
UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

(Права осіб з інвалідністю) 

Dzieci (Діти) 

Zasiłek pielęgnacyjny – wypłacany przez Ośrodki Pomocy Społecznej 

Допомога по догляду-виплачується через Центри Соціального захисту 

Świadczenie pielęgnacyjne – wypłacane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w 

przypadku orzeczenia o niepełnosprawności, w którym łącznie są spełnione 

wskazania w punkcie 7 i 8 oraz w związku z koniecznością rezygnacji przez 

rodzica z zatrudnienia z powodu konieczności sprawowania bezpośredniej opieki 

nad dzieckiem. 

Виплати по догляду-виплачується центрами соціального захисту у разі 

оформлення рішення  про інвалідність , в якому разом виконуються 

вказівки в пунктах 7 і 8, а також у зв’язку з необхідністю звільнення батьків 

з роботи у зв’язку з необхідністю безпосереднього догляду за дитиною. 

 

Dorośli (Дорослі) 

Zasiłek pielęgnacyjny – wypłacany przez Ośrodek Pomocy Społecznej przy 

stopniu znacznym, lub umiarkowanym jeżeli niepełnosprawność powstała przed 

21 rokiem życia. 

Допомога по догляду – виплачується Центром соціального захисту 

населення значного або середнього ступеня, якщо інвалідність настала до 

досягнення 21 року. 

 

Korzystanie poza kolejnością z: 

Користування поза чергою з: 

 świadczeń w szpitalach, 

(допомоги в лікарні) 



 świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 

(max. w ciągu 7 dni roboczych) 

(допомоги в амбулаторії опікунства спеціального максимально 7 днів 

робочих)) 

 usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, 

(послуг фармацептичних які надаються в аптеках) 

 świadczeń rehabilitacji leczniczej. 

(допомоги реабілітації лікувальної) 

Korzystanie z usług poradni specjalistycznych bez skierowania – za 

wyjątkiem rehabilitacji i badań specjalistycznych. 

Користування з послуг лікарні спеціалістичної без направлення- 

виняток реабілітація і аналізи спеціалістичні. 

Dofinansowanie do sprzętu lub turnusu rehabilitacyjnego 

Дофінансування обладнення 

Karta parkingowa – wydawana jest, jeżeli w pkt. 9 orzeczenia znajduje się informacja, 

iż osoba niepełnosprawna spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

Паркувальна карта-видавана є  якщо в пункті .9 довідки знаходиться інформація, 

що особа з обмежиними можливостями виконує умови вказані в артикулі.8 устави    

з дня 20 червня 1977р.-Право про дороговий рух 

 


