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• 38,6 mld zł - wydatki ZUS w 2019 r. na świadczenia pieniężne 
dla osób czasowo i długotrwale niezdolnych do pracy;

• 85 tys. – pracowników co roku doznaje urazów  powodujących czasową lub 
długotrwałą niezdolność do pracy;

• W 2019 r. liczba osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosiła 
1 680 000 osób, a odsetek biernych zawodowo wynosił 72,2% 

(1 212 960 osób).

Kluczowym w rozwiązaniu tego problemu jest system wsparcia, 
który aktualnie jest rozproszony i nieefektywny.

Rehabilitacja kompleksowa (RK) –
podstawowa motywacja do podjęcia prac nad modelem 



Brak systemowego podejścia do rehabilitacji i jego mała skuteczność przy wzrastających kosztach
zabezpieczenia społecznego osób niezdolnych do pracy w następstwie choroby lub urazu stały się
przesłanką do poszukiwania rozwiązań zmieniających obecnie funkcjonujące rozwiązania na rzecz
bardziej efektywnego systemu rehabilitacji kompleksowej

Kompleksowa rehabilitacja  – nowe rozwiązanie zmieniające 
system rehabilitacji 

moduł zawodowy



Cele projektu pilotażowego 

Opracowanie i 
przetestowanie 

efektywnego, optymalnego 
pod względem społecznym 

i finansowym modelu 
rehabilitacji kompleksowej

Model kompleksowej rehabilitacji

1. zapewnienie możliwości 
przekwalifikowania zawodowego  dla 

osób niepełnosprawnych, które 
wskutek doznanego urazu lub choroby 

w różnych okresach życia straciły 
zdolność do pracy w dotychczasowym 

zawodzie. 

2. zapewnienie  możliwości uzyskania 
nowych kwalifikacji zawodowych, dla 
osób z niesprawnością wrodzoną lub 
nabytą w okresie rozwojowym, które 

nigdy nie funkcjonowały na rynku 
pracy.



Dane projektu
Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie model kompleksowej rehabilitacji 

umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy  

• Współfinansowany przez UE i 
Budżet Państwa

Projekt koncepcyjny            
i systemowy  

• Lider projektu – PFRON

• Partnerzy projektu – ZUS i CIOP-PIB
Projekt realizują

• 1.01.2018-30.06.2023Czas trwania 



Ośrodki rehabilitacji kompleksowej



1. WĄGROWIEC

Ośrodki rehabilitacji kompleksowej 

2. USTROŃ

3. GRĘBISZEW

4. NAŁĘCZÓW



Podział na 4 makroregiony - ośrodki pilotażowe 

➢ Część I: WIELSPIN sp. z o.o., ul. Wysoka 8, 62-040 Puszczykowo , Lokalizacja ORK 
Hotel Wielspin - Wągrowiec

➢ Część II: Konsorcjum: Hotel Róża sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 43-450 Ustroń – Lider 
konsorcjum i Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 
40-952 Katowice – Partner konsorcjum, Lokalizacja ORK Hotel Róża - Ustroń

➢ Część III: Konsorcjum: MDDP S.A. Akademia Biznesu s. k., Al. Jana Pawła II 25, 
Warszawa – Lider konsorcjum i Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 
Warszawa – Partner konsorcjum, Lokalizacja ORK Ośrodek Wypoczynkowy ZNP -
Nałęczów

➢ Część IV: Konsorcjum: MDDP S.A. Akademia Biznesu s. k., Al. Jana Pawła II 25, 
Warszawa – Lider konsorcjum i Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 
Warszawa – Partner konsorcjum, Lokalizacja ORK Hotel Pod Lasem - Grębiszew



Rehabilitacja kompleksowa, której głównym celem jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy,
jest realizowana w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej (ORK) równolegle w trzech modułach:

zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskanie
nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia;

psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu
do powrotu do pracy, i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym;

medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie
w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

Kompleksowa rehabilitacja – główne założenia modelu

Zakres i formy prowadzonych działań rehabilitacji kompleksowej ustalany jest indywidualnie dla
każdego uczestnika programu, przy jego czynnym udziale i dostosowany do jego indywidualnych
potrzeb i możliwości. W procesie aktywizacji zawodowej szczególny akcent zostanie położony na
stawianie realnych celów dotyczących podjęcia albo powrotu do aktywności zawodowej.



Rehabilitacja kompleksowa – kluczowe aspekty

• Średni czas pobytu w ośrodku – 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia do
12 miesięcy; minimalny czas pobytu – 3-4 miesiące;

• Formuła rehabilitacji – tryb stacjonarny i niestacjonarny, w okresie
epidemii tylko tryb stacjonarny;

• Liczba godzin wsparcia w ciągu dnia – 6-8 godzin/uczestnika

• Budowa kultury rehabilitacji kompleksowej w ORK:
❑ Spotkania zespołu rehabilitacyjnego z uczestnikiem - co 2 tygodnie;

❑ Indywidualne podejście do uczestnika - IPR;

❑ Równoległa realizacja 3 modułów - modułu zawodowego, psychospołecznego i
medycznego,

❑ Koncentracja na module zawodowym - podstawowy cel rehabilitacji kompleksowej to
uzyskanie zatrudnienia lub podjęcie działalności gospodarczej – plan 60 %;

❑ Zespół rehabilitacyjny - podejście całościowe jako zespół realizujący rehabilitację
kompleksową, a nie poszczególne moduły rehabilitacji.



Zakres wsparcia

1. Dwutygodniowy okres próbny w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, w trakcie
którego są przeprowadzone następujące działania:

a) Ocena kompetencji zawodowych w oparciu o klasyfikację ICF,

b) Opracowanie Indywidualnego Programu Rehabilitacji,

c) Podpisanie zgody na realizację IPR,

d) Zajęcia rehabilitacyjne z zakresu trzech modułów.



Zakres wsparcia
2. Cykl rehabilitacyjny prowadzony w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji, na bazie
Indywidualnego Programu Rehabilitacji, składający się z trzech modułów:

a) Moduł medyczny

b) Moduł zawodowy

c) Moduł psychospołeczny

Zajęcia odbywają się w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin
zegarowych dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Wsparcie porehabilitacyjne w trakcie poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, 
prowadzone po zakończeniu pobytu w ORK - ORK zapewnia uczestnikowi po 
opuszczeniu Ośrodka wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/ psychologa do 
momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez 
okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.



Rehabilitacja kompleksowa – moduł psychospołeczny 
➢ spotkania indywidualne

➢ warsztaty grupowe

➢ warsztaty z członkami rodzin/bliskimi

➢ spotkania z pracodawcami 

➢ działania integracyjne dla Uczestników

Rehabilitacja kompleksowa –
moduł medyczny
Średnio w trakcie pobytu Uczestnicy mają po
5 godzin tygodniowo zajęć rehabilitacji
medycznej, oraz opiekę lekarza i edukację
prozdrowotną.



Rehabilitacja kompleksowa – moduł zawodowy
➢ doradztwo zawodowe:

– indywidualne sesje z doradcą zawodowym

– warsztaty wsparcia w wejściu oraz funkcjonowaniu na rynku pracy

➢ wyrównywanie deficytów w obszarze edukacyjnym

➢ szkolenia komputerowe

➢ szkolenia zawodowe

➢ pośrednictwo pracy



Typy szkoleń zawodowych w ORK Wągrowiec

Szkolenia zawodowe 

Liczba 

uczestników

Kucharz
1

Pracownik administracyjno-biurowy – szkolenie wstępne 12

Pracownik dozoru 3

Opiekun osób starszych 1

Bibliotekarstwo 2

Stolarz 2

Kadry – płace oraz obsługa Programu Płatnik i Symfonia 4

Dietetyk kurs podstawowy 1

Rejestratorka medyczna 2

Magazynier - fakturzysta 3

Terapia ręki 1

Obsługa klienta – szkolenie uzupełniające 10

Masażysta 1

Serwisant komputerowy 1

Operator wózków jezdniowych 1

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 1

Grafika komputerowa, programy Adobe Photoshop i Ilustrator 
1

MS EXCEL w biznesie z wykorzystaniem Visual Basic
2

Doradca klienta z elementami telesprzedaży
3



Typy szkoleń zawodowych w ORK Ustroń

Typy szkoleń zawodowych w ORK Nałęczów

Szkolenia zawodowe

Liczba 

uczestników

Logistyka dla małych i średnich przedsiębiorstw 5

Pracownik administracyjno - biurowy 5

Obsługa aparatów kontrolno-pomiarowych, pierwsza pomoc przedlekarska 2

Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym 1

Programowanie i WWW - Front-end Development 3

Programowanie CNC 1

Obsługa klienta 3

Logistyka z gospodarką magazynową 2

Rejestratorka medyczna 1

Kadry i płace 4

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej 1



Typy szkoleń zawodowych w ORK Nałęczów

Szkolenia zawodowe 

Liczba 

uczestników

Pracownik obsługi biurowej z egzaminem – szkolenie wstępne

13

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – szkolenie rozszerzone
1

Opiekun osób  zależnych z elementami  fizjoterapii 
3

Rachunkowość, księgowość, kadry i płace
3

Grafika komputerowa i strony www
3

Pomoc kucharza
2

Instytucje kultury i animacje w obszarze kultury
1

MS EXCEL w biznesie z wykorzystaniem Visual Basic
2

Doradca klienta z elementami telesprzedaży
3

Masaż relaksacyjny
1



Typy szkoleń zawodowych w ORK Grębiszew

Szkolenia zawodowe 
Liczba uczestników

Pracownik obsługi biura – szkolenie wstępne 9

Pracownik obsługi terenów zieleni 3

Kadry i płace 4

Zarządzanie dokumentacją: kancelaria i archiwum 4

Asystent osoby niepełnosprawnej 2

Grafika komputerowa 3

Tester oprogramowania 1

Kurs AutoCAD 1

Coaching rodzinny 1

Spedytor logistyk 1

Pracownik obsługi biura 1

Kadry i płace 1

Profesjonalne studium sprzedaży 5

Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej 2

Projektowanie kosztorysowania 2

Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta 4

MS EXCEL w biznesie z wykorzystaniem Visual Basic 2



W trakcie pobytu w ORK Uczestnik ma zapewnione:

• osoby przebywające w trybie stacjonarnym: 

- noclegi w pokojach 1 osobowych oraz pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) z uwzględnieniem
zdrowotnych potrzeb żywieniowych,

- zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca zamieszkania oraz powrotu oraz zwrot kosztów
dojazdu do miejsca zamieszkania i z powrotem w dni wolne od zajęć, zgodnie z Regulaminem
zwrotu kosztów dojazdu (bilet miesięczny) – ograniczenie COVID

Świadczenia towarzyszące

• osoby przebywające w trybie niestacjonarnym:

- wyżywienie z uwzględnieniem zdrowotnych
potrzeb żywieniowych (obiad i przerwy kawowe),

- zwrot kosztów dojazdu do ośrodka z miejsca
zamieszkania oraz powrót (bilet miesięczny). –
realizacja wstrzymana COVID

• osoby przebywające w ośrodku z dziećmi:

- dzieci mają zapewnione wyżywienie, pełne w
wypadku pobytu stacjonarnego lub obiad w
wypadku pobytu niestacjonarnego,

- opiekę przedszkolną na koszt ORK dla dzieci w
wieku do lat 7. – realizacja wstrzymana COVID



Cykle rehabilitacji kompleksowej 

Lp.
Cykl 

rehabilitacji
Okres trwania cyklu 

Planowana liczba 

osób objętych 

kompleksową 

rehabilitacją - W1

Stopień 

realizacji 

W1 stan na 

31.12.2020

Planowana liczba 

osób skierowanych 

zał. odpad ok. 35 % 

- W2
1. Cykl I 09.2019-03.2020 60 100% 91
2. Cykl II 07.2020-12.2020 61 100% 91
3. Cykl III 01.2021-06.2021 95 144
4. Cykl IV 07.2021-12.2021 96 144
5. Cykl V 01.2022-06.2022 96 144
6. Cykl VI 07.2022-12.2022 96 144
7. Cykl VII 01.2023-06.2023 96 144

Razem: 600 902



Statusy uczestników w ORK (18.03.2021)

ORK, data pierwszego 

skierowania Uczestnika/data 

wejścia pierwszego Uczestnika 

po COVID-19

Uczestnicy 

skierowani do 

ORK

Uczestnicy skierowani 

do ORK w 2021 roku

Uczestnicy w ORK w 

toku rehabilitacji 

kompleksowej

Osoby 

zawieszone na 

czas Covid-19 

oraz z innych 

powodów

Uczestnicy, 

którzy 

zakończyli 

pobyt w ORK 

zgodnie ze 

ścieżką

Uczestnicy, którzy 

podjęli 

zatrudnienie

Procent 

uczestników 

zatrudnionych 

spośród osób, które 

zakończyły pobyt w 

ORK zgodnie ze 

ścieżką

ORK Wągrowiec  

2.09.2019/24.08.2020
62 7 11 4 28 17 61%

ORK Grębiszew  

8.09.2019/15.07.2020
71 19 14 2 34 15 44%

ORK Ustroń 

17.09.2019/06.09.2020
56 14 21 8 13 3 23%

ORK Nałęczów 

23.09.2019/13.07.2020
45 11 8 2 20 9 45%

RAZEM 234 51 54 16 95 44 46%



Grupy docelowe

• Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały
urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu
leczenia/rehabilitacji szpitalnej lub u których leczenie/rehabilitacja szpitalna
zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania;

• Osoby z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które
nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku
zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości
aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach
opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do
aktywności zawodowej.



➢ naruszenie sprawności organizmu w stopniu, który ogranicza zdolność do pracy
w dotychczasowym zawodzie, ale jednocześnie pozwala na uczestniczenie
w rehabilitacji,

➢ pozytywne rokowanie w zakresie przywrócenia aktywności zawodowej
i uzyskania poprawy aktywnego i twórczego funkcjonowania w rodzinie
i społeczeństwie,

➢ motywacja osoby niezdolnej do pracy do pełnego uczestnictwa w życiu
zawodowym i społecznym,

➢ aktywny udział samego zainteresowanego od samego początku tego procesu,
co jest wyrazem samostanowienia potrzebnego do osiągnięcia pozytywnego
celu rehabilitacji i upodmiotowienia osoby w procesie rehabilitacji.

Kryteria kwalifikacji do rehabilitacji kompleksowej



Grupy docelowe - uwagi

• Zakończona rehabilitacja medyczna, ustabilizowany stan zdrowia;

• Nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

• Możliwy dostęp dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności;

• Brak limitu wieku, ale osoba musi zadeklarować podjęcie
zatrudnienia;

• Zdolność do podjęcia zatrudnienia w wymiarze co najmniej 0,5 etatu,
po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej .



Grupa docelowa 

➢Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby:
• w wieku poprodukcyjnym – czy celem nie jest chęć szybkiej rehabilitacji 

medycznej i wyjazdu wakacyjnego, 

• osoby uzależnione – musimy mieć pewność, że nie ma zagrożenia powrotu do 
używek na terenie ORK,

• ze schorzeniami neurologicznymi – ryzyko, że udział w projekcie jest za dużym 
obciążeniem,

• z problemami psychiatrycznymi – ośrodki nie zapewniają specjalistycznej 
terapii psychiatrycznej,

• niskim potencjałem intelektualnym – Uczestnicy muszą być zdolni do udziału 
w szkoleniach zawodowych,

• ze stosunkowo wysokim poziomem wykształcenia – mogą powrócić do 
dotychczasowej pracy,

• uzależnione emocjonalne od rodziców (syndrom pępowiny).



Kiedy Adam miał 8 lat został potrącony przez samochód w
drodze ze szkoły. Wypadek spowodował uraz wielonarządowy z
krwawieniem wewnątrzczaszkowym, które doprowadziło do
wodogłowia oraz niedowładu czterokończynowego z przewagą
po stronie lewej.

Dzięki operacjom i rehabilitacji Adamowi udało się powrócić do
szkoły i na studia wyższe, ukończył kierunek zarządzanie
finansami podmiotów gospodarczych. Pomimo uzyskanego
wykształcenia Adam nie może uzyskać stałego zatrudnienia.

Adam trafił do ORK we wrześniu 2019, w trakcie oceny i prób
pracy, zespół ekspertów zwrócił uwagę na wyjątkowe zdolności
w zakresie obsługi komputerów, zaproponowano mu kurs
wykorzystujący te umiejętności: Programowanie i www - Front-
end Development.

Rehabilitanci pracują nad zmniejszeniem spastyczności dłoni
aby praca przy komputerze była mniej uciążliwa.

Adam, lat 26, ORK Ustroń
Wypadek komunikacyjny; wykształcenie: wyższe - zarządzanie finansami podmiotów 
gospodarczych; kierunek przekwalifikowania: Programista



Małgorzata, lat 31, ORK Ustroń
Cukrzyca powikłana; wykształcenie: pomaturalne administracja; staż pracy: 7 lat;  
kierunek przekwalifikowania: Opiekunka w żłobku (280 h)

Małgorzata choruje na cukrzycę od 13 roku życia, zmaga się
z wieloma powikłaniami. Niegroźne złamanie kostki
trzy lata temu zakończyło się amputacją stopy, nasilają się
również problemy ze wzrokiem.

Małgorzata pracowała w biurze kilka lat ale problemy
zdrowotne doprowadziły do zakończenia zatrudnienia.

Siedzący tryb pracy oraz problemy z oczami uniemożliwiają
powrót na dotychczasowe stanowisko.

Małgorzata zawsze lubiła małe dzieci, ma z nimi dobry
kontakt, zaproponowano jej zatem kurs Opiekunki
w żłobku lub klubie dziecięcym. Kurs obejmuje zarówno
część teoretyczną, jak i praktyki w żłobku.

Spotkania z psychologiem, rehabilitacja i perspektywy
nowego życia bardzo zmieniły nastawienie Małgorzaty do
świata i swojej choroby.



Kiedy Piotr zaczął tracić wzrok był już po czterdziestce,
z bogatym doświadczeniem zawodowym. Obecnie chodzi o lasce,
ale rozróżnia natężenie światła, czasem kontury przedmiotów.
W młodości skończył szkołę włókienniczą, pracował w fabryce
firan, potem jako tapicer, ogrodnik, jeździł do pracy za granicę.

Gdy trafił do Ośrodka marzył o zawodzie masażysty.
Przeprowadzone próby pracy potwierdziły predyspozycje w tym
kierunku. Aby przygotować się do pracy w tym zawodzie miał
zajęcia terapii zajęciowej, które usprawniły nadgarstki.

Jeszcze przed zakończeniem szkolenia Piotr dostał propozycję
pracy.

Piotr, lat 48, ORK Wągrowiec
Utrata wzroku; wykształcenie: zasadnicze zawodowe - włókiennik; kierunek 
przekwalifikowania: Masaż klasyczny

PIOTR o sobie: W Wągrowcu otrzymuję dużo pozytywnej energii, zarówno od innych uczestników, jak
i od psychologa. To jest niezwykle ważne, by podejmować kolejne wyzwania. Podoba mi się, że
tworzymy w ośrodku zgraną grupę, wzajemnie się wspieramy. Mieszkamy w oddzielnych domkach,
ale lubimy się odwiedzać.



Patrycja, lat 33, 
Zaburzenia lękowe oraz skolioza; 
wykształcenie: zawodowe - kucharz; kierunek 
przekwalifikowania: Grafik komputerowy.

ORK Grębiszew

Patryk, lat 25, 
Zespół Recklinghausena; wykształcenie: 
licealne; kierunek przekwalifikowania: 
Pracownik obsługi biura oraz zarządzanie 
dokumentacją: kancelaria i archiwum.

Adam, lat 26, 
Niedosłuch; wykształcenie: licealne; 
kierunek przekwalifikowania: Fryzjer

Piotr, lat 34, 
Mózgowe porażenie dziecięce; wykształcenie: 
zasadnicze zawodowe - cukiernik; kierunek 
przekwalifikowania: Pracownik obsługi biura 
oraz zarządzanie dokumentacją: kancelaria i 
archiwum.



Beata zawsze lubiła opiekować się innymi dlatego poszła do
szkoły pielęgniarskiej, niestety nie udało się jej uzyskać
dyplomu. Pracowała przez 22 lata jako: kasjerka, sprzedawca,
managerka restauracji, kelnerka, dopóki nie zaczęły się
problemy z kręgosłupem.

Beata przeszła cztery operacje kręgosłupa, ostatnią w 2015
roku. Od tego czasu nie pracuje zawodowo. Do tego dołączyły
się również problemy endokrynologiczne.

Zespół postanowił wykorzystać energię i duże zasoby empatii,
które posiada Beata, wybrano dla niej szkolenie opiekuna
osoby niepełnosprawnej z elementami nauki języka migowego.

Beata, lat 52, ORK Grębiszew
Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa leczona operacyjnie, cukrzyca; wykształcenie: 
średnie - pielęgniarka; kierunek przekwalifikowania: Asystent osoby niepełnosprawnej



ORK Wągrowiec, spotkanie świąteczne 2019 



Kwalifikacja uczestników – punkty kwalifikacyjne

• ZUS – 15 miast wojewódzkich oraz 12 miast w bliskiej odległości od ORK;

• Oddziały PFRON – Warszawa, Poznań, Lublin, Kielce i Katowice –
rozbudowa o kolejne 8 oddziałów – Białystok, Rzeszów, Wrocław,
Olsztyn, Łódź, Kraków, Toruń, Szczecin;

• Punkty kwalifikacyjne w powiatach – Wągrowiec, Gniezno, Mińsk
Mazowiecki, Otwock, Miasto Rybnik, Świdnik - obecnie tylko Puławy



Struktura orzeczeń według punktów kwalifikacyjnych
stan na 18.03.2021

Punkty 
kwalifikacyjne 

oddziały PFRON
341 (67%)

Punkty 
kwalifikacyjne 

powiaty
93 (18%)

Punkty 
kwalifikacyjne 
oddziały ZUS

77 (15%)

Punkty kwalifikacyjne oddziały PFRON Punkty kwalifikacyjne powiaty

Punkty kwalifikacyjne oddziały ZUS



Struktura wydanych orzeczeń według punktów kwalifikacyjnych 
stan 18.03.2021

Liczba wydanych orzeczeń 511

Punkty kwalifikacyjne oddziały PFRON 341

Punkty kwalifikacyjne powiaty 93

Punkty kwalifikacyjne oddziały ZUS 77



Proces orzekania

➢ Opinia lekarza - wypełnione powody odmowy w orzeczeniu,

➢ Opinia psychologa - z uwzględnieniem wyników testów,

➢ Konsultacja lekarz-psycholog, wspólna rekomendacja o potrzebie 
rehabilitacji kompleksowej,

➢ Przesłanie dokumentacji do Biura Projektu w Warszawie (skan 
+oryginały),

➢ Decyzja Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

• Rodzice / opiekunowie nie powinni być przy badaniu, można 
przeprowadzić osobną rozmowę jeśli istnieje taka potrzeba.





Zadania ambasadorów PFRON

• działania informacyjne - kolportowanie ulotek i innych materiałów
informacyjnych nt. projektu, udzielanie informacji oraz przekierowywanie
pytań potencjalnych uczestników projektu na informacyjny adres mailowy:
ork@pfron.org.pl oraz infolinię projektu 22 50 55 600.

• obsługa organizacyjna procesu kwalifikacji – przyjmowanie zgłoszeń osób
chętnych do udziału w projekcie, współpraca z lekarzem orzekającym w
zakresie organizacji komisji oraz umawianie ich wizyt na komisje
orzekające o potrzebie rehabilitacji kompleksowej.

• kompletowanie oraz przesyłanie dokumentacji rekrutacyjnej do biura
projektu w Warszawie.

• Wysłanie raportu sprawozdawczego z miesięcznej działalności
Ambasadora (do 5 dnia miesiąca na adres awejman@pfron.org.pl)



Źródła pozyskiwania Uczestników – na terenie danego 
województwa (mailing oraz kontakty telefoniczne i 

bezpośrednie)

❑ Pomoc społeczna – PCPR, OPS – osoby kierowane do ORK muszą być zdolne
docelowo do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy

❑ Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

❑ Powiatowe Urzędy Pracy – osoby kierowane do ORK muszą mieć potrzebę
przekwalifikowania zawodowego,

❑ Ośrodki rehabilitacyjne - osoby kierowane do ORK muszą mieć ustabilizowany stan
zdrowia,

❑ Sklepy rehabilitacyjne, przychodnie zdrowia,

❑ NGO’s

❑ Lokalne media – artykuły i wywiady

Zapewnienie synergii z aktualnie realizowanymi projektami przez Oddział PFRON np. 
Aktywny Samorząd



Nabór prowadzony w trybie ciągłym od lipca 2019 roku

Od 1.01.2021r. wznowione kierowanie nowych Uczestników 

Formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację dostępne pod 
adresem:  http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ruszyla-

rekrutacja-do-projektu/

Dokumenty zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

ul. Jana Pawła II 13, 
00-828 Warszawa, 

z dopiskiem „kompleksowa rehabilitacja”

Infolinia PFRON – 22 50 55 600

E-mail: ork@pfron.org.pl

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ruszyla-rekrutacja-do-projektu/
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Kontakt do Ambasadora Projektu:

Piotr Kopyciński

Tel. 56 681 44 17, 532 547 070

e-mail: pkopycinski@pfron.org.pl

Ewa Płodzień-Pałasz – Zastępca Kierownika Projektu:

Tel. 22 505 57 66 kom. 532 083 063

e-mail: eplodzien@pfron.org.pl

mailto:pkopycinski@pfron.org.pl
mailto:eplodzien@pfron.org.pl

