
Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”
oraz

Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych

§Świadczenia socjalne w związku
ze śpiączką dziecka

Zbiórka publiczna

Przystosowanie pomieszczeń dla osób
z niepełnosprawnością

Zwolnienie lekarskie na dziecko

Ubezwłasnowolnienie

Ograniczona zdolność
do czynności prawnych

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku
Po
ra
dn
ik
 p
ra
w
ny
 

dl
a 
ro
dz
in
 o
só
b 

w
 ś
pi
ąc
zc
e



Wstęp

Rozdział I - Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Rozdział II - Ograniczona zdolność do czynności prawnych 

Rozdział III - Ubezwłasnowolnienie 

Rozdział IV - Zwolnienie lekarskie na dziecko

Rozdział V - Przystosowanie pomieszczeń dla osób z niepełnosprawnością 

Rozdział VI - Zbiórka publiczna Rozdział VI - Zbiórka publiczna 

Rozdział VII - Świadczenia socjalne w związku ze śpiączką dziecka 

Informacje o kancelarii

Informacje o Fundacji „Akogo?”

 ...................................................................................................................................... 2

 .......................................................... 3

............................................... 4

...................................................................................... 5

...................................................................... 8

................ 12

............................................................................................ 13............................................................................................ 13

................................. 16

......................................................................................................... 20

.......................................................................................... 20

Spis treści



Z wyrazami szacunku
Ewa Błaszczyk-Janczarska

Prezes Fundacji „Akogo?”

Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce krótki poradnik prawny dla rodzin osób w śpiączce. 
Wierzymy, że zebrane tu informacje pomogą Państwu w znalezieniu skutecznej pomocy 
w trudnej sytuacji, w której się znaleźliście oraz ułatwią sprawne poruszanie się po 
zawiłościach polskiego systemu prawnego.

PoradnikPoradnik powstał dzięki bezinteresownej pracy prawników z warszawskiej Kancelarii 
Radców Prawnych Mamczarek i Migdalska. Za tę pracę składam serdeczne 
podziękowania. 

Mam nadzieję, że dzięki zawartym tu informacjom będzie Państwu łatwiej 
zorganizować pomoc i przetrzymać traumę związaną z chorobą bliskiej osoby oraz 
uzyskać  należne wparcie organizacyjne i finansowe ze strony służb państwowych i 
samorządowych.
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Jeżeli Twoje dziecko (lub podopieczny) zostało poszkodowane w wypadku 
niezwłocznie zwróć się do firmy, w której sprawca ma ubezpieczenie OC i zgłoś 
wniosek o wypłatę odszkodowania.

W jakim terminie otrzymasz odszkodowanie?

1. Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia złożenia 
przez poszkodowanego zawiadomienia o wypadku.

2.2. Może zdarzyć się, że wyjaśnienie okoliczności wypadku albo wysokości 
odszkodowania w ciągu 30 dni nie będzie możliwe. Wtedy odszkodowanie wypłaca się 
w ciągu 14 dni od dnia, w którym wyjaśnienie okoliczności było możliwe, ale nie później 
niż w ciągu 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o wypadku.

3.3. Jeśli ustalenie odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej albo wysokości 
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania w sądzie firma ubezpieczeniowa 
w ciągu 30 dni zawiadamia na piśmie o przyczynach niemożności wypłaty 
odszkodowania w całości lub w części i przypuszczalnym terminie podjęcia decyzji, a 
także wypłaca bezsporną część odszkodowania.

WAŻNE: 
Jeśli firma ubezpieczeniowa uzna, że nie należy się odszkodowanie, poszkodowany Jeśli firma ubezpieczeniowa uzna, że nie należy się odszkodowanie, poszkodowany 

może zaskarżyć tę decyzję do sądu.

WAŻNE: 
Jeśli firma ubezpieczeniowa uzna, że należy się mniejsze odszkodowanie, 

poszkodowany powinien przyjąć mniejsze odszkodowanie i już w sądzie domagać 
się wyższej kwoty. Przyjęcie odszkodowania nie zamyka drogi do ubiegania się w 

sądzie o większe odszkodowanie.

Do jakiego sądu można zaskarżyć decyzję firmy ubezpieczeniowej?Do jakiego sądu można zaskarżyć decyzję firmy ubezpieczeniowej?

1. Należy zwrócić się do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania poszkodowanego w 
wypadku komunikacyjnym albo do sądu właściwego dla miejsca wypadku.

Rozdział I 
Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku
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Ograniczona zdolność do czynności prawnych polega na tym, że rodzice bądź 
opiekunowie w określonych sytuacjach współdecydują o sprawach dotyczących 
dziecka.

Ograniczona zdolność do czynności prawnych, to sytuacja, w jakiej znajdują się:
1. Dzieci, które ukończyły 13 lat, ale nie mają jeszcze 18 lat
2.2. Osoby, które ukończyły 18 lat i zostały ubezwłasnowolnione częściowo (np. z powodu 
choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych, także w 
sytuacji niemożności samodzielnego podejmowania decyzji na skutek choroby bądź 
pozostawania w śpiączce).

UWAGA: Oprócz zgody rodziców, niekiedy wymagana jest zgoda sądu. Takimi 
czynnościami są np.: zakup nieruchomości z pieniędzy dziecka, sprzedaż 
nieruchomości należącej do dziecka, odrzucenie spadku.

Współdecydowanie w trakcie leczenia dziecka:Współdecydowanie w trakcie leczenia dziecka:

1. Gdy pacjent jest małoletni, lub jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, do 
przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych wymagana 
jest zgoda przedstawicieli ustawowych dziecka (rodziców lub opiekunów).

2. Do wykonania badań, wystarczająca jest zgoda opiekuna faktycznego (tj. osoby, pod 
której pieczą dziecko faktycznie czasowo pozostaje, np. babci bądź dziadka, u których 
dziecko aktualnie przebywa).

Rozdział II 
Ograniczona zdolność do czynności prawnych

2. Należy zwrócić się do sądu rejonowego, jeżeli zwracamy się o odszkodowanie 
nieprzekraczające 75.000,00 zł, natomiast jeżeli kwota będzie wyższa - powództwo 
należy wytoczyć przed sądem okręgowym.

Pamiętaj: Roszczenia przedawniają się po 3 latach od wypadku!

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność 
cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem spowodowała wypadek.

Pamiętaj:Pamiętaj: pojazdem mechanicznym nie jest wyłącznie samochód osobowy, może nim 
być również ciągnik rolniczy oraz motorower.
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Rozdział III 
Ubezwłasnowolnienie

3. W przypadkach zagrażających zdrowiu dziecka, lekarz może udzielić pacjentowi 
świadczeń zdrowotnych, gdy wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a nie ma 
możliwości porozumienia się z jego rodzicami lub opiekunami.

4. Wykonanie zabiegu operacyjnego może się odbyć po uzyskaniu zgody 
przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna), a gdy nie ma możliwości 
skontaktowania się z nim – dopiero po uzyskaniu zezwolenia sądu opiekuńczego.

5.5. W przypadku niepełnoletniego dziecka, które znajduje się w śpiączce po wypadku, 
rodzice (lub prawni opiekunowie), jako przedstawiciele ustawowi dziecka mają 
samodzielne uprawnienie do dochodzenia odszkodowania w imieniu dziecka.

Jeżeli osoba, którą się opiekujemy zapadła w śpiączkę i nie jest w stanie kierować 
swoim postępowaniem, możemy wystąpić o jej ubezwłasnowolnienie.

W postępowaniu sąd będzie badał następujące okoliczności:
- rodzaj choroby i stopień jej nasilenia,
- skąd osoba, która ma być ubezwłasnowolniona, czerpie środki utrzymania,
- czy osoba ta pracuje zarobkowo,
- jak radzi sobie w zwykłych sprawach życia codziennego,
-- czy osoba, której postępowanie dotyczy, ma rodzinę mogącą jej zapewnić faktyczną 
pomoc i opiekę.

PrzystępującPrzystępując do procedury ubezwłasnowolnienia musimy przygotować dowody 
potwierdzające konieczność ubezwłasnowolnienia. Ocena sądu, czy osoba jest w 
stanie kierować swoim postępowaniem, musi być oparta na  opinii biegłego 
psychiatry lub neurologa oraz psychologa. Dla osoby ubezwłasnowolnionej 
całkowicie ustanawia się opiekuna, jeżeli nie pozostaje pod władzą rodzicielską, 
natomiast dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora.

Ubezwłasnowolnienie krok po kroku:

1.1. Kto może zgłosić wniosek o ubezwłasnowolnienie          małżonek osoby, której 
dotyczy wniosek lub jej przedstawiciel ustawowy, a jeśli osoba ta nie ma przedstawiciela 
ustawowego - krewni w linii prostej oraz rodzeństwo.
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2. Gdzie składamy wniosek o ubezwłasnowolnienie              do sądu okręgowego miejsca 
zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, a w przypadku 
braku miejsca zamieszkania - sąd miejsca pobytu tej osoby.

3. Co powinien zawierać wniosek o ubezwłasnowolnienie 

4.4. Wymagana dokumentacja medyczna                    sąd zażąda przedstawienia świadec-
twa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatrę o stanie psychicznym osoby, której 
dotyczy wniosek lub opinii psychologa o stopniu niepełnosprawności umysłowej osoby, 
której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jednak możemy takie zaświadczenia 
dołączyć od razu do wniosku, wówczas postępowanie przebiegać będzie sprawniej.

5. Opłata             wniosek o ubezwłasnowolnienie podlega opłacie stałej w wysokości 
40,00 zł.

6. Konieczność zbadania przez biegłego (lub biegłych)                osoba, której dotyczy 
wniosek o ubezwłasnowolnienie, musi być zbadana przez biegłego lekarza psychiatrę 

wskazanie zakresu ubezwłasnowolnienia (częściowe czy całkowite)

uzasadnienie wniosku ze wskazaniem przyczyn jego złożenia (zalecane byłoby 
podanie informacji, w jakich placówkach leczył się bądź leczy uczestnik i jaka jest 
jego sytuacja majątkowa),

wyjaśnienie stanu cywilnego osoby, która ma być ubezwłasnowolniona

złożenie odpisu skróconego aktu urodzenia uczestnika

wyjaśnieniewyjaśnienie stosunku wnioskodawcy wobec uczestnika poprzez złożenie 
odpowiedniego odpisu aktu stanu cywilnego (jeśli wnioskodawca jest ojcem 
uczestnika wystarczy odpis skróconego aktu urodzenia, jeśli wnioskodawczyni 
jest matką uczestnika i po zawarciu związku małżeńskiego zmieniła nazwisko, to 
zamiast swego odpisu skróconego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony 
aktu małżeństwa wnioskodawczyni, jeżeli wnioskodawczyni jest siostrą 
uczestnika i na skutek zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, to również 
zamiastzamiast swego aktu urodzenia należy złożyć odpis skrócony aktu małżeństwa 
wnioskodawczyni)

we wniosku należy zaznaczyć, czy stan zdrowia uczestnika umożliwia mu 
osobiste stawienie się w sądzie celem wysłuchania, wskazane jest podanie 
numeru telefonu wnioskodawcy celem ułatwienia kontaktu z biegłym.
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lub neurologa oraz psychologa.

7. Wydanie przez sąd postanowienia o ubezwłasnowolnieniu               sąd może wydać 
takie postanowienie wyłącznie po przeprowadzeniu rozprawy, w postanowieniu koń-
czącym postępowanie sąd orzeknie, czy ubezwłasnowolnienie jest całkowite, czy też 
częściowe.

8. Uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o ubezwłasnowolnieniu                       
jeżeli stan zdrowia ubezwłasnowolnionego ulegnie poprawie sąd może zmienić 
postanowienie - orzec zamiast ubezwłasnowolnienia całkowitego 
ubezwłasnowolnienie częściowe, natomiast jeżeli stan zdrowia osoby 
ubezwłasnowolnionej ulegnie pogorszeniu - sąd może zmienić ubezwłasnowolnienie 
częściowe na ubezwłasnowolnienie całkowite, natomiast jeżeli stan zdrowia osoby 
ubezwłasnowolnionej będzie tak dobry, że nie będzie podstaw do utrzymywania 
ubezwłasnowolnienia, sąd może uchylić postanowienie o ubezwłasnowolnieniu - sąd 
możemoże w takim przypadku działać również z urzędu, to znaczy bez wpłynięcia wniosku 
o uchylenie ubezwłasnowolnienia.

Postanowienie o ubezwłasnowolnieniu może zostać uchylone, gdy ustaną przyczyny, 
które doprowadziły do jego wydania (np. dziecko wybudzi się ze śpiączki), dlatego nie 
sposób wskazać ,,czasu trwania ubezwłasnowolnienia”.

Czym się różni ubezwłasnowolnienie całkowite i częściowe?

Ubezwłasnowolnienie całkowite, może być zastosowane w stosunku do osoby, która 
ukończyła trzynaście lat i wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo 
innego rodzaju zaburzeń psychicznych nie jest w stanie kierować swoim 
postępowaniem. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekę, 
chyba, że pozostaje ona pod władzą rodzicielską. Zasadą jest, że czynność prawna 
dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie jest nieważna (chyba że chodzi 
o drobne bieżące sprawy życia codziennego). W imieniu osoby ubezwłasnowolnionej 
całkowicie czynności prawnych dokonuje jej opiekun.całkowicie czynności prawnych dokonuje jej opiekun.

Ubezwłasnowolnienie częściowe, może być zastosowane w stosunku do osoby 
pełnoletniej, której wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo 
innego rodzaju zaburzeń psychicznych potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. 
Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratelę. Co do zasady dla 
ważności czynności prawnych dokonanych przez osobę ubezwłasnowolnioną 
potrzebna jest zgoda kuratora.
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CZAS ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, JEGO WYSOKOŚĆ I WPŁYW NA STOSUNEK PRACY
Kiedy nie możesz pracować  z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem,  przysługuje  
ci zasiłek opiekuńczy.

1. Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

ZasiłekZasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu (czyli osobom które podlegają 
obowiązkowemu ubezpieczeniu lub są ubezpieczone dobrowolnie) zwolnionemu od 
wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:
- chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat
- innym chorym członkiem rodziny (za członków rodziny, uważa się m.in.: wnuki, 
rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat - jeżeli pozostają we wspólnym 
gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki).

ZaZa dzieci uważa się dzieci własne ubezpieczonego lub jego małżonka oraz dzieci 
przysposobione, a także dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie.

2. Okres pobierania zasiłku opiekuńczego

- 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad chorymi dziećmi do 
ukończenia przez nie 14 lat.
-  14 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad innymi członkami 
rodziny  (chodzi m.in. o dzieci w wieku powyżej 14 lat).

ZasiłekZasiłek opiekuńczy przysługuje łącznie na opiekę nad dziećmi i innymi członkami 
rodziny nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym. Zatem 60 dni oraz 14 dni nie 
ulegają ze sobą zsumowaniu. Przykładowo na chore dzieci, wymagające osobistego 
sprawowania opieki przysługuje limit 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego zarówno 
dla matki jak i dla ojca. Dla obliczenia limitu 60 dni sumuje się dni opieki wykorzystane 
przez matkę oraz przez ojca.

Przykład:Przykład: Matka dziecka wykorzystała 50 dni w roku kalendarzowych z powodu 
konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem w wieku 10 lat. W tym 
samym roku kalendarzowym, ojciec dziecka otrzymał „zwolnienie lekarskie na to samo 
dziecko” na 15 dni. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać ojcu przez okres 10 dni.

Rozdział IV 
Zwolnienie lekarskie na dziecko
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Analogicznie do tego samego limitu 60 dni sumowane będą dni opieki na więcej niż 
jedno dziecko.

Przykład: Matka dziecka wykorzystała z powodu choroby swojej dziewięcioletniej córki 
łącznie 40 dni w roku kalendarzowym. W tym samym roku otrzymała „zwolnienie 
lekarskie na swojego jedenastoletniego syna” na 25 dni. Zasiłek opiekuńczy na syna 
będzie jej przysługiwał przez okres 20 dni z uwagi na sześćdziesięciodniowy limit.

PrzyPrzy czym, jeżeli lekarz wystawi „zwolnienie lekarskie na dziecko”, w wyniku czego okres 
konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem w roku kalendarzowym 
przekroczyłby 60 dni, to okres zwolnienia lekarskiego, choć nie uprawniający do 
otrzymania zasiłku opiekuńczego, będzie stanowił dowód usprawiedliwiający 
nieobecność pracownika w pracy.

3. Wysokość zasiłku opiekuńczego

MiesięcznyMiesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Przysługuje za 
każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

4. Kiedy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których 
ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do 
wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego. Zasiłek opiekuńczy nie 
przysługuje również w czasie urlopu bezpłatnego i urlopu wychowawczego.

5.  Zasiłek opiekuńczy a pobyt dziecka w szpitalu, klinice5.  Zasiłek opiekuńczy a pobyt dziecka w szpitalu, klinice

Pobyt dziecka w szpitalu lub klinice nie wyklucza otrzymania zasiłku opiekuńczego - pod 
warunkiem, że lekarz wystawi stosowne zwolnienie lekarskie z powodu konieczności 
sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem.

6. Wymagane dokumenty – opieka nad chorym dzieckiem

WW przypadku zasiłku opiekuńczego nad chorym dzieckiem do lat 14 albo innym chorym 
członkiem rodziny, w tym chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat, niezbędnymi 
dokumentami jest zaświadczenie lekarskie wystawione dla rodzica z powodu 
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konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem oraz wypełniony 
wniosek o zasiłek opiekuńczy (obecnie druk ten nazywa się ZUS Z-15), który należy 
dostarczyć płatnikowi zasiłku przy każdorazowym ubieganiu się o wypłatę zasiłku.

Jeżeli zasiłek wypłacany jest przez ZUS, do jego wypłaty niezbędne jest dodatkowo 
zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:

a)   ZUS Z-3 - w przypadku pracowników,
b)b) ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, 
ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 
oraz duchownych,
c)   ZUS Z-3a - w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

7. Zwolnienie lekarskie na dziecko a stosunek pracy

Wypowiedzenie

ZwolnienieZwolnienie lekarskie (zaświadczenie lekarskie) stanowi jeden z dowodów 
usprawiedliwiających nieobecność w pracy. Dotyczy to również „zwolnienia na chore 
dziecko”. Co bardzo istotne z punktu widzenia zatrudnienia, pracodawca nie może w 
tym czasie wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę (jeżeli nie upłynął jeszcze 
okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia).

WW przypadku umów na czas określony (np. zastępstwo innego pracownika) oraz na 
okres próbny – pracodawca może wypowiedzieć umowę bez podawania przyczyny 
wypowiedzenia, do czego mogą go skłonić częste absencje pracownika.

WW przypadku umowy na czas nieokreślony, pracodawca musi podać przyczynę 
wypowiedzenia w dokumencie wypowiedzenia umowy. Jedną z przyczyn mogą być 
częste, długotrwałe, usprawiedliwione nieobecności w pracy, które dezorganizowały 
proces pracy. W przypadku wniesienia przez pracownika odwołania od wypowiedzenia 
umowy o pracę do sądu pracy, pracodawca musiałby wykazać, że faktycznie doszło do 
dezorganizacji procesu pracy z powodu nieobecności pracownika, w szczególności 
chodzi o sytuacje, w których pracodawca musiał zlecać innym pracownikom pracę w 
godzinach nadliczbowych albo musiał szukać zastępstw.godzinach nadliczbowych albo musiał szukać zastępstw.

Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 kodeksu pracy

Art. 53 kodeksu pracy reguluje sytuację, kiedy pracodawca może rozwiązać umowę z 
pracownikiem bez wypowiedzenia, bez jego winy z powodu długotrwałej 
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usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jeżeli jednak pracownik pobiera w czasie 
nieobecności zasiłek opiekuńczy, jest wtedy chroniony i pracodawca nie może 
rozwiązać umowy.

Zgodnie z art. 53 § 1 kodeksu pracy:
Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia:
1) jeżeli niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:
  a) dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 6 
miesięcy,
 b) dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz 
pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był 
zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy.
2) w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy z innych przyczyn niż 
wymienione w pkt 1, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.
Jednakże,Jednakże, jak wynika z art. 53 § 2 kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę bez 
wypowiedzenia w trybie art. 53 kodeksu pracy nie może nastąpić w razie nieobecności 
pracownika w pracy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem - w okresie 
pobierania z tego tytułu zasiłku (a także w przypadku odosobnienia pracownika ze 
względu na chorobę zakaźną - w okresie pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i 
zasiłku).

NależyNależy pamiętać, że powyższa ochrona dotyczy jedynie opieki nad dzieckiem do 14 
lat, ponieważ starsze dzieci uważane są „za innych członków rodziny”.
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Jak ubiegać się o pieniądze na przystosowywanie pomieszczeń dla osób 
niepełnosprawnych ?
Dziecko z niepełnosprawnością wracające do domu z kliniki napotyka bariery:
a) architektoniczne – utrudnienia w budynku i jego najbliższej okolicy
b) techniczne – niedostosowanie przedmiotów lub urządzeń do niepełnosprawności
c) w komunikowaniu – ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne 
porozumiewanie się

MożnaMożna  uzyskać dofinansowanie na usunięcie tych barier z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

1. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Formularze dostępne są także 
zazwyczaj na stronie internetowej danego Centrum Pomocy Rodzinie.

2.   Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON może być złożony w każdym czasie.

WAŻNE! 
Nawet gdy we wniosku wystąpią jakieś braki lub uchybienia, zostaniemy o nich Nawet gdy we wniosku wystąpią jakieś braki lub uchybienia, zostaniemy o nich 

poinformowani w ciągu 10 dni od złożenia wniosku. 
Masz 30 dni na jego uzupełnienie.

Jak obliczyć kwotę dofinansowania?

We wniosku trzeba wskazać m.in. kwotę wnioskowanego dofinansowania i jego 
przedmiot (ile i na co potrzebujemy), przewidywany koszt, termin rozpoczęcia i czas 
realizacji zadania.

WysokośćWysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych wynosi do  95% kosztów przedsięwzięcia. Pozostałe 5% pokrywa 
wnioskodawca.

Rozdział V 
Przystosowanie pomieszczeń dla osób z 

niepełnosprawnością
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Co się dzieje po wydaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania?

PoPo wydaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania rodzice (przedstawiciele ustawowi) 
zawierają ze starostą umowę. Środki przelewane są na rachunek bankowy wskazany we 
wniosku.  Starosta może przeprowadzić kontrolę wykonania umowy (prawidłowego 
wydatkowania pieniędzy na wskazany cel). Po zrealizowaniu przedsięwzięcia rodzice 
składają do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokumenty rozliczeniowe 
dotyczące otrzymanych pieniędzy i dowód pokrycia udziału własnego (5%).

Co to jest zbiórka publiczna?

ZbiórkąZbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na 
określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele 
religijne, przy czym za miejsca publiczne uważa się miejsca ogólnodostępne, a w 
szczególności ulice, place, parki i cmentarze.
Celem zbiórki publicznej może być m.in.: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, pomoc 
osobom niepełnosprawnym.

Co nie jest zbiórką publiczną:

PrzelewPrzelew na konto bankowe stowarzyszenia, fundacji, wpłata na konto on-line, 
publikowanie w mediach, internecie apeli o przekazywanie wpłat na konto, SMS 
charytatywny.

Kto może być organizatorem zbiórki?

1. organizacja pozarządowa;

2.2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 
stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku  
Państwa  do  innych  kościołów  i  związków  wyznaniowych  oraz  o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego;  stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 

Rozdział VI 
Zbiórka publiczna
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działalności pożytku publicznego; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; 
spółdzielnie socjalne; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz 
kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia  zysku  oraz  przeznaczają  całość  
dochodu  na  realizację  celów statutowych  oraz  nie  przeznaczają  zysku  do  podziału  
między  swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;

3. komitet społeczny powołany w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej.

KomitetKomitet społeczny powoływany jest aktem założycielskim przez co najmniej 3 osoby 
fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz niekarane za 
popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo 
skarbowe.

Jak przebiega procedura zgłoszenia zbiórki?

ZbiórkęZbiórkę publiczną można przeprowadzić dopiero po dokonaniu jej zgłoszenia przez 
organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek 
publicznych. Zgłoszenie elektroniczne należy opatrzyć bezpiecznym podpisem 
elektronicznym. Zgłoszenia elektronicznego dokonuje się na stronie 
www.zbiorki.gov.pl.

DopuszczaDopuszcza się możliwość zgłoszenia zbiórki publicznej w postaci papierowej, przy czym 
organizator wypełnia wówczas zgłoszenie zbiórki publicznej i doręcza je ministrowi 
właściwemu do spraw administracji publicznej.

Organizator zbiórki może prowadzić w tym samym czasie więcej niż jedną zbiórkę.

Osoby przeprowadzające zbiórkę publiczną muszą posiadać dostarczone przez 
organizatora identyfikatory zawierające ich imię i nazwisko, informacje o nazwie, celu 
zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numer zbiórki publicznej.

Elementy zgłoszenia zbiórki publicznej są następujące:Elementy zgłoszenia zbiórki publicznej są następujące:
 - cel zbiórki publicznej;
 - dane organizatora zbiórki;
 - dane osoby uprawnionej do reprezentowania organizatora zbiórki;
 - sposób prowadzenia zbiórki publicznej;
 - miejsce prowadzenia zbiórki publicznej;
 - termin rozpoczęcia i termin zakończenia zbiórki publicznej;
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 - przewidywane koszty niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia zbiórki, 
które zostaną pokryte z zebranych ofiar;
 - jeżeli organizator zbiórki jest reprezentowany przez pełnomocnika, do zgłoszenia 
zbiórki publicznej dołącza się oryginał albo kopię pełnomocnictwa.

InformacjęInformację o zgłoszeniu zbiórki publicznej minister właściwy do spraw administracji 
publicznej zamieszcza na portalu zbiórek publicznych w terminie: 3 dni roboczych od 
dnia otrzymania zgłoszenia w postaci elektronicznej albo 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia w postaci papierowej.

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki

ZZ przeprowadzonej zbiórki publicznej należy sporządzić sprawozdanie, obejmujące 
wartość i rodzaj zebranych ofiar oraz sposób ich rozdysponowania, a następnie 
doręczyć je ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej – w terminie 30 
dni od zakończenia zbiórki publicznej. Jeżeli zbiórka trwa dłużej niż rok, sprawozdania 
należy sporządzać w terminie 30 dni od zakończenia każdego 6-miesięcznego okresu 
prowadzenia zbiórki.

Dodatkowe informacje na stronie: www.zbiorki.gov.pl
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Zasiłek opiekuńczy - opisany w punkcie IV

Świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy przysługuje Ci świadczenie pielęgnacyjne?
Jeżeli rezygnujesz z pracy, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem i jeżeli 
niepełnosprawność dziecka wymagającego opieki powstała przed ukończeniem przez 
nie 18. roku życia lub 25. roku życia, jeśli się uczy.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne:Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne:
Od 1 stycznia 2017 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1406 zł miesięcznie. 
Świadczenie będzie co roku waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki 
zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie za pracę.

Jakie dokumenty należy złożyć:
 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
  - zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku 
umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z 
całodobowej opieki albo oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w 
tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę;
 - inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego.

Procedura:Procedura:
1. Należy pobrać, wypełnić i wydrukować wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
pielęgnacyjnego – dostępny na stronach internetowych urzędów miast, gmin, dzielnic;
2. Należy dołączyć wymagane dokumenty:
 a) kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu),
 b) kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wymagającej opieki 
(akt urodzenia dziecka),
  c) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
 d) dokumenty niezbędne do ustalenia okresu ubezpieczenia społecznego wraz z 
wypełnionym kwesonariuszem dotyczącym okresów składkowych i nieskładkowych 
(druk ZUS Rp-6),
 e) oświadczenie o sposobie sprawowania opieki przez wnioskodawcę,

Rozdział VII 
Świadczenia socjalne w związku ze śpiączką dziecka
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 f) oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,  
 g) oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem;
3. Wniosek z załącznikami w formie papierowej należy złożyć  w Urzędzie 
Dzielnicy/Gminy zgodnie z miejscem zamieszkania;
4.4.   Wniosek i załączniki do wniosku można złożyć także drogą elektroniczną za 
pomocą systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie 
hps://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
JeżeliJeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 
wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, pracownik Urzędu 
może wymagać takiego dokumentu;
5. W terminie miesiąca od daty złożenia wniosku i skompletowania dokumentów,  
decyzję administracyjną otrzymuje się listem poleconym, a w przypadku złożenia 
wniosku w formie elektronicznej - tą samą drogą.

Zasiłek pielęgnacyjny

Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?Gdzie złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?
Wniosek składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub Urzędzie Miasta.

Jakie dokumenty należy złożyć?
 -  wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
 -  kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek 
pielęgnacyjny- oryginał do wglądu;
  - kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o umiarkowanym 
stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - oryginał do wglądu.

Kiedy wypłacany jest zasiłek pielęgnacyjny?
W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny 
wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.

Dofinansowanie z PFRON

Jakie są warunki i wysokość dofinansowania z PFRON?Jakie są warunki i wysokość dofinansowania z PFRON?
Rodzice mogą otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON)  do:
 - turnusu rehabilitacyjnego - dopłatę w wysokości 20-30% przeciętnego 
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wynagrodzenia w zależności od stopnia niepełnosprawności, raz w roku, może 
otrzymać dziecko do 16 lat lub uczące się i niepracujące do 24 lat. Dla osób w szczególnej 
sytuacji życiowej dofinansowanie wynosi max. 40% przeciętnego wynagrodzenia;
 - sprzętu rehabilitacyjnego - nie więcej niż pięciokrotność przeciętnego 
wynagrodzenia;
  -    likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu się i technicznych – 
dofinansowanie może wynieść do 95 proc. kosztów, nie może to być jednak więcej niż 
57 tys. zł.

Jakie dokumenty należy złożyć? Jakie są kryteria dochodowe?
AbyAby uzyskać dofinansowanie z PFRON należy posiadać odpowiedni dokument 
potwierdzający niepełnosprawność oraz spełniać kryterium dochodowe. O 
dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można 
ubiegać się wówczas, gdy przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób 
we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we 
wspólnym gospodarstwie domowym.

WniosekWniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie. Wniosek można złożyć w każdym czasie.

Program NFZ leczenia dzieci ze śpiączką

Jakie warunki trzeba spełnić  aby zostać zakwalifikowanym do programu?
 - wiek pacjenta od 2 do 18 roku życia (nieukończone 18 lat w momencie przyjęcia);
 - od 6 do 8 punktów w skali Glasgow (GSC);
  - pozostawanie w stanie śpiączki w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od momentu 
urazu lub 6 miesięcy od momentu wystąpienia śpiączki nieurazowej;
 - stabilność podstawowych parametrów życiowych;
 - stabilność oddechowa bez wspomagania mechanicznego.

Co obejmuje program ?
Program obejmuje kompleksowy sposób postępowania z pacjentem znajdującym się w 
śpiączce, w tym m.in.:
  - opiekę lekarską i pielęgniarską;
 - badania zlecone przez lekarza;
 - leczenie bólu;
 - leczenie spastyczności przy zastosowaniu toksyny botulinowej;
 - opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
 - rehabilitację;
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 - żywienie dojelitowe i pozajelitowe;
 - zaopatrzenie w wyroby medyczne i środki pomocnicze konieczne do wykonania 
świadczenia gwarantowanego.

Dofinansowanie z NFZ

1. Przedmioty ortopedyczne i pomocnicze
ZwykleZwykle ustala  tzw. limit na produkt i pokrywa zakup najwyżej do wysokości tego limitu. 
Resztę musi opłacić pacjent, przy czym udział własny może pomóc pokryć PFRON.

2. Pielęgniarska opieka długoterminowa, przysługującą przewlekle chorym, którzy nie 
potrzebują hospitalizacji i mogą przebywać w domu, ale wymagają systematycznej 
opieki. Podstawą do dostania wsparcia jest skierowanie od lekarza prowadzącego 
pacjenta.

JakieJakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać dofinansowanie do sprzętu 
rehabilitacyjnego, np. materaca przeciwodleżynowego?
 - konieczne jest wypełnienie zlecenia przez lekarza specjalistę, który ma podpisaną 
umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
 - potwierdzenie zlecenia w najbliższym oddziale NFZ lub punkcie ewidencyjnym;
 - realizacja zlecenia u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z NFZ.

Świadczenia z pomocy społecznej

ZasiłekZasiłek celowy - przyznawany jest na konkretny cel, np. zakup leków, leczenie. W 
szczególnie uzasadnionych okolicznościach specjalny zasiłek celowy może zostać 
przyznany, nawet jeśli wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe. Wniosek 
składa się osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Niezbędne dokumenty:
 -  wniosek o przyznanie zasiłku celowego;
 -  dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem;
  -  dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy;
 - inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku, np. zaświadczenie 
lekarskie.

Po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku celowego obligatoryjnie przeprowadzany jest 
wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub 
pobytu. Termin załatwienia sprawy wynosi maksymalnie jeden miesiąc, a w sprawach 
szczególnie skomplikowanych dwa miesiące.



Obecnie przygotowujemy międzynarodową konferencję naukową o 
komórkach macierzystych i możliwości ich wykorzystania w leczeniu 
pacjentów w śpiączce (grudzień 2017) oraz pracujemy nad 
uruchomieniem eksperymentalnego programu leczenia śpiączki z 
wykorzystaniem komórek macierzystych.

Więcej na www.akogo.pl i www.klinikabudzik.pl. 20

Od 2002 r. działamy, by rozwiązywać problemy osób w śpiączce. Gdy zaczynaliśmy w naszym 
kraju nie istniała systemowa pomoc dla takich pacjentów. 
Zainicjowaliśmy i wypracowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia Program leczenia dzieci w 
śpiączce w fazie B, który od 2013 r. funkcjonuje w systemie publicznej służby zdrowia. 
Wybudowaliśmy Klinikę „Budzik” – pierwszy w naszym kraju wzorcowy ośrodek 
neurorehabilitacyjny dla dzieci w śpiączce. Przebywają tu dzieci w wieku 2-18 lat, w ciągu 3 lat 
wybudziło się tu ponad 30 pacjentów. 
OdOd 2015 roku pracowaliśmy z Ministerstwem Zdrowia nad uruchomieniem analogicznego 
programu dla osób dorosłych. W efekcie tych działań na początku 2017 roku rusza Klinika Budzik 
dla dorosłych pacjentów przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie.
W uznaniu tych działań w 2015 roku otrzymaliśmy nagrodę Światowej Organizacji                          
Zdrowia (WHO).
ZależyZależy nam na śledzeniu i sprowadzeniu do Polski światowych osiągnięć medycznych 
dotyczących problematyki śpiączki, wymiany wiedzy naukowej i wdrażaniu programów 
eksperymentalnych. W 2015 roku zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję  Naukową 
poświęconą najnowszym osiągnięciom w diagnostyce i leczeniu śpiączki. Efektem jest 
nawiązanie współpracy z japońskimi lekarzami i sprowadzenie do Polski nowej metody pomocy 
osobom w śpiączce: programu wszczepu stymulatorów centralnego układu nerwowego.

Fundacja „Akogo?”

Zawartość merytoryczną Poradnika przygotowała Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców 
Prawnych. Kancelaria specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy, prawie cywilnym, 
prawie handlowym, prawie administracyjnym, prawie własności intelektualnej i prawie 
rodzinnym. Świadczy również pomoc prawną w języku angielskim.

Założycielami Kancelarii są Paweł Mamczarek oraz Sylwia Migdalska, radcowie prawni wpisani 
na listę prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Informacja o kancelarii



Fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”
ul. Podleśna 4, 01-673 Warszawa

www.akogo.pl

Na stronie internetowej projektu Damy Radę -                                               - możesz 
zamówić bezpłatny poradnik "Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w 
domu", a także obejrzeć filmy instruktażowe jak wykonać poszczególne 

czynności pielęgnacyjne.

Jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu

Wspólnie budzimy ze śpiączki

Przekaż                dla osób w śpiączce1%
KRS: 0000 125 054

Całkowity dochód netto z usługi operatorzy przeznaczyli
na cele statutowe Fundacji

BUDZIMY       75 250
opłata 6,15 zł z VAT

Wyślij SMS o treści                    na

Fundacja
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