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I. Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet  

w ciąży i rodzin „Za życiem” 

 

1. Działania podejmowane jako wsparcie kobiet  

w ciąży i rodzin 

 

Kobietom w ciąży i ich rodzinom, w tym rodzinom,  

w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore 

dziecko, tj. dziecko z ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą 

jego życiu, przysługują uprawnienia  

w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016r.  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

Uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia obejmują 

zakres świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów 

polityki na rzecz rodziny.  

 

Wsparcie, o którym mowa wyżej, jest realizowane przez: 

1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań 

wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, 

2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki 

prenatalnej, 

3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej 

dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze 
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szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej 

oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych. 

 

Wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin obejmuje także 

zapewnienie: 

1) dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań 

wspierających rodzinę; 

2) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, 

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu; 

3) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, 

ze szczególnym uwzględnieniem dziecka,  

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu; 

4) dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-

rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, 

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu; 
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5) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III 

poziomu referencyjnego; 

6) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i 

pieczy zastępczej. 

 

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu, stwierdza w zaświadczeniu lekarz 

ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty 

w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii 

lub neonatologii. 
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Wzór zaświadczenia lekarskiego: 

 

………………………            ………………, dnia …………. r.  

          pieczęć    miejscowość 

podmiotu leczniczego  

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

uprawniające do korzystania ze wsparcia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2-

4 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” (Dz. U. poz. 1860) oraz art. 47 ust. 1a i art. 47c ust. 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) 

 

Nazwisko i imię dziecka: …………………………………… 

Data urodzenia: ……………………………………………... 

Numer PESEL dziecka (o ile został nadany): 

………………... 

Adres zamieszkania: ……………………………………….. 

 

Cierpi na ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały 

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu. 

       

     ……………………. 

       pieczęć i podpis lekarza 
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2. Świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz kobiety 

w ciąży oraz dziecka 

 

Uprawnienia do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń 

opieki zdrowotnej na rzecz kobiety w ciąży oraz dziecka 

obejmują w szczególności:  

1) diagnostykę prenatalną; 

2) świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej i leczenia szpitalnego, w tym zabiegi 

wewnątrzmaciczne; 

3) wsparcie psychologiczne; 

4) rehabilitację leczniczą; 

5) zaopatrzenie w wyroby medyczne; 

6) opiekę paliatywną i hospicyjną; 

7) poradnictwo laktacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem 

matek dzieci urodzonych przed ukończeniem 37 tygodnia 

ciąży lub urodzonych z masą urodzeniową poniżej 2500 g. 

 

 

3. Wsparcie rodzin 

 

Rodzina w określonych w/w ustawą sytuacjach jest 

uprawniona do poradnictwa w zakresie: 

1) przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu 

dziecka; 
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2) wsparcia psychologicznego; 

3) pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw 

rodzicielskich i uprawnień pracowniczych; 

4) dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Poradnictwo w zakresie, o którym mowa wyżej, dla kobiet 

posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin 

lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie 

lekarskie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju 

dziecka lub w czasie porodu, koordynowane jest przez 

asystenta rodziny. 

 

Koordynacja ta polega na: 

1) opracowywaniu wspólnie z w/w kobietami katalogu 

możliwego do uzyskania wsparcia; 

2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu w/w 

kobiet, na ich żądanie, do określonych podmiotów,  

z wyłączeniem świadczeniodawców, w celu umożliwienia 

im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego 

upoważnienia. 
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Koordynacja wsparcia podejmowana jest przez 

asystenta rodziny na wniosek złożony do właściwego 

ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy 

kierownika ośrodka pomocy społecznej. 

  

Podmioty odpowiedzialne za realizację wsparcia, 

obowiązane są do współpracy z asystentem rodziny  

w zakresie przekazywania informacji na jego wniosek  

o możliwym do zrealizowania przez te podmioty wsparciu. 

 

Formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:  

 

- poradnictwo w zakresie form i miejsc uzyskania wsparcia,  

- poradnictwo dla kobiet w ciąży i ich rodzin,  

- poradnictwo dotyczące pielęgnacji i opieki nad 

niemowlęciem,  

- pomoc organizacji codziennego życia rodziny, planowanie 

racjonalnych sposobów spędzania czasu wolnego, 

- poradnictwo i nauka w zakresie sprawnego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, 

- poradnictwo dotyczące racjonalnego gospodarowania 

posiadanym budżetem domowym, 

- udzielanie informacji na temat działania urzędów czy 

placówek wsparcia rodziny i dziecka, 
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- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pośredniczenie  

i wspieranie rodziny w kontaktach ze szkołą, przedszkolem, 

sądem, poradniami, przychodniami, policją, prokuraturą, 

urzędami i innymi instytucjami,  

- pomoc w zakresie możliwości podniesienia kompetencji  

i kwalifikacji zawodowych oraz w poszukiwaniu pracy.  

 

 

4. Jednorazowe świadczenie pieniężne 

 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego 

zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe 

świadczenie w wysokości 4000,00 zł. 

  

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu 

dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

  

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się 

w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 
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Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez 

rozpoznania. 

  

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta 

pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 

10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką 

medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub 

zaświadczeniem wystawionym przez położną. 

  

Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do 

dochodu w ramach ustawy o pomocy społecznej. 

Wzór zaświadczenia lekarskiego / zaświadczenia 

wystawionego przez położną: 

 

……………….   ………………, dnia ……….. 

pieczęć zakładu         miejscowość 

opieki zdrowotnej   
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ZAŚWIADCZENIE 

lekarskie/wystawione przez położną1 potwierdzające 

pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 

10. tygodnia ciąży do porodu, uprawniające do dodatku z 

tytułu urodzenia dziecka2 

 

Pani ……………………………..……………………………. 

              (imię i nazwisko) 

numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość3 …….……………………………… 

zamieszkała: ……..………………………………………………… 

                  (adres zamieszkania) 

pozostawała pod opieką medyczną od …… tygodnia ciąży do 

porodu. 

 

Terminy udzielania świadczeń zdrowotnych4 

1) pierwszy trymestr ciąży – ……………….………… 

2) drugi trymestr ciąży – ……………………………… 

3) trzeci trymestr ciąży – …………………………….. 

 

………………………...………….. 
(pieczątka i podpis lekarza / położnej1) 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Niniejsze zaświadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1952 z 
późn. zm.) stanowi także podstawę do uzyskania jednorazowej zapomogi z 
tytułu urodzenia się żywego dziecka. 
3 W przypadku kobiety nieposiadającej numeru PESEL. 
4 Należy wpisać termin udzielonego jednego świadczenia zdrowotnego w 
każdym trymestrze ciąży. 
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Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu 

urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu: 
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II. Program kompleksowego wsparcia dla 

rodzin „Za życiem” 

 

1. Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin 

 

a) Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, ze 

szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej 

Grupa docelowa: kobiety w ciąży, w tym powikłanej  

i noworodki 

Podmioty realizujące:  

• oddziały położniczo-ginekologiczne,  

• oddziały położniczo-ginekologiczne II i III poziomu 

referencyjnego,  

• poradnie ginekologiczno-położnicze,  

• oddziały neonatologiczne III poziomu 

referencyjnego, 

• położne POZ. 

Działania: 

• w ramach opieki koordynowanej kobieta w ciąży  

i w połogu będzie miała zapewnioną opiekę 

położniczą, w tym w razie potrzeby zabiegi 

wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki 
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położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną,  

a noworodek opiekę neonatologiczną; 

• umożliwienie prowadzenia ciąży fizjologicznej przez 

położne POZ; 

• zapewnienie zwiększonego dostępu do świadczeń 

psychologicznych i psychiatrycznych skierowanych 

do kobiet w ciąży powikłanej i w okresie jednego 

roku od porodu. 

 

b) Diagnostyka i terapia prenatalna 

Grupa docelowa: kobiety w ciąży ze zwiększonym 

ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych 

Podmioty realizujące: podmioty realizujące program 

badań prenatalnych 

Działania: 

• przeprowadzenie specjalistycznych badań  

w kierunku wad wrodzonych przez podmioty 

realizujące program badań prenatalnych 

 

c) Opieka paliatywna i hospicyjna 

Grupa docelowa: rodziny z dzieckiem z nieuleczalną wadą 

letalną 
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Podmioty realizujące: hospicja stacjonarne i domowe, 

podmioty realizujące koordynowaną opiekę nad kobietą  

w ciąży, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej 

Działania: 

• zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu 

opieki paliatywnej i hospicyjnej dla wymagających 

takiej formy opieki dzieci 

• zapewnienie opieki psychologicznej matce  

w ciąży z płodem z nieuleczalną wadą letalną i po 

porodzie przez wykwalifikowany zespół 

psychologów. 

 

d) Rozwój sieci domów dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży 

Grupa docelowa: kobiety w ciąży oraz matki  

z małoletnimi dziećmi 

Podmioty realizujące:  

• samorządy gminne,  

• samorządy powiatowe,  

• podmioty niepubliczne działające na zlecenie 

samorządów. 
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Działania: 

• doposażenie istniejących domów dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży; 

• utworzenie nowych placówek gwarantujących 

dostępność do tej formy wsparcia. 

 

e) Pomoc uczennicom w ciąży 

Grupa docelowa: uczennice w ciąży 

Podmioty realizujące:  

• szkoły i placówki systemu oświaty,  

• jednostki prowadzące ww. szkoły i placówki. 

Działania: 

W przypadku niewydolności opiekuńczej lub wychowawczej 

występującej w rodzinie uczennicy w ciąży,  

w szczególności braku akceptacji ciąży przez rodziców 

uczennicy, istnieje możliwość zmiany szkoły przez 

uczennicę na szkołę z internatem lub skorzystania z bursy. 
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f) Prawo do korzystania z elastycznych form 

organizacji czasu pracy 

Grupa docelowa: 

• pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka 

w fazie prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej; 

• pracownicy-rodzice dziecka posiadającego 

zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym 

upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie 

zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym 

okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu; 

• pracownicy-rodzice dziecka niepełnosprawnego lub 

ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 

Podmioty realizujące: pracodawcy 

Działania: 

• stworzenie możliwości pracownikowi-małżonkowi 

albo pracownikowi-rodzicowi dziecka w fazie 

prenatalnej, w przypadku ciąży powikłanej prawa do 

korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy 

lub ruchomego czasu pracy lub wykonywania pracy 

w systemie przerywanego czasu pracy, na 

podstawie wniosku wiążącego pracodawcę; 
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pracodawca mógłby odmówić uwzględnienia 

wniosku, jeżeli nie byłoby to możliwe ze względu na 

organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej 

przez pracownika. 

• stworzenie możliwości pracownikom-rodzicom 

dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim  

i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej 

chorobie zagrażającej życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu lub dziecka niepełnosprawnego 

lub ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 

prawa do korzystania z indywidualnego rozkładu 

czasu pracy lub ruchomego czasu pracy lub 

wykonywania pracy w systemie przerywanego 

czasu pracy oraz wykonywanie pracy w formie 

telepracy, na podstawie wniosku wiążącego 

pracodawcę.  

 

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  

i jego rodziny 

 

a) Koordynacja opieki neonatologiczno-pediatrycznej 

na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
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chorobę zagrażającą życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu 

Grupa docelowa: niemowlęta oraz dzieci, u których 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu do 3. 

roku życia 

Podmioty realizujące:  

• poradnie neonatologiczne,  

• inne poradnie dla dzieci,  

• poradnie/ośrodki rehabilitacji dla dzieci. 

Działania: 

• wprowadzenie rozwiązań prawnych 

umożliwiających koordynację świadczeń 

udzielanych przez 30 wyspecjalizowanych 

ośrodków neonatologicznych na terenie całej 

Polski, na rzecz dzieci, u których zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju lub  

w czasie porodu; 
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• wyposażenie ośrodków koordynujących,  

w odpowiedni sprzęt komputerowy oraz narzędzia 

informatyczne, umożliwiające szyfrowane 

przekazywanie danych medycznych przez podmioty 

udzielające świadczeń tym dzieciom oraz 

prowadzenie przez przedmiotowe ośrodki zbiorczej 

dokumentacji medycznej; 

• zatrudnienie koordynatora (pielęgniarki lub 

rejestratorki lub sekretarki medycznej) udzielanych 

świadczeń; 

• nałożenie obowiązku przekazywania danych 

medycznych przez podmioty udzielające świadczeń 

grupie docelowej do ośrodków koordynujących 

opiekę zdrowotną. 

 

b) Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków  

i niemowląt, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, 

u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju lub w czasie porodu 

Grupa docelowa: noworodki i niemowlęta, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
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zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju lub w czasie porodu 

Podmioty realizujące: podmioty prowadzące Banki Mleka 

lub przygotowane do ich prowadzenia 

Działania: 

• zwiększenie liczby Banków Mleka do liczby 13  

w Polsce poprzez zapewnienie finansowania 

powstania Banków Mleka na obszarze całego kraju 

• zapewnienie finansowania działalności Banków 

Mleka 

 

c) Wczesna rehabilitacja dzieci, u których 

zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju lub w czasie porodu 

Grupa docelowa: dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie 

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju lub w czasie porodu 

Podmioty realizujące: ośrodki rehabilitacji dla dzieci 
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Działania: 

• wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzieci 

udzielających świadczeń w ramach zakresu: 

dziecięca opieka koordynowana w urządzenia do 

rehabilitacji zaburzeń funkcji poznawczych  

i zaburzeń mowy; 

• zwiększenie dostępności do świadczeń 

rehabilitacyjnych poprzez wprowadzenie jako 

jednego z elementów dziecięcej opieki 

koordynowanej, świadczeń w ośrodkach dziennej 

rehabilitacji wieku rozwojowego oraz zwiększenie 

poziomu finansowania tych świadczeń. 

 

d) Utworzenie ośrodków koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym 

uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności 

lub zagrożenia niepełnosprawnością 

Grupa docelowa: dzieci do czasu podjęcia nauki szkolnej, 

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,  

u których występują wybrane schorzenia wg ICD - 10 
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Podmioty realizujące: ośrodki realizujące kompleksowe, 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

Działania: 

• Podjęcie działań stymulujących dziecko we 

wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni 

wpływ na osiągnięcie większej niezależności, 

samodzielności i lepszej jakości życia w okresie 

dorosłości. 

• Zakłada się utworzenie nowych, a także powstanie 

na bazie obecnie funkcjonujących placówek 

realizujących zadania z wczesnego wspomagania 

dziecka, sieci ośrodków udzielających 

kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi,  

u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom  

z dziećmi niepełnosprawnymi – w każdym powiecie 

powinien powstać jeden taki ośrodek. 

• Przewiduje się powstanie Krajowego Ośrodka 

Koordynacyjno-Rehabilitacyjnego. 

 

e) Dofinansowanie zapewnienia funkcjonowania miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających 

szczególnej opieki 
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Grupa docelowa: dzieci od 1. roku życia do ukończenia 3. 

roku życia lub 4. roku życia, w przypadku gdy niemożliwe 

lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem 

przedszkolnym, posiadające orzeczenie  

o niepełnosprawności lub dzieci posiadające zaświadczenie 

o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo 

nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu 

Podmioty realizujące: żłobki lub kluby dziecięce 

realizujące lub planujące realizację wspomagania 

indywidualnego rozwoju dzieci posiadających orzeczenie  

o niepełnosprawności lub dzieci posiadających 

zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu 

albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu 

Działania: 

• Podjęcie działań stymulujących dziecko we 

wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni 

wpływ na osiągnięcie większej niezależności, 

samodzielności i lepszej jakości życia w okresie 

dorosłości. Praca z dzieckiem z grupy docelowej 
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musi mieć charakter wieloprofilowego 

oddziaływania na zaburzenia. 

• Proponuje się rozszerzyć "Resortowy program 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3 Maluch plus" o moduł skierowany do podmiotów 

tworzących lub posiadających miejsca opieki nad 

dziećmi z ww. grupy docelowej. 

 

f)  Uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do 

zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka 

do 18. roku życia 

Grupa docelowa: aktywni zawodowo, podlegający 

ubezpieczeniu chorobowemu opiekunowie dzieci ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej 

osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji 

Podmioty realizujące:  

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych,  
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• płatnicy zasiłków. 

Działania: 

• wydłużenie zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni  

w przypadku opieki nad dzieckiem chorym ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji dziecka 

 

g) Przyznanie jednorazowego świadczenia  

w wysokości 4.000,00 zł 

Grupa docelowa: rodziny z dzieckiem posiadającym 

zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu 

albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu 

Podmioty realizujące: gminne organy właściwe  

w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
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o świadczeniach rodzinnych (wójt, burmistrz, prezydent 

miasta) i marszałkowie województw 

Działania: 

Wypłacanie jednorazowego świadczenia wprowadzonego 

ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”. 

 

3. Usługi wspierające i rehabilitacyjne 

 

a) Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów 

osób niepełnosprawnych 

Grupa docelowa: opiekunowie (o dochodzie 

nieprzekraczającym miesięcznie 1.200,00 zł netto na osobę 

w rodzinie) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności 
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Podmioty realizujące: samorząd powiatowy lub na jego 

zlecenie podmioty niepubliczne 

Działania: 

• Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez 

zapewnienie usług w dziennych ośrodkach 

wsparcia, placówkach całodobowych, jednostkach 

systemu oświaty, lub poprzez zawarcie umowy  

z organizacją pozarządową na usługi, w tym 

indywidualne. Opieka ta może być realizowane 

również poprzez uczestnictwo osoby 

niepełnosprawnej w różnorodnych formach 

wypoczynku zorganizowanego. Samorząd 

powiatowy ma obowiązek zapewnić opiekę 

wytchnieniową we wszystkich wskazanych formach. 

2. Zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawną 

w wymiarze do 120 godzin w roku kalendarzowym. 

Koszt jednej godziny usługi – maksymalnie 20,00 

zł. 

 

b) Rozwój sieci ŚDS, w tym rozwój bazy całodobowej  

w jednostkach już funkcjonujących i rozszerzenie 

typów ŚDS - sprzężone niepełnosprawności oraz 

osoby ze spektrum autyzmu 
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Grupa docelowa: osoby dorosłe z zaburzeniami 

psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

i osoby ze spektrum autyzmu 

Podmioty realizujące: samorząd gminny, samorząd 

powiatowy, podmioty niepubliczne działające na zlecenie 

samorządów 

Działania: 

• Dostosowanie ŚDS do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 

spektrum autyzmu. 

 

c) Wsparcie osób niepełnosprawnych, które opuściły 

warsztat terapii zajęciowej, w celu podjęcia 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy 

Grupa docelowa: byli uczestnicy warsztatów terapii 

zajęciowej, którzy podjęli zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy 

Podmioty realizujące: jednostki prowadzące warsztaty 

terapii zajęciowej 
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Działania: 

• Utworzenie klubu rehabilitacji działającego przy 

warsztacie terapii zajęciowej. Zakres usług 

świadczonych w klubach oraz ich wymiar 

godzinowy ustalałaby jednostka prowadząca 

warsztat w uzgodnieniu z powiatem. 

 

d) „Pomoc w domu” – w ramach prac społecznie 

użytecznych 

Grupa docelowa: rodzice i opiekunowie dzieci  

z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 

i edukacji oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności 

Podmioty realizujące: Powiatowy Urząd Pracy we 

współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
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Działania: 

• Rodzina/opiekun dziecka niepełnosprawnego 

występuje do OPS o udzielenie wsparcia  

w realizacji domowych obowiązków w wymiarze nie 

więcej niż 10 godzin tygodniowo. 

 

e) Wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób 

niepełnosprawnych 

 

• Wspieranie zatrudnienia członków rodzin 

opiekujących się osobą niepełnosprawną 

Grupa docelowa członkowie rodzin opiekujący się dziećmi 

z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w 

procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą 

niepełnosprawną ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 

Podmioty realizujące: Powiatowy Urząd Pracy 
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Działania: 

Wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych opiekujących się 

osobą niepełnosprawną odbywać się będzie poprzez 

możliwość skorzystania z następujących instrumentów: 

• zatrudnienie subsydiowane – pracodawca 

zatrudniający osobę opiekującą się co najmniej 

jedną osobą niepełnosprawną, o której mowa 

powyżej, może otrzymać refundację części kosztów 

poniesionych na wynagrodzenie, w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty 50% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, tj. do 1 tys. zł miesięcznie; 

• umożliwienie bezrobotnym opiekunom osób 

niepełnosprawnych, o których mowa powyżej, 

podjęcie pracy w domu, w ramach telepracy: 

 

• Dostęp do usług i instrumentów rynku pracy 

członków rodzin opiekujących się osobą 

niepełnosprawną 

Grupa docelowa: członkowie rodzin opiekujący się 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 
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stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą 

niepełnosprawną ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 

Podmioty realizujące: Powiatowy Urząd Pracy 

Działania: 

• Wsparcie dla członków rodzin opiekujących się 

osobą niepełnosprawną, o której mowa powyżej,  

z wyłączeniem tych opiekunów, którzy z uwagi na 

konieczność sprawowania osobistej opieki nad taką 

osobą zrezygnowali z pracy i pobierają z tego tytułu 

świadczenie lub zasiłek opiekuńczy, odbywać się 

będzie poprzez możliwość uzyskania statusu 

poszukującego pracy niepozostającego  

w zatrudnieniu, 

• pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, 

• działania z zakresu rozwoju zawodowego 

obejmujące szkolenia, w tym w ramach 

trójstronnych umów szkoleniowych, studia 

podyplomowe, staże, przygotowanie zawodowe 

dorosłych, 

• subsydiowane zatrudnienie np. w formie prac 

interwencyjnych, 
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• bony: na zasiedlenie, szkoleniowy i stażowy, 

• badania lekarskie lub psychologiczne mające na 

celu stwierdzenie zdolności do wykonywania pracy 

lub udziału w formie aktywizacji zawodowej. 

 

• Stworzenie preferencyjnych warunków dla 

zakładania działalności gospodarczej przez 

członków rodzin opiekujących się osobą 

niepełnosprawną na zakładanie żłobków lub klubów 

dziecięcych z miejscami dla dzieci 

niepełnosprawnych lub świadczenie usług 

rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w 

miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych 

Grupa docelowa: członkowie rodzin opiekujący się 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą 

niepełnosprawną ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 
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Podmioty realizujące: 

• Powiatowy Urząd Pracy w przypadku: 

- jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej; 

• Bank Gospodarstwa Krajowego w przypadku: 

- pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej. 

Działania: 

W ramach dotychczas obowiązujących przepisów istnieje 

możliwość przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków 

na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa 

związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości nie 

wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego 

wynagrodzenia. W przypadku osób bezrobotnych 

opiekujących się osobą niepełnosprawną, które zdecydują 

się na podjęcie działalności gospodarczej oraz innych 

bezrobotnych, którzy zdecydują się na zakładanie 

działalności polegającej na prowadzeniu żłobków lub 

klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci 

niepełnosprawnych lub świadczeniu usług rehabilitacyjnych 

dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, 

wprowadzone zostaną dodatkowe ułatwienia. Jednym z 

nich jest zniesienie warunku nieposiadania wpisu do 
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ewidencji działalności gospodarczej w okresie co najmniej 

12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie do starosty. Złagodzeniem 

ogólnie obowiązujących wymagań jest również 

zobowiązanie podmiotu do zwrotu otrzymanej dotacji 

proporcjonalnie do okresu brakującego do okresu 12 

miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej bez 

odsetek ustawowych. 

• Stworzenie preferencyjnych warunków dla 

przedsiębiorców będących członkami rodzin 

opiekujących się osobami niepełnosprawnymi w 

pozyskaniu środków na nowe miejsce pracy 

Grupa docelowa: członkowie rodzin opiekujący się 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności 

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka  

w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osobą 

niepełnosprawną ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 
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Podmioty realizujące: 

• Powiatowy Urząd Pracy w przypadku: 

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy; 

• Bank Gospodarstwa Krajowego w przypadku: 

- pożyczek na utworzenie miejsca pracy 

Działania: 

Stworzenie preferencyjnych warunków refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz 

warunków udzielania pożyczek na utworzenie miejsca 

pracy w stosunku do ogólnie stosowanych zasad. 

• Stworzenie preferencyjnych warunków dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub dla 

podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne dla 

dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania,  

w tym usługi mobilne 

Grupa docelowa: podmioty prowadzące żłobki lub kluby 

dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

żłobki/kluby dziecięce przekształcane w żłobki lub kluby 

dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych oraz 
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podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usługi 

mobilne 

Podmioty realizujące: 

• Powiatowy Urząd Pracy w przypadku: 

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy; 

• Bank Gospodarstwa Krajowego w przypadku: 

- pożyczek na utworzenie miejsca pracy 

Działania: 

Stworzenie preferencyjnych warunków refundacji kosztów 

wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz 

warunków udzielania pożyczek na utworzenie miejsca 

pracy dla: podmiotów prowadzących żłobki lub kluby 

dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

żłobki/kluby dziecięce przekształcane w żłobki lub kluby 

dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych,  

a także dla podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne 

dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania,  

w tym usługi mobilne. 
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• Dodatkowe programy aktywizacji zawodowej 

powracających na rynek pracy bezrobotnych 

rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. 

Grupa docelowa: bezrobotni rodzice i opiekunowie prawni 

lub faktyczni osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co 

dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji oraz osobą niepełnosprawną ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności 

Podmioty realizujące: Powiatowy Urząd Pracy 

Działania: 

Urzędy pracy w każdym roku budżetowym realizować będą 

działania aktywizacyjne kierowane do bezrobotnych  

i innych uprawnionych osób, finansowane ze środków 

Funduszu Pracy z kwot określonych rocznymi limitami na 

finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 
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4. Wsparcie mieszkaniowe 

 

a) Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin 

wychowujących dzieci niepełnosprawne - budowa 

mieszkań na wynajem, w tym z możliwością 

docelowego uzyskania własności, m.in.  

z wykorzystaniem gruntów publicznych (I filar 

Programu Mieszkanie+) 

INFORMACJE O PROGRAMIE MIESZKANIE+ 

DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: 

https://mieszkanieplus.org.pl.  

Grupa docelowa: gospodarstwa domowe o dochodach 

uniemożliwiających zakup lub wynajem mieszkania na 

zasadach rynkowych, w tym rodziny z dziećmi 

niepełnosprawnymi 

Podmioty realizujące: Spółka BGK Nieruchomości S.A.  

(w ramach pilotażu rola operatora mieszkaniowego), we 

współpracy m.in. z samorządami gminnymi, spółkami 

Skarbu Państwa i innymi podmiotami 

 

 

https://mieszkanieplus.org.pl/
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Działania: 

Organizacja przez BGK Nieruchomości S.A. procesu 

inwestycyjnego, w wyniku którego powstaną mieszkania na 

wynajem oraz mieszkania na wynajem z możliwością 

docelowego nabycia mieszkania przez najemcę. 

Zakładanym modelem realizacji i finansowania inwestycji 

jest wykorzystanie funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 

Budynki będą zlokalizowane głównie na terenach będących 

w posiadaniu samorządów gminnych, spółek Skarbu 

Państwa, agencji rządowych, a także podmiotów 

prywatnych. O najem wybudowanego mieszkania będą się 

mogły ubiegać wszystkie zainteresowane gospodarstwa 

domowe. Zakłada się, że w przypadku nadwyżki chętnych 

nad liczbę mieszkań w danej lokalizacji brane pod uwagę 

będą kryteria pierwszeństwa, zapewniające pierwszeństwo 

w zawarciu umowy najmu m.in. dla rodzin wychowujących 

dzieci niepełnosprawne. 

b) Wsparcie oszczędzania na cele mieszkaniowe rodzin 

wychowujących dzieci niepełnosprawne (III filar 

Programu Mieszkanie+) 

Grupa docelowa: gospodarstwa domowe oszczędzające 

na realizację celów mieszkaniowych, obejmujących 

zarówno uzyskanie samodzielnego mieszkania, jak  
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i poprawę stanu technicznego zamieszkiwanego 

mieszkania, w tym rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi 

Podmioty realizujące:  

• banki komercyjne,  

• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, 

• Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Działania: 

Wsparcie osób, które oszczędzają na specjalnych 

Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych, które będą 

mogły być prowadzone przez banki komercyjne lub SKOK-

i. Oszczędności zgromadzone na tych kontach będą mogły 

być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.  

W przypadku osób spełniających określone w ustawie 

kryteria dochodowe, do salda oszczędności będzie 

doliczana specjalna premia finansowana z budżetu 

państwa. Specjalne preferencje zostaną ustanowione dla 

gospodarstw domowych wychowujących dzieci 

niepełnosprawne. 

c) Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin 

wychowujących dzieci niepełnosprawne - 

mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu 
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wybudowane w ramach bezzwrotnego 

dofinansowania ze środków budżetu państwa 

społecznego budownictwa czynszowego 

Grupa docelowa: rodziny z dzieckiem posiadającym 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” 

Podmioty realizujące:  

• Jednostki samorządu terytorialnego,  

• towarzystwa budownictwa społecznego,  

• spółki gminne,  

• związki międzygminne,  

• organizacje pożytku publicznego. 

Działania: 

W ramach rządowego programu wsparcia społecznego 

budownictwa czynszowego w II filarze programu 

Mieszkanie+ dodatkowe wsparcie na budowę mieszkań dla 

rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi (wyższy poziom 

dofinansowania) 
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d) Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin 

wychowujących dzieci niepełnosprawne - 

mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu 

wybudowane w ramach programu preferencyjnych 

kredytów finansujących społeczne budownictwo 

czynszowe 

Grupa docelowa: rodziny z dzieckiem posiadającym 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” 

Podmioty realizujące:  

• towarzystwa budownictwa społecznego, 

• spółdzielnie mieszkaniowe,  

• spółki gminne. 

Działania: 

W II filarze programu Mieszkanie+ wprowadzenie 

możliwości uzyskania preferencji w dostępie do 

finansowania dla przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych, 

realizowanych w ramach programu społecznego 

budownictwa czynszowego 
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e) Zwiększenie dostępności mieszkań dla rodzin 

wychowujących dzieci niepełnosprawne – najem 

mieszkania z mieszkaniowego zasobu gminy 

Grupa docelowa: rodziny z osobami niepełnosprawnymi 

osiągające dochody nieprzekraczające kryteriów 

dochodowych ustalonych przez daną gminę 

Podmioty realizujące: gminy 

Działania: 

Działanie w ramach wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 

cywilnego. Wprowadzenie przepisu obligującego gminę do 

uregulowania w uchwałach, dotyczących zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, warunków, jakie musi 

spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,  

z uwzględnieniem potrzeb tych osób. Zgodnie  

z obowiązującym art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu cywilnego rada gminy uchwala zasady 

wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria 



50 
 

wynajmowania lokali. Rada gminy może zawrzeć  

w uchwale również preferencje dla rodzin  

z niepełnosprawnymi dziećmi. Na skutek proponowanej 

zmiany gminy będą miały obowiązek wskazywać  

w uchwałach warunki, jakie mają spełniać lokale 

wskazywane osobom niepełnosprawnym, adekwatne do 

potrzeb tych osób. 

f) Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach 

na potrzeby mieszkalnictwa wspomaganego, w tym 

chronionego dla osób niepełnosprawnych 

Grupa docelowa: rodziny z dzieckiem posiadającym 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za 

życiem” 

Podmioty realizujące:  

• gminy,  

• jednostki pomocy społecznej,  

• organizacje pożytku publicznego. 
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Działania: 

Przeprowadzenie przez MRPiPS oceny funkcjonowania 

systemu wsparcia mieszkalnictwa chronionego pod kątem 

uwzględnienia potrzeb różnych grup odbiorców, w tym  

w szczególności rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. 

Zakładanym efektem działania będzie zdefiniowanie barier 

prawnych dla rozwoju mieszkalnictwa wspomaganego  

w Polsce, zdefiniowanie propozycji zmian i określenie planu 

szczegółowych działań i instrumentów w zakresie 

mieszkalnictwa wspomaganego, uwzględniających 

specyfikę potrzeb rodzin wymagających wsparcia  

w prowadzeniu samodzielnego życia, w celu zintegrowania 

systemowego podejścia polityki społecznej i mieszkaniowej 

w tym zakresie. 

g) Tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań 

wspomaganych dla osób niepełnosprawnych 

Grupa docelowa: osoby niepełnosprawne ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym, 

w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, 

upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe 

lub epilepsję, oraz niewidomych 
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Podmioty realizujące:  

• samorządy powiatowe lub gminne,  

• organizacje pozarządowe na zlecenie samorządu. 

Działania: 

Budowa lub adaptacja lokali na mieszkania chronione lub 

wspomagane. Wprowadzenie definicji mieszkania 

wspomaganego do ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej. Lokale nie powinny być większe niż 

dla 10 osób, powinny być one dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych. Pierwszeństwo w otrzymaniu tej 

formy wsparcia będą miały osoby samotne lub 

zamieszkujące w trudnych warunkach lokalowych albo 

środowiskowych. 

 

5. Koordynacja, poradnictwo i informacja 

 

a) Wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań 

asystenta rodziny 
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Grupa docelowa: 

• rodzice mający problemy/przeżywający trudności  

w wypełnianiu przez nich funkcji opiekuńczo-

wychowawczej; 

• kobiety w ciąży i ich rodziny, ze szczególnym 

uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz 

kobiety w sytuacji niepowodzeń położniczych, 

rodziny dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie  

i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała  

w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu; 

• asystenci rodziny pełniący funkcje koordynacyjne  

w realizacji Programu; 

• jednostki samorządu terytorialnego szczebla 

gminnego, których obowiązkiem jest realizacja 

zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

Podmioty realizujące: 

• podmioty udzielające świadczeń leczniczych, w tym 

lekarze POZ, 

• jednostki samorządu terytorialnego; 
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• jednostki organizacyjne realizujące wspieranie 

rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej; 

• inne jednostki sektora finansów publicznych lub 

wykonujące zadania zlecone im przez jednostki 

sektora finansów publicznych, w tym na zasadach, 

w sposób i w trybie przewidzianym w przepisach 

odrębnych; 

• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w odniesieniu do zorganizowania wsparcia dla 

asystentów rodziny. 

Działania: 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”, poszerzając wachlarz zadań 

przypisanych asystentowi rodziny, powierzyła mu zadanie 

realizowane jako usługę powszechnie dostępną, 

polegającą na koordynacji wsparcia dla kobiet w ciąży i ich 

rodzin, zwłaszcza w odniesieniu do kobiet posiadających 

zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu 

albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu. Kobiety w ciąży i ich rodziny będą mogły 
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każdorazowo zgłosić potrzebę objęcia wsparciem asystenta 

rodziny do gminy. Asystent rodziny – na wniosek osób 

uprawnionych – stanie się koordynatorem działań 

pomocowych. W tych przypadkach nie będzie miał 

zastosowania art. 11 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 

r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  

tj. obowiązek przeprowadzania wywiadu środowiskowego  

w rodzinie przez pracownika socjalnego w celu dokonania 

analizy sytuacji rodziny. Nowy zakres zadań wiąże się  

z niewątpliwym wzmocnieniem pozycji zawodowej 

asystentów rodziny, bowiem nie tylko zostały przypisane 

mu nowe zadania związane z nową grupą docelową, którą 

stanowią kobiety w ciąży i ich rodziny, ale także charakter 

działań asystenta rodziny wzbogacony został o istotny 

aspekt powszechnego dostępu do tego typu usługi 

społecznej. Ważnym ogniwem informacyjnym  

o możliwościach skorzystania z wsparcia Programu, w tym 

pomocy asystenta rodziny, powinny stać się również 

podmioty udzielające świadczeń leczniczych, w tym lekarze 

POZ. 

Asystent rodziny nie tylko współpracuje z rodziną dziecka  

w fazie oddziaływań profilaktycznych i wzmocnienia 

kompetencji wychowawczych rodziny, ale także ma 

obowiązek współpracować z koordynatorem rodzinnej 
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pieczy zastępczej w celu wsparcia powrotu dzieci z pieczy 

zastępczej do rodzin biologicznych w sytuacjach koniecznej 

ingerencji sądu rodzinnego we władzę rodzicielską. 

Wspólne działania mają w tym przypadku służyć jak 

najszybszemu powrotowi dziecka do domu i reintegracji 

rodziny.  

Ważnym elementem wsparcia rodziny, w tym rodzin  

z dzieckiem z niepełnosprawnością, są rodziny 

wspierające, do zadań których należy udzielanie pomocy w: 

1) opiece i wychowaniu dziecka; 

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego; 

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról 

społecznych. 

Rodziny wspierające, obok działań asystenta rodziny, będą 

wspierać rodzinę z dzieckiem również w sytuacjach,  

o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r.  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

b) Utworzenie bazy danych i portalu o formach 

wsparcia dla rodziny, osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów 

Grupa docelowa: rodziny, osoby niepełnosprawne i ich 

opiekunowie 
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Podmioty realizujące: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

– Centrum Informacyjne Rządu 

Działania: 

Utworzenie bazy danych i portalu.  

 

6. Pozostałe instrumenty wsparcia 

 

a) Wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny i rodzin 

wychowujących dzieci z niepełnosprawnością  

w ramach konkursu FIO 2017 

INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU DOSTĘPNE SĄ 

NA STRONIE INTERNETOWEJ: 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/FIO,2017,3905.html 

Grupa docelowa: 

• rodziny, w tym rodziny wychowujące dzieci 

niepełnosprawne,  

• osoby (głównie dzieci i młodzież) niepełnosprawne,  

• organizacje pozarządowe. 

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/FIO,2017,3905.html
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Podmioty realizujące: organizacje pozarządowe oraz 

podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Działania: 

Ogłoszenie konkursu na podstawie zapisów ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Wyłonienie projektodawców realizujących 

zadania publiczne m.in. w zakresie rodziny, w tym rodzin 

wychowujących dzieci z niepełnosprawnością. 

b) Spółdzielczość socjalna na rzecz opiekunów osób  

z niepełnosprawnością oraz ich rodzin 

Grupa docelowa: 

• osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny, 

• rodzice i opiekunowie dzieci z orzeczeniem  

o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 

oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
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rehabilitacji i edukacji oraz osobą niepełnosprawną 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

Podmioty realizujące: 

• Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki 

organizacyjne (np. Powiatowy Urząd Pracy); 

• inne podmioty zaangażowane w tworzenie  

i współpracę ze spółdzielniami socjalnymi (w tym 

zlecanie zadań publicznych w trybach 

przewidzianych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

• organizacje pozarządowe oraz podmioty o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

• inne podmioty ekonomii społecznej; 

• Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. 

Działania: 

Nowelizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r.  

o spółdzielniach socjalnych w części dot. osób 

uprawnionych do zakładania, przystępowania i zatrudniania 

w spółdzielniach socjalnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 
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2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków 

na podjęcie działalności na zasadach określonych dla 

spółdzielni socjalnych. 

Proponowane działanie ma na celu: wprowadzenie do 

katalogu osób uprawnionych do założenia, przystąpienia  

i zatrudnienia w spółdzielni socjalnej nowej kategorii osoby 

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie 

dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

przy jednoczesnym obniżeniu obecnego limitu 50% osób 

posiadających ww. uprawnienia do 30% dla osób  

o umiarkowanym lub znacznym stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie  

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego, w celu tworzenia warunków sprzyjających 

aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób. 

Proponowane rozwiązanie pozwoli na stopniową  

i adekwatną do sytuacji rodzinnej i potrzeb aktywizację 

społeczną i zawodową osób dorosłych  
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z niepełnosprawnością (w szczególności z umiarkowanym  

i znacznym stopniem) oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi. 

c)  „Pakiet alimentacyjny” – przeciwdziałanie zjawisku 

niealimentacji, które w znacznej mierze dotyka 

rodziców samotnie wychowujących dziecko 

niepełnosprawne 

Grupa docelowa: osoby uprawnione do alimentów, które 

ich nie otrzymują przede wszystkim z powodu uchylania się 

od ich płacenia przez dłużników alimentacyjnych (zjawisko 

niealimentacji w sposób szczególny dotyka samotnych 

rodziców wychowujących dzieci niepełnosprawne) 

Podmioty realizujące:  

• Minister Sprawiedliwości,  

• Minister Cyfryzacji,  

• Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

• Ministerstwo Finansów,  

• komornicy sądowi,  

• Powiatowe Urzędy Pracy,  

• ośrodki pomocy społecznej,  
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• gminne organy właściwe (czyli: wójt, burmistrz, 

prezydent miasta) realizujący zadania z zakresu 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. 

Działania: 

Wprowadzenie szeregu rozwiązań prawnych mających na 

celu poprawienie ściągalności alimentów i poprawę sytuacji 

dzieci, które nie otrzymują alimentów od zobowiązanego do 

tego rodzica. 

d) Wsparcie osób niepełnosprawnych w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER) 

Osoby niepełnosprawne i ich rodziny mają możliwość 

korzystania ze wsparcia oraz efektów projektów mających 

na celu opracowanie modelowych rozwiązań dotyczących 

różnych aspektów funkcjonowania społecznego. 

Przykładowymi działaniami są: 

1) Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji; 

2) Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich 

dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju, 

kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego; 
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3) Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i 

zawodowego osób niepełnosprawnych – w tym typ projektu 

dotyczący dokonania przeglądu systemu orzekania o 

niepełnosprawności i stworzenie rekomendacji dla zmian, 

pozwalających na precyzyjne identyfikowanie osób, do 

których ze względu na niepełnosprawność powinny być 

kierowane instrumenty wsparcia; 

4) Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku 

lokalnym. 

Ponadto samorządy oraz organizacje pozarządowe, w celu 

poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, mogą korzystać 

z funduszy europejskich dostępnych w ramach 

regionalnych programów operacyjnych. 
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III. Dofinansowania ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych (PFRON) 

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym 

• Jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona 

z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa 

psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie 

umiejętności społecznych uczestników, 

• dofinansowanie przysługuje osobie 

niepełnosprawnej, która: 

- ma skierowanie od lekarza prowadzącego, 

- spełnia kryterium dochodowe (tj. osiągnięcie 

przeciętnego miesięcznego dochodu, który nie 

przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia, 

przypadającego na osobę żyjącą we wspólnym 

gospodarstwie domowym w rozumieniu ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. Dochód dzielony jest przez liczbę osób 

we wspólnym gospodarstwie domowym i obliczany 

za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia 

wniosku) 

- nie spełnia kryterium dochodowego – 

dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę 

przekroczenia kryterium. Jeśli osoba 
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niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej 

lub losowej, dofinansowanie może być przyznane  

w pełnej wysokości, 

 

Likwidacja barier architektonicznych  

• zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu 

oraz w jego najbliższej okolicy. Może to być np. 

dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby 

niepełnosprawnej, budowa podjazdu lub windy dla 

wózkowicza, likwidacja progów czy montaż 

uchwytów, 

Likwidacja barier w komunikowaniu się  

• zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub 

utrudniają swobodne porozumiewanie się lub 

przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. 

na zakupie syntezatora mowy. 

 

Likwidacja barier technicznych 

 

• zastosowanie przedmiotów lub sprzętów 

odpowiednich dla osoby niepełnosprawnej. 

Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej 

funkcjonować i działać w społeczeństwie. 
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Dofinansowanie możesz uzyskać, np. na zakup 

roweru trójkołowego. 

 

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych – na zlecenie 

lekarza prowadzącego: 

• sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać 

po spełnieniu kryterium dochodowego, 

• przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 

wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium 

dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, 

gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, 

kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, 

pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt 

stomijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, 

pieluchomajtki i inne. 

 

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-

przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynikające  

z niepełnosprawności osoby. 
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IV. Przydatne adresy i telefony 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

  

• Lipnica Dolna 25, 32-724 Lipnica Murowana 

• tel. 14 68 52 330, 14 68 52 350 

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Lipnicy 

Murowanej przy Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Lipnicy Murowanej 

• siedziba Punktu w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Lipnicy Murowanej (32-724 Lipnica Murowana 83) 

 

Urząd Gminy w Lipnicy Murowanej 

• 32-724 Lipnica Murowana 44 

• tel. 14 63 48 550 

 

SPGZOZ w Lipnicy Murowanej    

• 32-724 Lipnica Murowana 49 

• tel. 14 68 52 628 

 

SPGZOZ w Lipnicy Murowanej – filia w Rajbrocie 

• 32-725 Rajbrot 9 

• tel. 14 68 52 999 
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Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie 

• 32-731 Żegocina 232A 

• tel. 14 61 32 705 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Muchówce 

• Muchówka 157, 32-722 Królówka 

• tel. 14 68 59 200 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Bochni 

• ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 61 19 740 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni  

• ul. Karolina 14D, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 61 12 892, 500 044 645 

 

Dom Pomocy Społecznej w Bochni  

• ul. Karolina 14 G, 32-700 Bochnia 

Oddział dla osób w podeszłym wieku  

tel. 14 61 25 990 

Oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych 

tel. 14 61 13 625 
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Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej w Bochni 

• ul. Krakowska 31, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 61 53 400  

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Szpitala 

Powiatowego w Bochni  

tel. 14 61 53 276 

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego i Neurologiczna „Sanus”  

w Bochni 

• ul. Proszowska 1, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 61 23 655 

 

NZOZ Medikarte w Bochni – Gabinety Specjalistyczne 

• ul. Proszowska 1, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 61 13 030 

 

CenterMed Bochnia 

• ul. Kazimierza Wielkiego 13, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 63 24 810, 801 404 402 (Infolinia) 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Bochni 

• ul. Kazimierza Wielkiego 48, 32-700 Bochnia 

• tel. 22 56 01 600 (Centrum Obsługi Telefonicznej) 
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Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka 

Terenowa w Bochni   

• ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 61 23 044, 14 61 23 014 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni 

• ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 61 11 051, 14 61 11 052, 14 61 11 053 

 

Starostwo Powiatowe w Bochni 

Punkt Informacyjno-Ewidencyjny Narodowego Funduszu 

Zdrowia 

• ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia 

• tel. 14 61 17 957 
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V. Notatki 
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