają pra-
wo do refundacji leków, wyrobów medycznych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
i dofi nansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych jak i środków pomocniczych. Dodatkowo 
mogą ubiegać się o dofi nansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocni-
czych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wsparcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to: dofi nansowanie tur-
nusów rehabilitacyjnych (nie mogą być to obozy czy kolonie), sprzętu rehabilitacyjnego, przedmio-
tów ortopedycznych i środków pomocniczych. Ponadto PFRON może dofi nansować likwidację barier, 
w tym komunikacyjnych np. dla osób z autyzmem.

Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO) jako jedna z nielicznych form wsparcia środowiskowego 
fi nansowana jest z budżetu państwa. SUO przysługuje osobom wymagającym pomocy, która wyni-
ka z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności oraz osobom zaburzeniami psychicznymi. Usługi 
specjalistyczne są przyznawane niezależnie od wysokości dochodu, choć dochód jest brany od uwagę 
przy ustalaniu ewentualnej odpłatności za to świadczenie. Sposób ustalenia opłat za usługi dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn.22.09. 2005 
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Ulga rehabilitacyjna –osoba niepełnosprawna lub podatnik, który się nią opiekuje, 
ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej i zapłacenia niższego podatku. 
Informacje jak rozliczać ulgę rehabilitacyjną znajdziesz na stronie
http://bit.ly/ulga_rehabilitacyjna



Warto też przed złożeniem PITu zadzwonić wcześniej do urzędu skarbowego i dowie-
dzieć się o dokładną listę wydatków, które można wpisać do dokumentu oraz zapytać 
o zmiany, jakie nastąpiły ewentualnie w trakcie ostatniego roku. Ważne jest kolekcjono-
wanie dowodów zakupu wymienionych tam rzeczy, aby w przypadku kontroli nie mieć 
kłopotów.

Komunikacja 

PKP – istnieje możliwość zakupu biletu z 78% zniżką dla dzieci niepełnosprawnych 
z opiekunem, ale tylko i wyłącznie z zaświadczeniem o potrzebie przejazdu na trasie 
pomiędzy miejscem zamieszkania a ośrodkiem leczniczym, terapeutycznym, poradnią 
psychologiczno-pedagogiczna, przychodnią itp i ważną legitymacją szkolną z nr pesel.

Przejazdy PKS - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1414), wszyscy przewoźnicy z zezwoleniem na przewozy regularne 
muszą uwzględniać ulgi przysługujące pasażerom na podstawie odrębnych przepisów. 
Uważaj na rodzaj dokumentu, który musisz posiadać (patrz: rozp. Ministra Infrastruk-
tury w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania 
z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego).

Ulga rehabilitacyjna 
nie przysługuje 
w związku z grupą 
inwalidzką (stopniem 
niepełnosprawności), 
ale z wydatkami 
ponoszonymi przez 
tę osobę lub osobę, 
na której utrzymaniu 
ona pozostaje. 

Prawidłowość 
skorzystania 
z ulgi może zostać 
sprawdzona przez 
urząd skarbowy, który 
ma na to 5 lat. 



ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Jeśli chcesz, aby dziecko otrzymało odpowiednie wsparcie w szkole, musi ono posiadać orzeczenie 
z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach tego wsparcia dziecku przysługuje rewalidacja, 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, opracowanie IPETu, etc. 

Zdarza się, że rodzice na prośbę o realizację zaleceń z orzeczenia otrzymują informację, że jest to 
niemożliwe lub ograniczone z powodu braku fi nansów, potrzebnych do zatrudnienia specjalistów czy 
zakupu pomocy dydaktycznych. 

Właśnie w takim celu przekazywana jest samorządom subwencja na dziecko z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli dostarczyłeś orzeczenie do szkoły, to powinno spowodować 
to wpisanie dziecka do Systemu Informacji Oświatowej i przekazanie do samorządu zwiększonej 
subwencji oświatowej. 

Subwencja oświatowa. 
Wysokość subwencji oświatowej na dziecko 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
jest zależna od rodzaju niepełnosprawności. 
Są to duże kwoty i warto zadbać, aby trafi ły 
one do szkoły Twojego dziecka. Jak to zrobić? 
Najpierw dowiedz się o co chodzi - poczytaj 
o losach subwencji na naszej stronie
http://wszystkojasne.waw.pl/
o losach subwencji na naszej stronie



Zapoznaj się z przepisami dotyczącymi 
subwencji w ustawie o systemie oświaty 
lub po prostu dowiedz się w szkole, czy 
otrzymała ona subwencję na Twoje 
dziecko. 

Zawsze możesz wystąpić do organu 
nadzorującego w trybie dostępu do 
informacji publicznej, jeśli nie uzyskasz 
tej informacji w szkole:

http://bit.ly/informacja_publiczna



IPET - INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 
Szkoła/przedszkole obowiązkowo przygotowuje dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 
niezależnie czy jest szkołą ogólnodostępną/ integracyjną czy specjalną. Nie otrzymasz IPETu na podstawie dia-
gnozy medycznej lub opinii psychologa – dla szkoły obowiązujące jest orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego.

Czytaj na naszej stronie http://wszystkojasne.waw.pl/informator-dla-rodzicow/ipet/

WSPARCIE DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ  
– w klasach integracyjnych zatrudniany jest nauczycie wspomagający. 

W przypadku klasy ogólnodostępnej Twoje  
dziecko także może otrzymać takie wsparcie  
- czytaj tekst nowego rozporządzenia 

http://bit.ly/organizacja_ksztalcenia



REWALIDACJA ORAZ POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  
I INNA SPECJALISTYCZNA W SZKOLE 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dokładnie opisuje, jakie zajęcia w należą się Twojemu dziecku. 
Podczas spotkania w poradni musisz zadbać, aby w tekście orzeczenia był wyznaczony zakres działań i usunięte 
wszystkie sformułowania typu „w miarę możliwości” – czas na odwołanie od orzeczenia to 14 dni od otrzymania 
dokumentu.  Szkoła jest zobligowana zrealizować wszystkie zalecenia, a nie jak to bardzo często bywa ograniczyć je  
do 2 godzin w tygodniu na dziecko.

Czytaj na naszej stronie: 
http://wszystkojasne.waw.pl/informator-dla-rodzicow/21-21-godzin-dodatkowego-wsparcia-moze-otrzymac-
-uczen-orzeczeniem/

DOWÓZ DZIECKA Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE  
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DO SZKOŁY. 
Dziecko ma prawo do bezpłatnego dowozu i opieki podczas przejazdu  
do najbliższej placówki, która jest w stanie zrealizować zalecenia  
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  
Gmina ma obowiązek zorganizować lub  
zrefundować dowóz.

Czytaj na naszej stronie:  
http://wszystkojasne.waw.pl/dowoz-dziecka-niepelnosprawnego/ 



INNE MOŻLIWOŚCI

Poza wsparciem instytucjonalnym należy Ci się wsparcie w postaci róż-
nego rodzaju świadczeń: zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgna-
cyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy. 

Ponadto masz prawo do świadczeń pieniężnych, zależnych od do-
chodów: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki rodzinne i dodatki 
do nich, dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek  
do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wie-
lodzietnej, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepeł-
nosprawnego, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, będącym w trudnej  
sytuacji życiowej, przysługują: zasiłek stały (zależny od dochodu),  
zasiłek okresowy (czasowy) zależny od dochodu, zasiłek celowy (np. 
zakup leków) - niezależny od dochodów.

Aby dowiedzieć się więcej, nie 
musisz analizować wszystkich 
przepisów. 

Możesz udać się do urzędu 
gminy z dokumentami typu 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
zaświadczenie o zarobkach lub 
rejestracji o bezrobociu z biura 
pracy.



Dodatkowo zawsze możesz zwrócić się do organizacji pozarządowej specjalizującej się  
w pomocy nie tylko niepełnosprawnym czy chorym, ale również wykluczonym oraz 
wspomagających osoby w ciężkiej sytuacji życiowej. 

Pamiętaj o grupach wsparcia działających na Twoim terenie – wiele z nich prowadzonych 
jest przez stowarzyszenia i fundacje i mogą być bezpłatne lub z pewną niewielką opłatą 
(5-10% koszów faktycznych).

I…podaj dalej – to jest sztafeta wiedzy!

KONTAKT DO STOWARZYSZENIA:
www.niegrzecznedzieci.org.pl
tel.: 0 887 059 343 
sztafetawiedzy@niegrzecznedzieci.org.pl 

ul. Dembego 2 lok.20
02-796 Warszawa



Publikacja przygotowana została w ramach projektu 
„Podaj dalej - sztafeta wiedzy” realizowanego przez 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi 
Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera 
„NIE-GRZECZNE DZIECI” fi nansowanego 
z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2015.


