
 

 

 

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE DOKUMENTOWANIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RZADKIEJ LUB 

SPRZĘŻONEJ W PROJEKCIE 

„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 

 

Każda osoba niepełnosprawna, która chce wziąd udział w projekcie musi spełniad 

następujące kryteria: 

 posiadad ważne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez jedną z opisanych 

instytucji orzekających (spełniad kryterium numer 1 opisane w tabeli poniżej)  

 posiadad niepełnosprawnośd sprzężoną (spełniad kryterium 2 – W WARIANCIE 1 LUB 

2 LUB 3) lub rzadką (spełniad kryterium nr 3) zgodnie z wytycznymi opisanymi poniżej 

Szczegółowo kryteria opisuje poniższa tabela: 

KRYTERIUM 1-  ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (KRYTERIUM OBOWIĄZKOWE)  

l.p. KRYTERIA OPIS 

1. 

Osoby ze ZNACZNYM, 

UMIARKOWANYM i LEKKIM 

stopniem 

niepełnosprawności : 

 

- posiadające dokument wydany 

przez jedną z wymienionych 

instytucji 

 

- dokument musi byd ważny w 

momencie przystępowania do 

Projektu 

 
Osoby z orzeczeniem wydanym przez: 
 
Powiatowe/miejskie zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności orzeczeniem o: 

 

 znacznym stopniu niepełnosprawności  

 umiarkowanym 

 lekkim 
 

ZUS: 

 całkowita niezdolnośd do pracy i 

samodzielnej egzystencji 

 całkowitej niezdolności do pracy 

 częściowej niezdolności do pracy 

Orzecznictwo KRUS  

 Stała lub długotrwała niezdolnośd do pracy w 
gospodarstwie rolnym, połączona z prawem do 
zasiłku pielęgnacyjnego (odpowiada znacznemu 
stopniowi niepełnosprawności) 

 Stała lub długotrwała niezdolnośd do pracy w 



 

 

gospodarstwie rolnym bez prawa do zasiłku 
pielęgnacyjnego (odpowiada lekkiemu 
stopniowi niepełnosprawności) 
 
 

KIS (Komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia 
Zakładu Ubezpieczeo Społecznych– na podstawie 
przepisów obowiązujących przed 01.09.1997) 

 I grupa inwalidzka 

 II grupa inwalidzka  

 III grupa inwalidzka 
 

 
Orzecznictwo MON, MSWiA – 

Orzekanie o inwalidztwie żołnierzy 
zawodowych, żołnierzy zwolnionych z 
zawodowej służby wojskowej (Rozporządzenie  
Dz.U.2006.12.75   z 2006-01-10) 
Orzekanie o inwalidztwie funkcjonariuszy Policji, 
Urzędu Ochrony Paostwa, Straży Granicznej, 
Paostwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej  
(Rozporządzenie  Dz.U.1995.8.41  z 1995.01.16) 
Orzekanie o inwalidztwie funkcjonariuszy 
Agencji Bezpieczeostwa Wewnętrznego i 
Agencji Wywiadu, emerytów i rencistów Urzędu 
Ochrony Paostwa, Agencji Bezpieczeostwa 
Wewnętrznego i Agencji Wywiadu 
(Rozporządzenie  Dz.U.1995.8.41  z 1995.01.16) 
 Orzekanie o inwalidztwie funkcjonariuszy 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby 
Wywiadu Wojskowego ( Rozporządzenie 
Dz.U.2003.160.1552  z 2003.08.20) 
Orzekanie o inwalidztwie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu 
Wojskowego  (Rozporządzenie  
Dz.U.2006.198.1459  z 2006.10.12) 
Orzekanie o inwalidztwie funkcjonariuszy oraz 
emerytów i rencistów Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego (Rozporządzenie  
Dz.U.2007.214.1574  z 2007.11.14 ). 
 
 
 

 
KRYTERIUM DODATKOWE (KAŻDA OSOBA MUSI SPEŁNIAD 1 Z 3 WYMIENIONYCH) 



 

 

 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚD SPRZĘŻONA 
 

2. 
Osoby z niepełnosprawnością 
sprzężoną   

Kryterium dotyczące niepełnosprawności sprzężonej 
spełniają następujące osoby: 
 
WARIANT 1  - Osoby posiadające co najmniej dwa 
symbole niepełnosprawności zawarte w orzeczeniu: 
 

 01-U - upośledzenie umysłowe 

 02-P - choroby psychiczne 

 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby 
słuchu  

 04-O - choroby narządu wzroku 

 05-R - upośledzenie narządu ruchu 

 06-E - epilepsja 

 07-S - choroby układu oddechowego i 
krążenia 

 08-T - choroby układu pokarmowego 

 09-M - choroby układu moczowo-
płciowego 

 10-N - choroby neurologiczne 

 11-I - inne, w tym schorzenia: 
endokrynologiczne, metaboliczne, 
zaburzenia enzymatyczne, choroby 
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, 
choroby układu krwiotwórczego 

 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe  
 

Należy zatem przedstawid następujące dokumenty: 

 Orzeczenie o niepełnosprawności 
 
WARIANT 2 - Osoby, których dysfunkcja sprzężona nie 
wynika z dokumentacji o  orzeczonej 
niepełnosprawności muszą posiadad 2 dokumenty: 

 orzeczenie  dotyczące jednego 
schorzenia/dysfunkcji  

 ważne zaświadczenie od lekarza o drugim 
schorzeniu/dysfunkcji (wydane nie wcześniej niż 
90 dni przed przystąpieniem do Projektu).  

 
UWAGA: Zaświadczenie w przypadku posiadania  
stopnia umiarkowanego niepełnosprawności musi byd 
wystawione przez: lekarza pierwszego kontaktu lub 
internistę lub lekarza rodzinnego lub specjalistę;  



 

 

W  przypadku stopnia lekkiego niepełnosprawności  
Zaświadczenie może byd wystawione tylko przez 
lekarza specjalistę. 
 
Zaświadczenie musi dotyczyd niepełnosprawności/ 
choroby INNEJ niż wskazana w orzeczeniu. 
 
Np. osoba, która ma orzeczenie wskazujące na 
niepełnosprawnośd ruchową (symbol 05-R) i 
dodatkowo chorobę współwystępującą, potwierdzoną 
osobnym zaświadczeniem lekarskim (np. wskazujące na 
problemy neurologiczne, kardiologiczne itp.) 
 
Należy zatem przedstawid następujące dokumenty: 

 Orzeczenie o niepełnosprawności 

 Zaświadczenie od lekarza specjalisty (w 
przypadku osób ze stopniem lekkim) lub 
lekarza pierwszego kontaktu, internistę lub 
rodzinnego (w przypadku osób ze stopniem 
umiarkowanym) 
 

Wariant 3 - Osoby ze ZNACZNYM stopniem 
niepełnosprawności (sprzężenie w sensie 
funkcjonalnym) 
 
Zgodnie z definicja konwencji ONZ o prawach osób z 
niepełnosprawnością: niepełnosprawnośd wynika z 
interakcji między osobami z dysfunkcjami a barierami 
wynikającymi z postaw ludzkich i środowiskowymi, 
które utrudniają tym osobom pełny i skuteczny udział w 
życiu społeczeostwa, na zasadzie równości z innymi 
osobami.1 
Osoby, które mają orzeczonym ZNACZNYM stopniem 
niepełnosprawności doświadczają licznych ograniczeo i 
trudności w codziennym funkcjonowaniu we wszystkich 
obszarach życia, wymagają pomocy osób trzecich.  W 
związku z tym zalicza się ich do grupy osób z 
niepełnosprawnością SPRZĘŻONĄ.  W przypadku takich 
osób nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie ani 
posiadanie dwóch kodów w orzeczeniu. 
 
Należy zatem przedstawid następujące dokumenty: 

 Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 

                                                           
1
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dokumenty-miedzynarodowe-/dokumenty-organizacji-narodow-

zj/konwencja-o-prawach/ 



 

 

znacznym 

 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚD RZADKA 

4. 

Osoby ze SCHORZENIAMI 
RZADKIMI 
(każdy stopieo 
niepełnosprawności) 

Rzadkie choroby - Za rzadką uważa się chorobę, której 
częstośd w populacji nie jest wyższa  niż 5:10 000. 
Prawie wszystkie choroby uwarunkowane genetycznie 
są chorobami rzadkimi.  Istnieją np. także bardzo 
rzadkie choroby  infekcyjne, jak również choroby 
autoimmunologiczne  czy rzadkie nowotwory.  Aby 
udowodnid , że beneficjent ma chorobę rzadką 
potrzebne jest zaświadczenie od  lekarza 
potwierdzające tą  rzadka chorobę. 
 
Należy zatem przedstawid następujące dokumenty: 

 orzeczenie o niepełnosprawności 

 zaświadczenie od lekarza  

 

 

 

 

 


