
INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W  obliczu  sytuacji  pandemii,  informacyjnie  najbardziej  są  poszkodowane  osoby
z niepełnosprawnościami wraz ze swoimi rodzinami, które nie wiedzą często, gdzie szukać informacji
i z jakiego wsparcia można korzystać. 

Przygotowaliśmy poniżej zbiór potrzebnych linków z informacjami:

 Informacje ogólne – wsparcie PFRON:
 Ważne: Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności

Z  przyczyn  związanych  z  przeciwdziałaniem  COVID-19,  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub
orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności,  którego ważność upłynęło w terminie do 90 dni  przed
dniem wejścia w życie ustawy, zachowa ważność przez okres kolejnych 60 dni od dnia odwołania
stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenie
o wskazaniach  do  ulg  i  uprawnień  będą  mogły  być  wydane  bez  bezpośredniego  badania  stanu
zdrowia  osoby,  gdy  przewodniczący  składu  orzekającego  uzna,  że  dokumentacja  dołączona
do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

 Ważne: karty parkingowe

O 60 dni od czasu odwołania epidemii wydłużona zostanie też ważność kart parkingowych dla osób
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz
legitymację emeryta-rencisty. Podobne przepisy obejmą czasowe orzeczenia o niezdolności do pracy
oraz orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/tarcza-antykryzysowa-dla-osob-
niepelnosprawnych/

Ważność orzeczeń i kart się wydłużyła zgodnie z przedłużeniem okresu pandemii

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/954277?
utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=02.04.2020

 Możliwość składania wniosków o pomoc finansową w sytuacji kiedy utraciło się możliwość
korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej.

Jednak ważne: świadczenie to nie przysługuje w sytuacji, kiedy zostało przyznane dodatkowy zasiłek
opiekuńczy na czas pandemii.

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-
niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

 Wsparcie  dla  samorządów  i  powiatów  –  refundacja  50%  kosztów  poniesionych  przez
samorządy i powiaty na dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych w okresie pandemii.
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https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-
samorzadow-powiatowych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

 Wsparcie ogólne – inne placówki na terenie Polski zgłosiły chęć pomocy i można się tam udać
po wsparcie. Więcej informacji w poniższym linku.

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/943658
 Zasiłek opiekuńczy dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/954387?
utm_source=biuletyn&utm_medium=email&utm_campaign=02.04.2020

 ośrodki dla osób niepełnosprawnych – ograniczenie ich funkcjonowania w terminie
6-20 kwietnia 2020

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/955926

 wsparcie i informacje dla sportowców niepełnosprawnych:
https://pzsnstart.eu/

Przygotowaliśmy także zbiór linków z podziałem na informacje dla osób z poszczególnymi
niepełnosprawnościami:

 osoby  niewidome  –  na  stronie  Polskiego  Związku  Niewidomych  znajdują  się  informacje
o wsparciu podjętym na czas pandemii

https://pzn.org.pl/

https://pzn.org.pl/bezplatna-pomoc-psychologiczna-w-wojewodztwach/

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=&id=&s=2

 osoby niesłyszące –  poniżej  linki  z  informacjami  w języku migowym orz  wybrane bardzo
wartościowe  profile  organizacji  na  Facebooku  regularnie  zamieszczające  potrzebne
informacje w polskim języku migowym:

https://swiatgluchych.pl/zdrowie/

https://swiatgluchych.pl/video/koronawirus-gdzie-uzyskac-informacje-w-jezyku-migowym/

www.pzg.org.pl

https://www.pzg.szczecin.pl/category/news/

https://www.facebook.com/pzgkrakow/?__tn__=kC-
R&eid=ARB2Olb2KlAq3LSS2uagB7o1EzIG_88wyug1W70_GafPgeLMEixDaMIjTux7z_qE8Av3l5
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zOs8SaODm1&hc_ref=ARRndwUwj0ifziKXFFU6joJstkQH2NfQDEd_GDa0ECJ4s58linxL-
BrNWyxs55kWLZk&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDPpbKyukUU1DQYIGfi_TiIbpWUO0iAwVkcdr_L
kmwGK-BL_V7iFeS--
gqHzhxVI_dhP9w9C3dqq_diOGEJ1Wpt3X1IsWPZV_r4wHFOhZgiASmKzZtqP8CsZb0zTMsZfOp
B1q1cLIxEZs2WouE9xCSsS181qUmA3bu5WyNXI1t6tSnPsdku63IXsd2EDxHSNnaAqPU0G-
XEk64baUkKWaOx334USvplbdqia8bzP2mjwmhWNMvyn43i598srA2Ng8HFIoRiE9swJxWotKYi
m4se6I07Se_h7dHwhmlK6ouuBMvNNJswBYEoSWovrBfJgs1-
3Y_K7bhZOEjujK3hceuSXSH3PbL2krE

https://www.facebook.com/ZGPZG/

bezpłatne wsparcie tłumacza online 

https://www.pzg.org.pl/2020/03/koronawirus-tlumacz-pjm-dla-calej-polski/

https://www.pzg.org.pl/2020/03/w-zwiazku-z-koronawirusem-nfz-udostepnilo-kontakt-
przez-tlumacza-jezyka-migowego/

https://migam.org/ - w wybranych godzinach jest bezpłatny tłumacz online

wstępne wytyczne dotyczące standardów tłumaczeń na polski język migowy:

https://www.pzg.org.pl/2020/03/wytyczne-na-czas-kryzysu-w-sprawie-sposobu-realizacji-i-
jakosci-tlumaczen-na-jezyk-migowy/

dla osób mieszkających w Łodzi i woj. Łódzkim (informacje od Pani Rzecznik Osób 
Niepełnosprawnych tłumaczone na polski język migowy):

https://www.facebook.com/rzecznikosobniepelnosprawnychwlodzi/

https://www.facebook.com/PZGLodz/

 osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
https://psoni.org.pl/

Warto śledzić profile FB kół/oddziałów na terenie Polski, bo nieraz wrzucają potrzebne 
informacje i wsparcie. 

 osoby z chorobami cukrzycowymi
https://diabetyk.org.pl/

       https://www.facebook.com/PolskieStowarzyszenieDiabetykow/

 osoby ze stwardnieniem rozsianym
https://ptsr.org.pl/
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https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Stwardnienia-Rozsianego-
257932486700/

Prosimy także śledzić profile i strony Ministerstwa Zdrowia, Rady Ministrów, Kancelarii Premiera ze 
względu na udostępnianie transmisji online:

https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/

https://www.facebook.com/Ministerstwo-Zdrowia-135889759813803/

Powyższy zbiór informacji nie objął wszystkich informacji,  ponieważ możemy nie wiedzieć o wielu
innych  źródłach,  które  mogą  być  bardzo  wartościowe.  Proszę  nas  wtedy  poinformować
i zaktualizujemy informacje.
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