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Załącznik nr 2. Propozycje zmian aktów prawnych ujednolicające 

i  dostosowujące terminologię stosowaną w różnych aktach prawnych, 

odnoszącą się do niepełnosprawności 

Stan prawny: 31.12.2021 r. 

 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1 Ustawa z dnia z 

dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. z 

2020 r. poz. 

1444) 

upośledzenie 

umysłowe 

Art. 31 § 1 Warunki wyłączenia 

odpowiedzialności 

karnej. 

niepełnosprawność 

intelektualna 

   Art. 93g § 1-2 Orzeczenie pobytu w 

zakładzie 

niepełnosprawnością 

intelektualną 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychiatrycznym.  

   Art. 198 Przesłanka czynu 

seksualnego 

wykorzystania 

niepoczytalności lub 

bezradności. 

niepełnosprawności 

intelektualnej 

  choroby psychicznej Art. 31 § 1 Warunki wyłączenia 

odpowiedzialności 

karnej. 

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceń 

czynności 

psychicznych/ 

zaburzeń w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 

  zdolność rozpoznania Art. 31 § 2 Warunki ograniczenia [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

czynu lub 

pokierowania 

postępowaniem była w 

znacznym stopniu 

ograniczona 

odpowiedzialności 

karnej. 

  osoba nieporadna ze 

względu na wiek lub 

stan zdrowia 

Art. 53 § 2  Dyrektywy wymiaru 

kary. 

[do dyskusji] 

  inne ciężkie kalectwo Art. 156 §1 pkt 2 Ciężki uszczerbek na 

zdrowiu. 

inne ciężkie 

ograniczenie 

sprawności/ inna 

ciężka 

niepełnosprawność  

  placówki zapewniające 

całodobową opiekę 

Art. 225 § 4 Przestępstwo 

udaremniania lub 

placówki 

zapewniające 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

osobom 

niepełnosprawnym 

utrudniania 

przeprowadzenia 

kontroli w zakresie 

ochrony środowiska i 

inspekcji pracy. 

całodobowe wsparcie 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

2 Ustawa z dnia 6 

czerwca 1997 r.  - 

Kodeks 

postępowania 

karnego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 534) 

choroby psychicznej Art. 22 § 1 Przesłanki zawieszenia 

postępowania. 

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceń 

czynności 

psychicznych/ 

zaburzeń w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 

  ubezwłasnowolniony 

całkowicie lub 

Art. 51 § 2 zastępstwo 

pokrzywdzonego 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

częściowo systemowych] 

  
 

Art. 76 Przedstawiciel 

ustawowy 

oskarżonego. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  osoba nieporadna Art. 51 § 3 Zastępstwo 

pokrzywdzonego w 

procesie karnym. 

osoba potrzebująca 

wsparcia [do dyskusji] 

  ubezwłasnowolniony Art. 76 Przedstawiciel 

ustawowy 

oskarżonego. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  głuchy Art. 79  § 1 pkt 2 Obrona obligatoryjna w 

postępowaniu karnym. 

[do dyskusji] 

  głuchego Art. 204 § 1 pkt 1 Udział tłumacza przy 

przesłuchaniu. 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niemy Art. 79 § 1 pkt 2 Obrona obligatoryjna w 

postępowaniu karnym. 

osoba 

porozumiewająca się 

w sposób 

niewerbalny/ osoba 

ze złożonymi 

potrzebami w 

komunikowaniu się 

  niemego Art. 204 § 1 pkt 1 Udział tłumacza przy 

przesłuchaniu. 

osoby 

porozumiewającej się 

w sposób 

niewerbalny/ osoby ze 

złożonymi potrzebami 

w komunikowaniu się 

  niewidomy  Art. 79  § 1 pkt 2 Obrona obligatoryjna w 

postępowaniu karnym. 

Osoba z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wzroku [do dyskusji] 

  kalectwa Art. 177 § 2 Obowiązek złożenia 

zeznań i miejsce 

przesłuchania. 

niepełnosprawności 

  osoby nieme i głuche Art. 188 § 3 Forma przyrzeczenia. [do dyskusji] 

  świadek z powodu 

zaburzeń psychicznych 

nie zdaje sobie 

należycie sprawy ze 

znaczenia 

przyrzeczenia 

Art. 189 pkt 2 Zwolnienie od 

przyrzeczenia. 

[do dyskusji] 

  osobą niedołężną  Art. 262 § 1 pkt 2 Zawiadomienie organu 

opieki społecznej, w 

osobą wymagającą 

wsparcia 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przypadku 

tymczasowego 

aresztowania. 

  opiekował Art. 262 § 1 pkt 1- 

2 

Zawiadomienie w 

przypadku 

tymczasowego 

aresztowania. 

Wspierał 

  opieki Art. 618d  Zwrot kosztów osobie 

towarzyszącej 

świadkowi. 

asysty / wsparcia 

  osób niepoczytalnych, 

o ograniczonej 

poczytalności lub z 

zaburzeniami 

osobowości. 

Art. 354a § 1 pkt 

2 

Wysłuchanie przed 

orzeczeniem środka 

zabezpieczającego. 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

3 Ustawa z dnia z 

dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks 

cywilny (Dz. U. z 

2020 r. poz. 

1740, z późn. 

zm.) 

niedorozwój umysłowy  Art. 13 § 1, art. 16 

§ 1 

ubezwłasnowolnienie  niepełnosprawność 

intelektualna 

   Art. 82 wady oświadczenia 

woli  

 

  choroba psychiczna Art. 13 § 1, art. 16 

§ 1 

ubezwłasnowolnienie problemy zdrowia 

psychicznego lub 

doświadczenie 

kryzysu zdrowia 

psychicznego [do 

dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 82 wady oświadczenia 

woli 

 

  zaburzenia psychiczne Art. 13 § 1, art. 16 

§ 1 

ubezwłasnowolnienie [do dyskusji] 

  zaburzenia czynności 

psychicznych 

Art. 82 wady oświadczenia 

woli 

[do dyskusji] 

  trwale niezdolny do 

pracy/ trwała 

niezdolność do pracy 

Art. 218 § 1 Współwłasność [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 991 § 1 Zachowek  

   Art. 1059 pkt 4, 

art. 1063, art. 

1064, art. 1087 § 

1 pkt 3 

dziedziczenie 

gospodarstwa rolnego 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niezdolność do pracy Art. 4172 czyny niedozwolone [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 645 § 1 umowa o dzieło  

  inwalidą Art. 444 § 1 odpowiedzialność za 

uszkodzenie ciała lub 

rozstrój zdrowia  

osobą z 

niepełnosprawnością 

   Art. 447 przyznanie 

odszkodowania 

zamiast renty 

 

  ułomność Art. 7644 pkt 2 umowa agencyjna niepełnosprawność 

  osoby głuche lub 

nieme 

Art. 951 § 3 sporządzanie 

testamentu 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niewidomy, głuchy lub 

niemy 

Art. 956 pkt 2 sporządzanie 

testamentu 

[do dyskusji] 

4 Ustawa z dnia 17 

listopada 1964 r. - 

Kodeks 

postępowania 

cywilnego (Dz. U. 

z 2021  r. poz. 

1805, z późn. 

zm.) 

stopień 

niepełnosprawności 

Art. 477(8) § 2 pkt 

4 

Właściwość sądów 

rejonowych w zakresie 

spraw o ustalenie 

niepełnosprawności 

lub stopnia 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności 

umysłowej 

Art. 552 § 1 Postępowanie w 

sprawie 

ubezwłasnowolnienia. 

stopniu 

niepełnosprawności 

intelektualnej 

  osoba 

niepełnosprawna  

Art. 558 § 2, art. 

600 §1-2 

Zawiadomienie o 

konieczności 

osoba z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ustanowienia kuratora. 

  kurator dla osoby 

niepełnosprawnej  

Art. 600 §1-2 Ustanowienie kuratora 

dla osoby 

niepełnosprawnej. 

osoby z 

niepełnosprawnością 

  organizacje 

pozarządowe, do 

których zadań 

statutowych należy 

ochrona praw osób 

niepełnosprawnych  

Art. 546 § 3 Uczestnicy 

postępowania o 

ubezwłasnowolnienie.  

organizacje 

pozarządowe, do 

których zadań 

statutowych należy 

ochrona praw osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  stwierdzenie 

niezdolności do pracy 

lub niezdolności do 

samodzielnej 

Art. 477(9) § 3(1)  Odwołanie od decyzji 

wojewódzkiego 

zespołu do spraw 

orzekania o 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

egzystencji niepełnosprawności. 

  niedorozwoju 

umysłowego 

Art. 552 § 1 i 2 Postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie. 

niepełnosprawności 

intelektualnej 

  niedorozwojem 

umysłowym 

Art. 561 § 2 i 3 Zezwolenie na 

zawarcie małżeństwa. 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  choroba psychiczna Art. 552 § 1 i 2 postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie 

niepełnosprawność 

psychospołeczna lub 

inne zakłócenia 

czynności 

psychicznych/ 

zaburzenia w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 

   Art. 561 § 2 i 3 zezwolenie na  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zawarcie małżeństwa 

  inny rodzaj zaburzeń 

psychicznych osoby, 

której dotyczy wniosek 

o ubezwłasnowolnienie  

Art. 552 § 2 postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie 

[do dyskusji]/ 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  kalectwo  Art. 1025 § 1 pkt 

3 

kolejność zaspokojenia 

roszczeń 

niepełnosprawność 

   Art.126 § 4  ogólne warunki pism 

procesowych 

 

  opiekun/ opieka Oddział 4 - art. 

590-598 Oddział 

5 - art. 598(1)-

598(14) art. 605 

sprawy z zakresu 

opieki 

[do dyskusji] 

  osoba ustanowiona Art. 592 zwolnienie od [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

opiekunem obowiązku objęcia 

opieki 

  osoba pozostająca pod 

opieką  

Art. 593-597 sprawy z zakresu 

opieki 

[do dyskusji] 

  kurator osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 600 sprawy z zakresu 

kurateli 

kurator osoby z 

niepełnosprawnością 

  opieką nad osobami 

psychicznie chorymi 

Art. 572 Obowiązek 

zawiadomienia sądu 

opiekuńczego. 

wsparciem osób z 

niepełnosprawnością 

psychospołeczną lub 

innymi zakłóceniami 

czynności 

psychicznych/ osób z 

zaburzeniami w 

zakresie zdrowia 

psychicznego [do 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dyskusji] 

5 Ustawa z dnia 25 

lutego 1964 r. - 

Kodeks rodzinny i 

opiekuńczy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

1359) 

niedorozwój umysłowy Art. 12 § 1 i 2 względna przeszkoda 

małżeńska  

niepełnosprawność 

intelektualna 

  choroba psychiczna Art. 12 § 1, 2 i 3 względna przeszkoda 

małżeńska  

niepełnosprawność 

psychospołeczna lub 

inne zakłócenia 

czynności 

psychicznych/ 

zaburzenia w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 64 § 1 powództwo o 

zaprzeczenie ojcostwa 

w przypadku gdy mąż 

matki jest 

ubezwłasnowolniony 

całkowicie 

 

   Art. 65 powództwo o 

zaprzeczenie ojcostwa 

w przypadku gdy mąż 

matki nie jest 

ubezwłasnowolniony 

całkowicie a istnieją ku 

temu przesłanki 

 

  inny rodzaj zaburzeń 

psychicznych 

Art. 64 § 1 powództwo o 

zaprzeczenie ojcostwa 

zaburzenia 

neurorozwojowe [do 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

w przypadku gdy mąż 

matki jest 

ubezwłasnowolniony 

całkowicie 

dyskusji] 

   Art. 65 powództwo o 

zaprzeczenie ojcostwa 

w przypadku gdy mąż 

matki jest 

ubezwłasnowolniony 

całkowicie 

 

  dziecko posiadające 

orzeczenie 

o  niepełnosprawności 

Art. 112 ze 

znaczkiem 6 

Piecza zastępcza nad 

dzieckiem 

posiadającym 

orzeczenie 

o  niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osoba 

niepełnosprawna 

Art. 135 § 2 Wykonywanie 

obowiązku 

alimentacyjnego 

wobec dziecka i osoby 

niepełnosprawnej 

osoba z 

niepełnosprawnością 

   Art. 183 § 1 i 2 Kurator osoby 

niepełnosprawnej  

 

  osoba niemogąca 

mówić 

Art. 7 § 3 Zawieranie 

małżeństwa 

osoba 

porozumiewająca się 

w sposób niewerbalny 

  opieka/opiekun nad 

osobą 

ubezwłasnowolnioną 

całkowicie 

Art. 175-177 Dział “Opieka nad 

osobę 

ubezwłanowolnioną 

całkowicie” 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  Kurator osoby 

ubezwłasnowolnionej 

częściowo  

Art. 181 Kurator osoby 

ubezwłasnowolnionej 

częściowo  

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  Kurator osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 183 Kurator osoby 

niepełnosprawnej  

Kurator osoby z 

niepełnosprawnością 

6 Ustawa z dnia 26 

czerwca 1974 r. - 

Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320, z 

późn. zm.) 

pracowników 

niepełnosprawnych 

Art. 207 § 2 pkt 5 Obowiązki pracodawcy pracowników z 

niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 209 § 4 Obowiązki pracodawcy  

  całkowitego 

ubezwłasnowolnienia 

Art. 294 Przedawnienie 

roszczeń 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

systemowych] 

  orzeczeniem o 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 180 § 6 Urlop macierzyński [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 180 § 7 Urlop macierzyński  

   Art. 180 § 15 pkt 

3 

Urlop macierzyński  

  powstania niezdolności 

do samodzielnej 

egzystencji 

Art. 180 § 15 Urlop macierzyński [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

7 Ustawa z dnia 14 

czerwca 1960 r. - 

Kodeks 

osoba wezwana, która 

nie może stawić się z 

powodu choroby, 

Art. 50 § 1 i 3 Wezwania  osoba wezwana, 

która nie może stawić 

się z powodu 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

postępowania 

administracyjneg

o (Dz. U. 2021 r. 

poz. 735) 

kalectwa lub innej 

niedającej się usunąć 

przeszkody  

choroby, 

niepełnosprawności 

lub innej niedającej 

się usunąć 

przeszkody 

  osoby niezdolne do 

spostrzegania lub 

komunikowania swoich 

spostrzeżeń 

Art. 82 Niemożność bycia 

świadkiem. 

[do dyskusji] 

8 Ustawa z dnia 17 

grudnia 1998 r. o  

emeryturach i 

rentach z 

Funduszu 

Ubezpieczeń 

niezdolność do pracy Tytuł Rozdziału III 

w Dziale I 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Społecznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

291, z późn. zm.) 

   Art. 13 ust. 2, 3 i 

3a 

Orzekanie o 

niezdolności do pracy i 

samodzielnej 

egzystencji  

 

   Art. 14 ust. 2 Procedura orzekania o 

niezdolności do pracy i 

samodzielnej 

egzystencji  

 

   Art. 57 ust. 1 pkt 

3 

Warunki uzyskania 

renty z tytułu 

niezdolności do pracy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 57a Wyłączenie warunku 

do uzyskania renty w 

przypadku wypadku w 

drodze do/z pracy 

 

   Art. 58 ust. 1 pkt 

1,2,3,4 i 5 

Wymagane okresu 

składkowe i 

nieskładkowe do 

uzyskania renty 

 

   Art. 59 ust.1 pkt 1 

i 2 

Renta stała i okresowa  

   Art. 60 ust. 1 Renta szkoleniowa  

   Art. 96 ust. 1 pkt 

1 

Zbieg prawa do 

świadczeń 

 

  niezdolną/ niezdolna/ Art. 12 ust. 1 Definicja pojęcia [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niezdolny do pracy etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 61 Przywrócenie prawa 

do renty 

 

   Art. 70 ust. 1 pkt 

1, ust. 2 

Prawo wdowy do renty 

rodzinnej 

 

   Art. 181 pkt 2 Prawo do górniczej 

renty rodzinnej 

 

  (renta/ rentę) z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 3 pkt 2 Świadczenia określone 

w ustawie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 4 pkt 10 i 11 Słowniczek pojęć   

   Art. 10 ust. 2 Okresy przy ustalaniu  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

prawa do renty 

   Art. 10a ust. 1 i 2 Ustalenie prawa do 

emerytury  

 

   Art. 13 ust. 3a Orzekanie o 

niezdolności do pracy i 

samodzielnej 

egzystencji  

 

   Art. 21 ust. 1 ii 2 

pkt 2 

Wymiar emerytury w 

przypadku osoby która 

miała ustalone prawo 

do renty 

 

   Art. 24a ust. 2 i 6 Przejście z renty na 

emeryturę w 

przypadku osób 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

urodzonych po 1948 r. 

   Art. 27a  Przejście z renty na 

emeryturę w 

przypadku osób 

urodzonych do 1948 r., 

które osiągnęły wiek 

emerytalny  

 

   Art. 29 ust. 2 pkt 

2 

Przejście z renty na 

emeryturę w 

przypadku osób 

urodzonych do 1948 r., 

które nie osiągnęły 

wieku emerytalnego 

 

   Art. 31 ust. 1 Przejście z renty 

wynikającej z wypadku 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przy pracy na 

emeryturę w 

przypadku osób 

urodzonych do 1948 r. 

   Art. 54a ust. 2 Wysokość emerytury 

po przejściu z renty z 

tytułu niezdolności do 

pracy 

 

   Tytuł Działu III Renty z tytułu 

niezdolności do pracy i 

renta rodzinna 

 

   Tytuł Rozdziału I 

w Dziale III 

Renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

 

   Art. 57 ust. 1 Uprawnienia do  renty  



30 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

z tytułu niezdolności do 

pracy 

   Art. 58 ust. 2  Okresy składkowe 

uprawniające do renty 

z tytułu niezdolności do 

pracy 

 

   Art. 65 ust. 1 Renta rodzinna  

   Art. 73 ust. 4 Wysokość renty 

rodzinnej  

 

   Art. 83 ust. 1a Świadczenie 

przyznawane w trybie 

szczególnym przez 

Prezesa ZUS 

 

   Art. 85 ust. 2a Kwota najniższych  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

emerytur i rent 

   Art. 96 ust. 1 pkt 

2 

Zbieg prawa do 

emerytury i renty z 

tytułu niezdolności do 

pracy 

 

   Art. 101a Ustanie prawo do renty 

z tytułu niezdolności do 

pracy w przypadku 

uzyskania prawa do 

emerytury 

 

   Art. 130 ust. 2a i 

2b 

Wypłacania 

świadczenia  

 

   Art. 180 ust. 1i 9 Uprawnienia do 

świadczeń osób, które 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

posiadały je przed 

wejściem w życie 

ustawy  

   Art. 194a ust. 2 Ponowne przeliczanie 

wysokości świadczeń 

 

  (orzekania/orzekanie/ 

przyczyny/za czas/itp.) 

niezdolności do pracy 

Art. 7 pkt 1 lit. a Okresy nieskładkowe  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 14 ust. 1 

zdanie 

wprowadzające 

pkt 1, 2 i 3, ust. 2, 

2e, 3, 5 pkt 2 i 3, 

ust. 6 zdanie 

wprowadzające 

Procedura orzekania 

o  niezdolności do 

pracy i  samodzielnej 

egzystencji  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pkt 1, 2 i 4 

   Art. 15 ust. 3 Ustalanie wymiaru 

emerytury i renty 

 

   Art. 50e ust. 2 pkt 

1 

Emerytura górnicza  

   Art. 58 ust. 2  Okresy składkowe 

uprawniające do renty 

z tytułu niezdolności do 

pracy 

 

   Art. 61 Przywrócenia prawa 

do renty 

 

   Art. 72 Renta rodzinna - 

odwołanie do 

przepisów dot. 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przywrócenia prawa do 

renty 

   Art. 87 ust. 4 Ustalenie wysokości 

emerytur 

 

   Art. 100 ust. 2 Prawo do emerytury 

albo renty po 

pobieraniu zasiłku 

chorobowego, 

świadczenia 

rehabilitacyjnego lub 

wynagrodzenia za 

czas niezdolności do 

pracy według 

przepisów Kodeksu 

pracy  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 102 ust. 1 Ustanie prawa do 

świadczenia w 

przypadku orzeczenia 

czasowego 

 

   Art. 134 ust. 2 pkt 

1 

Wstrzymanie 

wypłacania 

świadczenia  

 

   Art. 187 Ponowne badanie 

osób, które nabyły 

prawo do renty na czas 

określony przed 

wejściem w życie 

ustawy  

 

   Art. 193 Wypłacanie zasiłku 

chorobowego do 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

którego prawo 

powstało przed 

wejściem w życie 

ustawy 

  całkowicie niezdolną/ 

niezdolnej/ niezdolny/ 

niezdolnego/ 

niezdolne/ niezdolnych 

do pracy 

Art. 12 ust. 2 Definicja pojęcia [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 7 pkt 6 i 7 Okresy nieskładkowe   

   Art. 29 ust. 1 i 2 Przesłanki przejścia na 

emeryturę 

 

   Art. 57 ust. 2 Prawo do renty z tytułu 

niezdolności do pracy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 58 ust. 4 Okresy składkowe   

   Art. 62 ust. 1 i 2 Wysokość rent  

   Art. 65 ust. 2 Prawo do renty 

rodzinnej  

 

   Art. 68 ust. 1 pkt 

3 

Prawo dzieci do renty 

rodzinnej 

 

   Art. 70 ust. 1 pkt 

2  

Prawo wdowy do renty 

rodzinnej  

 

   Art. 73 ust. 3 Wysokość renty 

rodzinnej  

 

   Art. 75 ust. 1 Prawo do dodatku 

pielęgnacyjnego 

 



38 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 81 ust. 2 Prawo do zasiłku 

pogrzebowego 

 

   Art. 85 ust. 1 pkt 

1 

Kwota najniższych 

emerytur i rent 

 

   Art. 104 ust. 6 Zawieszenie albo 

zmniejszenie renty w 

przypadku osiągnięcie 

określonych dochodów 

z pracy  

 

   Art. 107 Zmiany w prawie do 

świadczenia 

 

   Art. 125a ust. 3 Zaświadczenie płatnika 

składek o wysokości 

przychodu 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 126 Obowiązek poddania 

się badaniom przez 

osobę wnioskującą o 

stwierdzenie 

niezdolności do pracy  

 

  (orzeczenie) całkowitej 

niezdolności do pracy 

Art. 13 ust. 4 Orzecznictwo do celów 

rentowych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  (renta/ rentę z tytułu) 

całkowitej niezdolności 

do pracy 

Art. 66 Renta rodzinna [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 73 ust. 2 Wysokość renty 

rodzinnej 

 

   Art. 104 pkt 8 pkt Zmniejszenie renty w  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1 przypadku osiągnięcie 

określonych dochodów 

z pracy  

   Art. 85 ust. 2a pkt 

1 

Wysokość emerytur i 

rent 

 

   Art. 112 ust. 1 pkt 

1 

Ponowne ustalenie 

wysokości świadczenia 

 

   Art. 194b ust. 1 

pkt 1 

Jednorazowa wypłata 

w 2005 i 2006 r. 

 

  częściowo niezdolną/ 

niezdolnej/ niezdolnych 

do pracy 

Art. 12 ust. 3 Definicja pojęcia [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 62 ust. 2 Wysokość renty  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 64 ust. 2  Renta szkoleniowa  

   Art. 85 ust. 1 pkt 

2 

Wysokość emerytur i 

rent 

 

  (renta/ rentę z tytułu) 

częściowej 

niezdolności do pracy 

Art. 85 ust. 2a pkt 

2 

Wysokość emerytur i 

rent 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 104 pkt 8 pkt 

2 

Zmniejszenie renty w 

przypadku osiągnięcie 

określonych dochodów 

z pracy  

 

   Art. 112 ust. 1 pkt 

2 

Ponowne ustalenie 

wysokości świadczenia 

 

   Art. 194b ust. 1 

pkt 2 

Jednorazowa wypłata 

w 2005 i 2006 r. 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niezdolność/ 

całkowicie niezdolnego 

do samodzielnej 

egzystencji 

Art. 7 pkt 6 i 7 Okresy składkowe [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 13 ust. 5 Orzecznictwo do celów 

rentowych  

 

   Art. 14 ust. 1 pkt 

4, ust. 3 

Procedura orzekania o 

niezdolności do pracy i 

samodzielnej 

egzystencji 

 

   Art. 68 ust. 1 pkt 

3 

Prawo dzieci do renty 

rodzinnej 

 

   Art. 75 ust. 1  Dodatek pielęgnacyjny  

   Art. 139 ust. 2a Potrącenia ze  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

świadczeń - nazwa 

świadczenia: 

świadczenie 

uzupełniające dla osób 

niezdolnych do 

samodzielnej 

egzystencji  

  inwalidą wojennym Art. 7 ust. 6 Okresy składkowe [do dyskusji] 

  inwalidy wojennego i 

wojskowego 

Art. 96 ust. 1 pkt 

1 

Zbieg prawa do 

świadczeń określonych 

w przepisach 

odrębnych  

[do dyskusji] 

  inwalidami wojennymi i 

wojskowymi 

Art. 30 pkt 1 Emerytury 

wcześniejsze 

określone w 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przepisach odrębnych 

ustaw 

  inwalidów wojennych i 

wojskowych  

Art. 132 ust. 2 Wypłata świadczeń 

osobom zamieszkałym 

za granicą 

[do dyskusji] 

  uznanym za osobę 

niepełnosprawną w 

stopniu znacznym 

Art. 7 pkt 7 Okresy składkowe [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

9 Ustawa z dnia 20 

grudnia 1990 r.o 

ubezpieczeniu 

społecznym 

rolników (Dz. U. z 

2021 r. poz. 266, 

z późn. zm.) 

całkowita/całkowitą 

niezdolność do pracy 

w gospodarstwie 

rolnym  

Art. 21 ust. 1 pkt 

3, ust. 2 pkt 1, 2, 

3, 4 i 5, ust. 4, 6 i 

7 

Uprawnienia do renty 

rolniczej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



45 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 21b ust. 1 Uprawnienia do 

rolniczej renty 

szkoleniowej 

 

   Art. 25 ust. 7 Części składowe renty 

rolniczej 

 

   Art. 64 ust. 1 Wspieranie rehabilitacji 

leczniczej przez KRUS 

 

  niezdolność do pracy Art. 33 ust. 4 pkt1  Zbieg prawa do 

świadczeń 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowitej niezdolności 

do pracy w 

gospodarstwie rolnym 

Art. 22 ust. 2 Przywrócenie prawa 

do renty rolniczej  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 46 ust. 1 pkt Orzecznictwo do celów  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1 i 5, ust. 2 pkt 2, 

ust. 4 pkt 1 

renty rolniczej 

  niezdolności do pracy Art. 64 ust. 1 pkt 

5 

Wspieranie rehabilitacji 

leczniczej przez KRUS 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowicie niezdolnego 

do pracy w 

gospodarstwie rolnym 

Art. 21 ust. 5 Uprawnienia do renty 

rolniczej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolność/ 

niezdolności/ niezdolny 

do samodzielnej 

egzystencji  

Art. 6 pkt 11a Słowniczek ustawowy  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 7 ust. 4 Nie stosowanie 

przepisów o 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ubezpieczeniu 

wypadkowym, 

chorobowym i 

macierzyńskim do 

emerytów i rencistów, 

którzy mają orzeczoną 

niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji. 

   Art. 13 ust. 6 Jednorazowe 

odszkodowanie za 

uszczerbek na zdrowiu 

 

   Art. 46 ust. 1 pkt 

3, ust. 2 pkt 3 

Orzecznictwo do celów 

renty rolniczej 

 

  (rentę rolniczą / renty Art. 6 pkt 10e  Słowniczek ustawowy  [konieczna zmiana na 



48 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rolniczej) z tytułu 

niezdolności do pracy  

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 16 ust. 2 pkt 

3 

Osoby podlegający 

rolniczemu 

ubezpieczeniu 

emerytalno-rentowemu  

 

   Art. 18 pkt 1 Świadczenia z 

systemu rolniczego 

ubezpieczenia 

emerytalno-rentowego 

 

   Art. 21 ust. 1, 3a i 

8 

Uprawnienia do renty 

rolniczej 

 

   Art. 21b ust. 1 Uprawnienia do 

rolniczej renty 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szkoleniowej 

   Art. 22 ust. 1, 2 i 

3 

Renta rolnicza stała i 

okresowa, 

przywrócenie renty 

rolniczej, przejście z 

renty na emeryturę 

rolniczą 

 

   Art. 24 Części składkowa i 

ubezpieczeniowa 

emerytury i renty 

rolniczej  

 

   Art. 25 ust. 6 Części składowe renty 

rolniczej 

 

   Art. 28 ust. 2 pkt Zawieszanie emerytury  



50 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1, ust 6 pkt 2 i renty rolniczej  

   Art. 29 ust. 1 pkt 

2  

Uprawnienia do 

rolniczej renty 

rodzinnej 

 

   Art. 30 ust. 2 pkt 

2 

Wysokość rolniczej 

renty rodzinnej 

 

   Art. 33 ust. 2b, 

2c, 4 pkt 2 i 3  

Zbieg prawa do 

świadczeń 

 

   Art. 34 ust. 1 Zawieszenie części 

ubezpieczeniowej 

emerytury i renty 

rolniczej 

 

   Art. 55 ust. 1 Emerytura i renta 

przyznana w trybie 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szczególnym przez 

Prezesa KRUS 

  z powodu stanu 

zdrowia 

potwierdzonego 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

lub stopniu 

niepełnosprawności 

wymaga osobistej 

opieki tej osoby 

Art. 16a ust. 1 Finansowanie składki 

ubezpieczeniowej z 

budżetu państwa z 

przypadku opieki nad 

dzieckiem  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę/ renta inwalidzka  Art. 6 pkt 10e  Słowniczek ustawowy  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art 25 ust. 2 pkt 4 Część składkowa renty  



52 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rolniczej 

   Art. 27 ust. 4 i 5 Zwiększenie części 

składkowej renty 

 

   Art. 28 ust. 2 pkt 

2 

Zawieszanie emerytury 

i renty rolniczej  

 

   Art. 30 ust. 2 pkt 

1 

Wysokość rolniczej 

renty rodzinnej 

 

   Art. 34 ust. 1 Zawieszenie części 

ubezpieczeniowej 

emerytury i renty 

rolniczej 

 

   Art. 84 ust. 1 Przeniesienie 

własności (udziału we 

współwłasności) 

 



53 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

gospodarstwa rolnego 

na następcę    

   Art. 104 ust. 1 Obliczenie wysokości 

renty inwalidzkiej 

 

   Art. 106 ust. 1 i 2 Utrzymanie uprawnień 

do rent inwalidzkich 

przed wejścia w życie 

ustawy 

 

  zaliczenie do pierwszej 

grupy inwalidów 

Art. 6 pkt 11a  Słowniczek ustawowy  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  upośledzenie 

czynności organizmu  

Art. 13 ust. 2 i 3 Jednorazowe 

odszkodowanie za 

uszczerbek na zdrowiu 

ograniczenie 

czynności organizmu 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

10 Ustawa z dnia 27 

czerwca 2003 r. o 

rencie socjalnej 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1300, z 

późn. zm.) 

całkowita niezdolność 

do pracy 

Art. 4 ust. 2 pkt 1 Uprawniania do renty 

socjalnej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowicie niezdolnej 

do pracy 

Art. 4 ust. 1  Uprawnienia do renty 

socjalnej stałej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 4 ust. 2 pkt 2 Uprawnienia do renty 

socjalnej okresowej 

 

  całkowitej niezdolności 

do pracy 

Art. 5 ust. 1 Orzecznictwo dla 

celów renty socjalnej  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  (renty) z tytułu 

całkowitej niezdolności 

do pracy 

Art. 6 ust. 1 Wysokość renty 

socjalnej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 9 ust. 1 i 2 Zbieg uprawnień do 

renty socjalnej i renty 

rodzinnej 

 

  całkowitą niezdolność 

do pracy 

Art. 5 ust. 2 Orzecznictwo dla 

celów renty socjalnej  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  (renty) z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 7 ust. 1 Świadczenia 

popieranie których 

wyłącza uprawnianie 

do renty socjalnej   

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  czas niezdolności do Art. 10 ust. 4 Zawieszenie [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pracy pobieranie renty 

socjalnej  

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 5 ust. 2 Orzecznictwo dla 

celów świadczenia 

uzupełniającego dla 

osób niezdolnych do 

samodzielnej 

egzystencji  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  (renty) inwalidzkiej  Art. 7 ust. 1 Świadczenia 

popieranie których 

wyłącza uprawnianie 

do renty socjalnej   

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

11 Ustawa z dnia 31 

lipca 2019 r.o 

świadczeniu 

osób niezdolnych do 

samodzielnej 

egzystencji 

Tytuł ustawy  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



57 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

uzupełniającym 

dla osób 

niezdolnych do 

samodzielnej 

egzystencji (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1842) 

   Art. 1 ust. 1 i 2 Zakres i cel ustawy  

   Art. 11 ust. 1 Finansowanie 

świadczenia i jego 

kosztów 

 

  niezdolność/ 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji  

Art. 2 ust. 1 uprawniania do 

świadczenia 

uzupełniającego dla 

osób niezdolnych do 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



58 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

samodzielnej 

egzystencji 

   Art. 28 ust. 1 tryb wydawania 

orzeczeń w okresie 

roku od wejścia w 

życia ustawy 

 

  orzeczenie/ 

orzeczeniem o 

całkowitej niezdolności 

do pracy 

Art. 2 ust. 1 uprawniania do 

świadczenia 

uzupełniającego dla 

osób niezdolnych do 

samodzielnej 

egzystencji 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 28 ust. 1 tryb wydawania 

orzeczeń w okresie 

roku od wejścia w 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

życia ustawy 

  orzeczenie o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 26 ust. 1 dodatkowy tryb 

występowania o 

świadczenie w terminie 

6 miesięcy od wejścia 

w życia ustawy   

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

      

12 Ustawa z dnia 12 

marca 2004 r. o 

pomocy 

społecznej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

2268) 

osób 

niepełnosprawnych/ 

osobom 

niepełnosprawnych 

Art. 19 pkt 1 powiatowa strategia 

rozwiązywania 

problemów 

społecznych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi/ osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 21 pkt 1 zadania samorządu  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wojewódzkiego 

   Art. 22 pkt 3, 4 i 

10 

zadania wojewody  

   Art. 48a ust. 2h 

pkt 2 lit. b 

wymagania dla 

opiekunów w 

schroniskach dla osób 

bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi 

 

   Tytuł Rozdziału III działalność 

gospodarcza w 

zakresie prowadzenia 

placówek 

całodobowych 

 

   Art. 67 ust. 1a i 4   



61 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 68 ust. 1 i 7   

   Art. 68a, zdanie 

wprowadzające 

pkt 2 i 4 

obowiązki podmiotu 

prowadzącego 

całodobową opiekę  

 

   Art. 68b ograniczenie 

możliwość świadczenie 

usług placówce 

zapewniającej 

całodobową opiekę 

tylko do osób 

dorosłych 

 

   Art. 68c umieszczenie osoby 

ubezwłasnowolnionej 

w placówce 

zapewniającej 

 



62 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

całodobową opiekę  

   Art. 69 ust. 1 i 2 prowadzenie placówki 

zapewniającej 

całodobową opiekę 

 

   Art. 113c zakaz umieszczania w 

jednym budynku 

jednostki 

organizacyjnej pomocy 

społecznej i placówki 

opieki całodobowej  

 

   Art. 126a powzięcia wiadomości 

o prowadzeniu bez 

zezwolenia placówki 

zapewniającej 

całodobową 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 127b kontrola placówek 

zapewniających opiekę 

całodobową 

 

   Art. 130 ust. 2, 4, 

4a, 5 i 6 

kary dla placówek 

zapewniających opiekę 

całodobową 

 

   Art. 131a ust. 2 informacja dla 

mieszkańców o karze 

nałożonej na placówkę 

zapewniającą opiekę 

całodobową   

 

   Art. 131b ust. 1 rejestr kar na placówki 

zapewniające opiekę 

całodobową  

 



64 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 153 przepis przejściowy  

  osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 53 ust. 1pkt 3 osoby które mogą 

korzystać z mieszkania 

chronionego  

osoby z 

niepełnosprawnością 

  niepełnosprawnym Art. 43 ust. 5 pomoc rzeczowa w 

celu ekonomicznego 

usamodzielnienia 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opieka nad osobą 

niepełnosprawną/ 

osobami 

niepełnosprawnymi/ 

zapewnienie opieki 

osobom 

niepełnosprawnym  

Art. 22 pkt 4 i 10 prowadzenie rejestru 

dps i innych placówek 

całodobowych, 

kontrola tych placówek 

wsparcie osoby z 

niepełnosprawnością / 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi / zapewnienie 

wsparcia osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 46 ust. 4 poradnictwo rodzinne   

   Tytuł Rozdziału III działalność 

gospodarcza w 

zakresie prowadzenia 

placówek 

całodobowych 

 

   Art. 67 ust. 1a i 4   

   Art. 68 ust. 1   

   Art. 68a, zdanie 

wprowadzające 

pkt 2 i 4 

obowiązki podmiotu 

prowadzącego 

całodobową opiekę  

 

   Art. 69 ust. 1 i 2 prowadzenie placówki 

zapewniającej 

całodobową opiekę 

 



66 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 113c zakaz umieszczania w 

jednym budynku 

jednostki 

organizacyjnej pomocy 

społecznej i placówki 

opieki całodobowej  

 

   Art. 126a powzięcia wiadomości 

o prowadzeniu bez 

zezwolenia placówki 

zapewniającej 

całodobową 

 

   Art. 127 b kontrola placówek 

zapewniających opiekę 

całodobową 

 

   Art. 130 ust. 2, 4, kary dla placówek  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

4a, 5 i 6 zapewniających opiekę 

całodobową 

   Art. 131a ust. 2 informacja dla 

mieszkańców o karze 

nałożonej na placówkę 

zapewniającą opiekę 

całodobową   

 

   Art. 131b ust. 1 rejestr kar na placówki 

zapewniające opiekę 

całodobową  

 

  usługi opiekuńcze dla 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Art. 50 ust. 6 i 7 definicja, sposób 

świadczenia i 

finansowania  (wraz z 

ust. 1 - 5) 

[do dyskusji] 



68 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 17 pkt 11 wyłączenie z zadań 

własnych gminy 

 

   Art. 18 pkt 3 zadanie zlecone z 

zakresu administracji 

rządowej   

 

  (dom pomocy 

społecznej dla) dzieci i 

młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie  

Art. 56 pkt 5 typ DPS dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

   Art. 19 pkt 5 i 6 zadanie powiatu - 

pomoc osobom 

opuszczającym  

 

   Art. 56a ust. 1 pkt możliwość  



69 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

4 prowadzenie różnych 

typów dps w jednym 

budynku 

   Art. 88 ust. 1  pomoc dla osoby 

opuszczającej 

 

   Art. 89 ust. 7 pkt 

2 

odmówienie pomocy 

dla osoby 

opuszczającej 

 

  (dom pomocy 

społecznej dla) 

dorosłych 

niepełnosprawnych 

intelektualnie  

Art. 56 pkt 4 typ DPS dorosłych osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

   Art. 56a ust. 1 pkt możliwość  



70 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

4 prowadzenie różnych 

typów dps w jednym 

budynku 

  (dom pomocy 

społecznej dla) osób 

niepełnosprawnych 

fizycznie 

Art. 56 pkt 6 typ DPS osób z 

niepełnosprawnością 

fizyczną 

   Art. 56a ust. 1 pkt 

2 i 3 

możliwość 

prowadzenie różnych 

typów dps w jednym 

budynku 

 

  (dom pomocy 

społecznej dla) osób 

przewlekle 

somatycznie chorych 

Art. 56 pkt 2 typ DPS [do dyskusji] 



71 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 56a pkt 1 i 2  możliwość 

prowadzenie różnych 

typów dps w jednym 

budynku 

 

   Art. 111a ust. 1 

pkt 2 

połączenie dps z 

ośrodkiem wsparcia 

dla osób starszych   

 

  (dom pomocy 

społecznej dla) osób 

przewlekle psychicznie 

chorych 

Art. 56 pkt 3 typ DPS (dom pomocy 

społecznej dla) osób 

z  niepełnosprawności

ą psychospołeczną 

lub innymi 

przewlekłymi 

zakłóceniami 

czynności 



72 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychicznych / osób z 

przewlekłymi 

zaburzeniami w 

zakresie zdrowia 

psychicznego [do 

dyskusji] 

13 Ustawa z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o 

ochronie zdrowia 

psychicznego 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 685) 

osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Preambuła cel ustawy osób z 

niepełnosprawnością 

psychospołeczną lub 

innymi zakłóceniami 

czynności 

psychicznych, 

niepełnosprawnością 

intelektualną lub 

zaburzeniami 

neurorozwojowymi / 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

osób z zaburzeniami 

w zakresie zdrowia 

psychicznego, 

niepełnosprawnością 

intelektualną lub 

zaburzeniami 

neurorozwojowymi 

[do dyskusji] 

   Art. 2 ust. 1 pkt 2 kształtowanie postaw 

społecznych 

 

   Art. 2 ust. 3 pkt 6, 

ust. 5 pkt 2 

Narodowy Program 

Ochrony Zdrowia 

Psychicznego 

 

   Art. 3 pkt 2 sanatoria dla osób z 

zaburzeniami 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychicznymi  

   Art. 6a zadania powiatu  

   Art. 7 ust. 4 delegacja do 

określenia w 

rozporządzeniu kwestii 

związanych z 

rehabilitacją społeczną 

w domach pomocy 

społecznej 

 

   Art. 9 ust. 1 usługi opiekuńcze  

   Art. 9 ust. 3 zadania pomocy 

społecznej 

 

   Art. 18 ust. 1 i 2a przymus bezpośredni   



75 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 43 ust. 1 i 3 

pkt 1,3,4,5,6 

kontrola sędziego w 

szpitalu 

psychiatrycznym i 

domu pomocy 

społecznej 

 

  osoba/osobie/osoby z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

Art. 3 pkt 1 definicja pojęcia osoba/osobie/osoby z 

niepełnosprawnością 

psychospołeczną lub 

innymi zakłóceniami 

czynności 

psychicznych, 

niepełnosprawnością 

intelektualną lub 

zaburzeniami 

neurorozwojowymi / 

osoba/ osobie/ osoby 



76 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

z  zaburzeniami w 

zakresie zdrowia 

psychicznego, 

niepełnosprawnością 

intelektualną lub 

zaburzeniami 

neurorozwojowymi 

[do dyskusji] 

   Art. 3 pkt 4 zgoda na zabieg  

   Art. 5 ogólne zasady  

   Art. 5a centra zdrowia 

psychicznego 

 

   Art. 10 ust. 1 i 2 brak opłat za 

świadczenia zdrowotne 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 10 ust. 3 brak opłat za produkty 

lecznicze, wyroby 

medyczne oraz środki 

spożywcze 

specjalnego 

przeznaczenia 

żywieniowego  

 

   Art. 10c ust. 1 pkt 

2 i 3 

wymagania znajomości 

tematyki i 

doświadczenia wobec 

Rzecznika Praw 

Pacjenta  

 

   Art. 11 ust. 1 sposób 

przeprowadzania 

badania zdrowia 

 



78 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychicznego 

   Art. 12 uwzględnianie 

interesów i dóbr 

osobistych osoby przy 

wyborze rodzaju i 

metod leczenia. Nakaz 

wyboru najmniej 

uciążliwego sposobu 

leczenie.   

 

   Art. 13 prawo do 

porozumiewania się 

bez ograniczeń z 

rodziną i innymi 

osobami i 

korespondencja bez 

 



79 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

kontroli w trakcie 

pobytu szpitalu 

psychiatrycznym lub 

domu pomocy 

społecznej 

   Art. 14 przepustki z szpitala 

psychitycznego 

 

   Art. 18 ust. 2a przymus bezpośredni   

   Art. 18a ust. 2, 3, 

7, 8 i 9 

sposób stosowania 

przymusu 

bezpośredniego 

 

   Art. 18b ust. 2 i 3 stosowanie przymusu 

bezpośredniego w 

jednostkach pomocy 

 



80 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

społecznej 

   Art. 18e ust. 1 i 2 przymus bezpośredni 

w formie izolacji 

 

   Art. 18f pkt 2 sposób 

dokumentowania 

przymusu 

bezpośredniego 

 

   Art. 22 ust. 1, 1a i 

6 

przyjęcie do szpitala 

psychiatrycznego 

 

   Art. 49 pkt 2 lit. b  delegacja do 

określenia w 

rozporządzeniu wzoru 

zawiadomienia o 

przyjęciu bez zgody do 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szpitala 

psychiatrycznego  

   Art. 50 ust. 2 pkt 

1 

obowiązek tajemnicy 

lekarza 

 

  chorej psychiczne Art. 3 pkt 1 lit. a definicja pojęcia 

“osoby z zaburzeniami 

psychicznymi” 

osoby z 

niepełnosprawnością 

psychospołeczną lub 

innymi zakłóceniami 

czynności 

psychicznych/ osoby 

z zaburzeniami w 

zakresie zdrowia 

psychicznego [do 

dyskusji] 

   Art. 16 wniosek kierownika  



82 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

podmiotu leczniczego 

do prokuratora o 

wystąpienie o 

ubezwłasnowolnienie  

   Art. 17 zawiadomienie sądu 

przez kierownika 

podmiotu leczniczego 

o nienależnym 

wykonywaniu 

obowiązków przez 

opiekuna prawnego   

 

   Art. 22 ust. 2 przyjęcie do szpitala 

psychiatrycznego 

osoby niezdolnej do 

wyrażenia zgody   

 



83 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 46 ust. 1, 2 i 

5 

postępowanie o 

przymusowe przyjęcie 

do szpitala 

psychiatrycznego  

 

   Art. 49 pkt 2 lit. b  delegacja do 

określenia w 

rozporządzeniu wzoru 

zawiadomienia o 

przyjęciu bez zgody do 

szpitala 

psychiatrycznego 

 

  choroby psychicznej Art. 8 ust. 1 zadanie jednostek 

pomocy społecznej  

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceń 

czynności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychicznych/ 

zaburzeń w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 

   Art. 31 przyjęcie do szpitala 

psychiatrycznego bez 

zgody 

 

   Art. 38 umieszczenie w domu 

pomocy społecznej 

 

  chorych psychicznie Art. 43 ust. 1 kontrola sędziego w 

szpitalu 

psychiatrycznym i 

domu pomocy 

społecznej 

osób z 

niepełnosprawnością 

psychospołeczną lub 

innymi zakłóceniami 

czynności 

psychicznych/ osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zaburzeniami w 

zakresie zdrowia 

psychicznego [do 

dyskusji] 

   Art. 44 ust. 3 ustanowienie kuratora 

dla osoby 

przebywającej w domu 

pomocy społecznej 

 

   Art. 55 ust. 2 opracowanie sieci 

domów pomocy 

społecznej oraz 

środowiskowych 

domów samopomocy 

dla osób psychicznie 

chorych  

 



86 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  upośledzonej 

umysłowo  

Art. 3 pkt 1 lit. b definicja pojęcia 

“osoby z zaburzeniami 

psychicznym” 

osoby z 

niepełnosprawnością 

intelektualną  

   Art. 16 wniosek kierownika 

podmiotu leczniczego 

do prokuratora o 

wystąpienie o 

ubezwłasnowolnienie 

 

   Art. 17 zawiadomienie sądu 

przez kierownika 

podmiotu leczniczego 

o nienależnym 

wykonywaniu 

obowiązków przez 

opiekuna prawnego 

 



87 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 22 ust. 2 przyjęcie do szpitala 

psychiatrycznego 

osoby niezdolnej do 

wyrażenia zgody   

 

  upośledzonych 

umysłowo 

Art. 43 ust. 1 kontrola sędziego w 

szpitalu 

psychiatrycznym i 

domu pomocy 

społecznej 

osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

   Art. 44 ust. 3 ustanowienie kuratora 

dla osoby 

przebywającej w domu 

pomocy społecznej 

 

  dzieci z zaburzeniami 

rozwoju 

Art. 4 ust. 2 pkt 2 tworzenie placówek 

rozwijających 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychoruchowego działalność 

zapobiegawczą, 

przede wszystkim 

poradnictwa 

psychologicznego, 

oraz placówek 

specjalistycznych 

  dzieci i młodzieży 

upośledzonych 

umysłowo 

Art. 7 ust. 1 nauka i zajęcia 

rewalidacyjno-

wychowawcze  

dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  niezdolna do 

samodzielnego 

zaspokajania 

podstawowych potrzeb 

życiowych 

Art. 29 ust. 1 pkt 

1 

wnioskowy tryb 

przyjęcia do szpitala 

psychiatrycznego 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

14 Ustawa z dnia 20 

czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. 

2021 r. poz. 450) 

wózek dziecięcy, 

podręczny lub 

inwalidzki, osobę 

poruszającą się w 

wózku inwalidzkim 

Art. 2 pkt 18 definicja pieszego  wózek dziecięcy, 

podręczny lub osoby 

z 

niepełnosprawnością, 

osobę poruszającą 

się na wózku 

  wózka inwalidzkiego/ 

wózek inwalidzki 

Art. 2 pkt 32 definicja pojazdu 

silnikowego 

wózka osoby z 

niepełnosprawnością/ 

wózek osoby z 

niepełnosprawnością 

   Art. 2 pkt 48 definicja wózka  

  osoby 

niepełnosprawnej/ 

osoba 

niepełnosprawna/ 

Art. 2 pkt 48 definicja wózka osoby z 

niepełnosprawnością/ 

osoba z 

niepełnosprawnością/ 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

osobę 

niepełnosprawną/ osób 

niepełnosprawnych/ 

osobom 

niepełnosprawnym/ 

osoby 

niepełnosprawne 

osobę z 

niepełnosprawnością/ 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi/ osobom z 

niepełnosprawnościa

mi/ osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 8 ust. 1 uprawnienia 

wynikające z karty 

parkingowej 

 

   Art. 8 ust. 2 pkt 1 uprawnienia 

wynikające z karty 

parkingowej 

 



91 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 8 ust. 5 wydawanie karty 

parkingowej placówce 

 

   Art. 8 ust. 7 pkt 1 delegacja do 

rozporządzenia 

 

   Art. 8b ust. 1 uprawnienia członka 

Korpusu Weteranów 

Walk o Niepodległość 

RP 

 

   Art. 11 ust. 4 korzystanie przez 

pieszego z drogi dla 

rowerów 

 

   Art. 26 ust. 7 szczególne 

uprawnienie podczas 

przechodzenia przez 

 



92 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

jezdnię 

   Art. 58 ust. 2 obowiązek innych 

kierowców 

 

   Art. 70e pkt 2a brak obowiązku 

uzyskania świadectwa 

homologacji 

 

   Art. 100g ust. 1 

pkt 5 

Centralna ewidencja 

posiadaczy kart 

parkingowych 

 

  osobę mającą 

znacznie ograniczone 

możliwości 

samodzielnego 

poruszania się, 

Art. 8 ust. 2 pkt 2 uprawnienia 

wynikające z karty 

parkingowej 

osobę mającą 

znacznie ograniczone 

możliwości 

samodzielnego 

poruszania się, objętą 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pozostającą pod 

opieką takiej placówki 

wsparciem takiej 

placówki 

  osobie 

niepełnosprawnej (...) 

stopnia 

niepełnosprawności 

(...) znacznie 

ograniczone 

możliwości 

samodzielnego 

poruszania się 

Art. 8 ust. 3a pkt 

1 

uprawnienie do 

posiadania karty 

parkingowej 

osobie z 

niepełnosprawnością 

(...) stopnia 

niepełnosprawności 

(...) znacznie 

ograniczone 

możliwości 

samodzielnego 

poruszania się 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osobie Art. 8 ust. 3a pkt uprawnienie do osobie z 



94 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnej (...) 

znacznie ograniczone 

możliwości 

samodzielnego 

poruszania się 

2 posiadania karty 

parkingowej 

niepełnosprawnością 

(...) znacznie 

ograniczone 

możliwości 

samodzielnego 

poruszania się 

  osób 

niepełnosprawnych 

mających znacznie 

ograniczone 

możliwości 

samodzielnego 

poruszania się 

Art. 8 ust. 3a pkt 

3 

uprawnienie do 

posiadania karty 

parkingowej 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi mających znacznie 

ograniczone 

możliwości 

samodzielnego 

poruszania się 

   Art. 8 ust. 5d warunek zwrotu karty 

parkingowej przez 

 



95 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

placówkę 

   Art. 8 ust. 8 delegacja do 

rozporządzenia 

 

  osoby chorej lub 

niepełnosprawnej 

przewożonej na 

noszach lub w wózku 

inwalidzkim 

Art. 39 ust. 2 pkt 

9 

zwolnienie z 

obowiązku korzystania 

z pasów 

bezpieczeństwa 

osoby chorej lub z 

niepełnosprawnością 

przewożonej na 

noszach lub na wózku 

  osób 

niepełnosprawnych (...) 

wózka inwalidzkiego 

(...) osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 58 ust. 1 oznaczenie pojazdu osób z 

niepełnosprawnościa

mi (...) wózka osoby z 

niepełnosprawnością 

(...) osoby z 

niepełnosprawnością 



96 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

15 Ustawa z dnia 24 

maja 2002 r. o 

Agencji 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

oraz Agencji 

Wywiadu (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 27) 

inwalida Art. 59a ust. 1 pkt 

2 

Kompetencje komisji 

lekarskich. 

osoba z 

niepełnosprawnością 

  osoba niezdolna do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 59a ust. 1 pkt 

1 

Kompetencje komisji 

lekarskich. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

16 Ustawa z dnia 20 

marca 2009 r. o 

bezpieczeństwie 

imprez masowych 

sportowców 

niepełnosprawnych  

Art. 3 pkt 1 lit. d Definicje ustawowe. sportowców z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2019 r. 

2171) 

17 Ustawa z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie 

żywności i 

żywienia (Dz. U. z 

2020 r. poz. 

2021) 

osoby 

niepełnosprawne 

Art. 59a Obowiązek 

umożliwienia 

korzystania z zakładów 

obrotu żywnością 

przez osoby 

niepełnosprawne 

(odesłanie do 

przepisów o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych). 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

18 Ustawa z dnia 9 renta inwalidzka Art. 80 ust. 1 i 3 Składki na [konieczna zmiana na 



98 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

czerwca 2006 r. o 

Centralnym 

Biurze 

Antykorupcyjnym 

(Dz. U. 2021 r. 

poz. 1671) 

ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe 

funkcjonariuszy CBA 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 99 ust. 4 prawo do renty  

  orzeczenie o 

inwalidztwie 

Art. 99 ust. 4 prawo do renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

19 Ustawa z dnia 10 

maja 2018 r. o 

Centralnym 

Porcie 

Komunikacyjnym 

osób 

niepełnosprawnych  

Art. 34 ust. 1 pkt 

4 lit. a 

Dopuszczalna zmiana 

zagospodarowania 

terenu inwestycji. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1354) 

20 Ustawa z dnia 12 

grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2354) 

cudzoziemiec z 

wrodzonymi lub 

nabytymi wadami 

narządu wzroku 

Art. 15 ust. 2 Fotografia 

cudzoziemca 

dołączana do wniosku 

(uprawnienie do 

fotografii w okularach z 

ciemnymi szkłami). 

cudzoziemiec z 

wrodzoną lub nabytą 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  niepełnosprawność Art. 15 ust. 2 Fotografia 

cudzoziemca 

dołączana do wniosku 

(uprawnienie do 

fotografii w okularach z 

ciemnymi szkłami). 

niepełnosprawność 

wzroku 

  osoba, która z powodu Art. 228 pkt 2  Podpis na osoba, która ze 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

swojej 

niepełnosprawności 

nie może złożyć 

podpisu samodzielnie  

dokumencie. względu na swoją 

niepełnosprawność 

nie może złożyć 

podpisu samodzielnie 

  osoba niedołężna lub 

chora, którą 

cudzoziemiec się 

opiekował 

Art. 402 ust. 1 pkt 

3 

umieszczenie 

cudzoziemca w 

strzeżonym ośrodku 

lub zastosowanie 

wobec niego aresztu 

osoba wymagająca 

wsparcia lub chora, 

którą cudzoziemiec 

wspierał 

21 Ustawa z dnia 13 

listopada 2003 r. 

o dochodach 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

uczniowie lub 

słuchacze 

niepełnosprawni  

Art. 28 ust. 6 pkt 

7 

Podział części 

oświatowej subwencji 

ogólnej oraz jej 

rezerwy. 

uczniowie lub 

słuchacze z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2021 

r.1672) 

  sportu osób 

niepełnosprawnych 

Art. 42 ust. 2 pkt 

5a  

Dotacje celowe na 

zadania własne 

jednostek samorządu 

terytorialnego. 

sportu osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 42 ust. 8 Dotacje celowe na 

zadania własne 

jednostek samorządu 

terytorialnego. 

 

22 Ustawa z dnia 21 

czerwca 2001 r. o 

osoba 

niepełnosprawna 

Art. 5 ust. 3 Normatywna 

powierzchnia użytkowa 

osoba z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dodatkach (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 

2133) 

poruszająca się na 

wózku inwalidzkim 

lokalu mieszkalnego.  poruszająca się na 

wózku 

  osób 

niepełnosprawnych, 

w  tym o liczbie osób 

poruszających się na 

wózku inwalidzkim 

Art. 7 ust. 1c pkt 

6 

Przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. 

osób z 

niepełnosprawnością, 

w tym o liczbie osób  

poruszających się na 

wózku 

  osoba 

niepełnosprawna, 

której 

niepełnosprawność 

wymaga 

zamieszkiwania w 

oddzielnym pokoju 

Art. 5 ust. 3 Normatywna 

powierzchnia użytkowa 

lokalu mieszkalnego.  

osoba z 

niepełnosprawnością, 

której 

niepełnosprawność 

wymaga 

zamieszkiwania w 

oddzielnym pokoju 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób 

niepełnosprawnych, 

których 

niepełnosprawność 

wymaga 

zamieszkiwania w 

oddzielnym pokoju 

Art. 7 ust. 1c pkt 

6 

Przyznanie dodatku 

mieszkaniowego. 

osób z 

niepełnosprawnością, 

których 

niepełnosprawność 

wymaga 

zamieszkiwania w 

oddzielnym pokoju 

23 Ustawa z dnia 13 

lipca 2006 r. o 

dokumentach 

paszportowych 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 617) 

osoby 

niepełnosprawne w 

rozumieniu ustawy o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. 2021.573 tj. z 

dnia 29.03.2021 r.), a 

Art. 8 ust. 1 pkt 1  Ulgi w opłacie za 

wydanie paszportu. 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi (...) [przy założeniu 

zmiany w ustawie o 

rehabilitacji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

także 

współmałżonkowie 

tych osób, pozostający 

na ich wyłącznym 

utrzymaniu  

  osoby, które z powodu 

niepełnosprawności 

nie mogą złożyć 

podpisu samodzielnie 

Art. 18 ust. 3  Dane zamieszczane w 

dokumencie 

paszportowym. 

osoby, które ze 

względu na 

niepełnosprawność 

nie mogą złożyć 

podpisu samodzielnie 

24 Ustawa z dnia 19 

czerwca 2020 r. o 

dopłatach do 

oprocentowania 

kredytów 

pracownika 

niepełnosprawnego 

Art. 77 pkt 42 [Przepis przestaje 

obowiązywać z dniem 

31.12.2021 r.] 

pracownika z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

bankowych 

udzielanych 

przedsiębiorcom 

dotkniętym 

skutkami COVID-

19 oraz 

uproszczonym 

postępowaniu o 

zatwierdzenie 

układu w związku 

z wystąpieniem 

COVID-19 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 

1086, z późn. 

zm.) 

25 Ustawa z dnia 4 narzędziami i Art. 4 pkt 6 Definicja legalna narzędziami i 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

kwietnia 2019 r. o 

dostępności 

cyfrowej stron 

internetowych i 

aplikacji 

mobilnych 

podmiotów 

publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

848) 

programami 

wspierającymi osoby 

niepełnosprawne 

kompatybilności. programami 

wspierającymi osoby 

z 

niepełnosprawnościa

mi 

  podmioty publiczne, 

których zadaniem 

publicznym jest 

prowadzenie 

działalności na rzecz 

osób 

Art. 8 ust. 1 Obowiązek 

zapewnienia 

dostępności cyfrowej.  

podmioty publiczne, 

których zadaniem 

publicznym jest 

prowadzenie 

działalności na rzecz 

osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych lub 

osób starszych 

niepełnosprawnościa

mi lub osób starszych 

  informacja, w jakim 

stopniu zawartość 

strony internetowej lub 

aplikacji mobilnej może 

dotyczyć osób 

niepełnosprawnych  

Art. 8 ust. 3 pkt 1 Obowiązek 

zapewnienia 

dostępności cyfrowej.  

informacja, w jakim 

stopniu zawartość 

strony internetowej 

lub aplikacji mobilnej 

może dotyczyć osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  informacja o 

dostępności 

architektonicznej 

siedziby podmiotu 

publicznego dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 10 ust. 4 pkt 

6 

Zawartość deklaracji 

dostępności. 

informacja o 

dostępności 

architektonicznej 

siedziby podmiotu 

publicznego dla osób 

z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnościa

mi 

  Wytyczne dla 

dostępności treści 

internetowych 

stosowane dla stron 

internetowych i 

aplikacji mobilnych w 

zakresie dostępności 

dla osób 

niepełnosprawnych 

Załącznik do 

Ustawy 

 Wytyczne dla 

dostępności treści 

internetowych 

stosowane dla stron 

internetowych i 

aplikacji mobilnych w 

zakresie dostępności 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

26 Ustawa z dnia 6 

sierpnia 2010 r. o 

dowodach 

 Art. 30c ust. 1 i 2 Miejsce odbioru 

dowodu osobistego. 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

osobistych (Dz. 

U. z 2021 r. 816) 

  osoba z wadą narządu 

wzroku 

Art. 29 ust. 5 Fotografia dołączana 

do wniosku. 

osoba z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  orzeczenie o 

niepełnosprawności 

lub orzeczenie o 

stopniu 

niepełnosprawności, 

wydane zgodnie z 

przepisami o orzekaniu 

o niepełnosprawności i  

stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 29 ust. 5 i 6 Fotografia dołączana 

do wniosku. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  ubezwłasnowolnienie 

całkowite albo 

ubezwłasnowolnienie 

częściowe posiadacza 

dowodu osobistego 

Art. 46 ust. 1 pkt 

4c 

Wydanie nowego 

dowodu osobistego. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

   Art. 49a Powiadomienie o 

ubezwłasnowolnieniu 

całkowitym lub 

częściowym 

posiadacza dowodu 

osobistego. 

 

  opiekun lub kurator Art. 47 ust. 4 Zgłoszenie utraty lub 

uszkodzenia dowodu 

osobistego. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

   Art. 49a Powiadomienie o  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ubezwłasnowolnieniu 

całkowitym lub 

częściowym 

posiadacza dowodu 

osobistego. 

  orzeczenie sądu o 

ubezwłasnowolnieniu 

całkowitym lub 

częściowym 

posiadacza dowodu 

osobistego 

Art. 50 ust. 3 pkt 

5a 

Unieważnienie dowodu 

osobistego. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

   Art. 51 ust. 1 pkt 

6 

Właściwość organu do 

unieważnienia dowodu 

osobistego.  

 

27 Ustawa z dnia 21 osoby Art. 4 pkt 38 Definicja legalna - osoby z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

marca 1985 r. o 

drogach 

publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1376) 

niepełnosprawne szczególnie zagrożeni 

uczestnicy ruchu 

drogowego.  

niepełnosprawnościa

mi 

  opieka, 

przysposobienie  lub 

kuratela  

Art. 16za Bezstronność i 

niezależność członków 

Komisji do wydawania 

opinii w sprawie 

sporów związanych z 

usługą EETS. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

   Art. 24k ust.3  Audytor 

bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

 

28 Ustawa z dnia 15 psychiatryczna opieka Art. 2 pkt 12 Definicja legalna [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

kwietnia 2011 r. o 

działalności 

leczniczej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

711) 

zdrowotna  stacjonarnych i 

całodobowych 

świadczeń 

zdrowotnych innych niż 

świadczenia szpitalne. 

  kompensowania 

skutków obrażeń lub 

upośledzeń 

Art. 17 ust. 2 Delegacja do wydania 

rozporządzenia w 

sprawie wyrobów 

medycznych. 

kompensowania 

skutków obrażeń lub 

niepełnosprawności 

  pracowników 

niewidomych  

Art. 93 ust. 3 Norma i wymiar czasu 

pracy w podmiotach 

leczniczych. 

pracowników z 

niepełnosprawnością 

wzroku [do dyskusji] 

29 Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o 

działalności 

działalność na rzecz 

osób 

niepełnosprawnych  

Art. 4 ust. 1 pkt 2 Sfera zadań 

publicznych  

działalność na rzecz 

osób z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pożytku 

publicznego i 

wolontariacie (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

1057) 

mi 

  rehabilitacja społeczna 

i zawodowa osób 

niepełnosprawnych  

Art. 8 ust. 1 pkt 2 

lit. a 

Działalność odpłatna 

pożytku publicznego. 

rehabilitacja 

społeczna i 

zawodowa osób z 

niepełnosprawnościa

mi  

  placówki zapewniające 

całodobową opiekę 

osobom 

niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub 

Art. 33a ust. 2 pkt 

3 lit. a 

Wykreślenie statusu 

OPP 

placówki 

zapewniające 

całodobowe wsparcie 

osobom z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

osobom w podeszłym 

wieku 

mi (…) 

30 Ustawa z dnia 4 

września 1997 r. 

o działach 

administracji 

rządowej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

1893) 

rehabilitacji społecznej 

i zawodowej osób 

niepełnosprawnych  

Art. 31 ust. 1 pkt 

6 

Dział zabezpieczenie 

społeczne. 

rehabilitacji 

społecznej i 

zawodowej osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  zatrudnianiu i 

rehabilitacji zawodowej 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 88 pkt 16 Zakres działań ministra 

właściwego do spraw 

zabezpieczenia 

społecznego. 

Zatrudnianiu i 

rehabilitacji 

zawodowej osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

31 Ustawa z dnia 11 osób Art. 13 Zapewnienie osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

stycznia 2018 r. o 

elektromobilności 

i paliwach 

alternatywnych 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 110) 

niepełnosprawnych bezpiecznego 

użytkowania stacji 

ładowania. 

niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 17 ust. 1 Wymagania techniczne 

dotyczące stacji 

ładowania. 

 

   Art. 19 Wymagania techniczne 

dotyczące punktów 

zasilania jednostek 

pływających. 

 

   Art. 25 pkt 4 Zapewnienie 

bezpiecznego 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

korzystania ze stacji 

gazu ziemnego (LNG). 

32 Ustawa z dnia 5 

grudnia 2008 r. 

o  zapobieganiu 

oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2069, z 

późn. zm.) 

inwalidzi Art. 47 ust. 3 pkt 

4 

Wyłączenie w zakresie 

skierowania do pracy 

niosącej ryzyko 

zakażenia przy 

zwalczaniu epidemii 

osoby z 

niepełnosprawnością  

33 Ustawa z dnia 5 

grudnia 1996 r. 

o  zawodach 

lekarza i  lekarza 

orzeczeń o stanie 

zdrowia i 

niepełnosprawności 

Art. 15k ust. 2 i 

art. 16h ust. 11 

Przetwarzanie danych 

osobowych  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dentysty (Dz. U. z 

2021 r. poz. 790, 

z późn. zm.) 

34 Ustawa z dnia 24 

września 2010 r. 

o ewidencji 

ludności (Dz. U. z 

2021 r. poz. 510) 

opiekun prawny  Art. 11 ust. 1 Postępowanie 

sprawdzające - 

wniosek złożony przez 

przedstawiciela 

ustawowego lub 

opiekuna prawnego.  

[do dyskusji] 

   Art. 24 ust. 3 Obowiązek 

meldunkowy - 

składanie oświadczeń 

przez opiekuna 

prawnego. 

 

  inna osoba sprawująca Art. 24 ust. 3 Obowiązek [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

nad nią faktyczną 

opiekę w miejscu ich 

wspólnego pobytu 

meldunkowy - 

składanie oświadczeń 

przez opiekuna 

prawnego. 

etapie zmian 

systemowych] 

35 Ustawa z dnia 4 

lutego 1994 r. o 

prawie autorskim 

i prawach 

pokrewnych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1062) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 331 ust. 1 Dozwolony użytek 

chronionych utworów. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  upośledzenia Art. 331 ust. 1 Dozwolony użytek 

chronionych utworów 

niepełnosprawności / 

rodzaju 

niepełnosprawności 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

36 Ustawa z dnia 29 

grudnia 1992 r. o 

radiofonii i 

telewizji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 805) 

napisów dla 

niesłyszących 

Art. 4 pkt 28 Definicje napisów dla osób z 

niepełnosprawnością 

słuchu [do dyskusji] 

37 Ustawa z dnia 21 

kwietnia 2005 r. o 

opłatach 

abonamentowych 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1689) 

całkowitą głuchotę lub 

obustronne 

upośledzenie słuchu 

Art. 4 ust. 1 pkt 4 Zwolnienia z opłat 

abonamentowych 

[do dyskusji] 

38 Ustawa z dnia 16 

lipca 2004 r. - 

Prawo 

telekomunikacyjn

osób 

niepełnosprawnych/ 

osobami 

niepełnosprawnymi/ 

Art. 1 ust. 1 pkt 

13 

Zakres ustawy osób 

z  niepełnosprawności

ami/ osobami z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

e (Dz. U. 2021 

poz. 576) 

osobom 

niepełnosprawnym/ 

osoby 

niepełnosprawne 

mi/ osobom z 

niepełnosprawnościa

mi/ osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 1 ust. 2 pkt 6 Cele ustawy  

   Art. 79c ust. 1 Zapewnienie dostępu 

do usług 

telefonicznych 

 

   Art. 79c ust. 2 Informacja o 

dostępnych 

urządzeniach 

końcowych 

 

   Art. 79c ust. 3 Świadczenie  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

udogodnień 

   Art. 81 ust. 1 Usługa powszechna  

   Art. 88 Dostęp do usługi 

powszechnej 

 

   Art. 89 Dostęp do usługi 

powszechnej 

 

   Art. 89 pkt 1 Dostęp do usługi 

powszechnej 

 

   Art. 89 pkt 2 Dostęp do usługi 

powszechnej 

 

   Art. 132 ust. 3 Wymagania techniczne 

i eksploatacyjne dla 

odbiorników cyfrowych 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  użytkownikom 

niepełnosprawnym/ 

użytkowników 

niepełnosprawnych 

Art. 189 ust. 2 pkt 

1a 

Gwarancje w zakresie 

najlepszych cen, 

różnorodności i jakości 

usług 

użytkownikom z 

niepełnosprawnościa

mi/ użytkowników z 

niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 189 ust. 2 pkt 

3e 

Identyfikacja potrzeb 

przez organy właściwe 

 

39 Ustawa z dnia 30 

czerwca 2011 r. o 

wdrożeniu 

naziemnej 

telewizji cyfrowej 

(Dz. U. z 2016 r. 

poz. 649) 

osób 

niepełnosprawnych z 

powodu dysfunkcji 

narządu wzroku albo 

słuchu 

Art. 14 Kampania 

informacyjna o telewizji 

cyfrowej 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi wzroku albo słuchu 

   Art. 16 ust. 1 Kampania  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

informacyjna o telewizji 

cyfrowej 

40 Ustawa 

z dnia 20 maja 

2010 r. 

o wyrobach 

medycznych 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1565) 

pomocy dla 

niepełnosprawnych 

 

upośledzeń 

 

osobą 

niepełnosprawną 

 

podjazdów dla 

niepełnosprawnych 

 

publicznych toalet dla 

niepełnosprawnych 

 

Art. 3 ust. 1 pkt 9 Wyłączenie przepisów 

ustawy w zakresie 

pomocy dla osób z 

niepełnosprawnościam

i przeznaczonych do 

łagodzenia lub 

kompensowania 

skutków 

niepełnosprawności, 

jeżeli nie istnieje 

bezpośredni związek 

między funkcją tych 

pomocy a osobą z 

niepełnosprawnością, 

pomocy dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi  

 

niepełnosprawności 

 

osobą z 

niepełnosprawnością  

 

podjazdów dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

np. sygnalizacji 

dźwiękowej w 

sygnalizatorach na 

przejściach dla 

pieszych, wind i 

podjazdów dla osób z 

niepełnosprawnościam

i, specjalnego 

wyposażenia 

publicznych toalet dla 

osób z 

niepełnosprawnościam

i 

publicznych toalet dla 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

41 Ustawa z dnia 5 

stycznia 2011 r. - 

Kodeks wyborczy 

domu pomocy 

społecznej – należy 

przez to rozumieć 

Art. 5 pkt 8  Jest to odesłanie 

ogólne do ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. 

Osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1319, z 

późn. zm.) 

 

także placówkę 

zapewniającą 

całodobową opiekę 

osobom 

niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym 

wieku, o której mowa w 

ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o 

pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 

1507, 1622, 1690, 

1818 i 2473); 

o pomocy społecznej - 

w akcie tym są 

sformułowania m.in. 

osoby 

niepełnosprawne Art. 

46. ust 4. itp. 

“osobom 

niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym 

wieku” Art. 48a. ust. 2h 

pkt 2 lit. b. 

[przy jednoczesnym 

założeniu zmiany w 

ustawie o pomocy 

społecznej] 

  wyborcy 

niepełnosprawnym – 

Art. 5 pkt 11 Definicja. Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborcy z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

należy przez to 

rozumieć wyborcę o 

ograniczonej 

sprawności fizycznej, 

psychicznej, 

umysłowej lub w 

zakresie zmysłów, 

która utrudnia mu 

wzięcie udziału w 

wyborach 

– należy przez to 

rozumieć wyborcę o 

ograniczonej 

sprawności fizycznej, 

psychicznej, 

intelektualnej lub w 

zakresie zmysłów, 

która utrudnia mu 

wzięcie udziału w 

wyborach 

  lokalach obwodowych 

komisji wyborczych ds. 

przeprowadzenia 

głosowania w 

obwodzie 

dostosowanych do 

Art. 16 § 1 pkt 3 Wyborców z 

niepełnosprawnościam

i 

wyborców z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

  Wyborca 

niepełnosprawny 

wpisany do rejestru 

wyborców 

Art. 37a § 1  Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  miejsca zamieszkania 

wyborcy 

niepełnosprawnego 

Art. 37a § 1 pkt 3 Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborcy z 

niepełnosprawnością 

  wniosek wyborcy 

niepełnosprawnego 

Art. 37a § 2 Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborcy z 

niepełnosprawnością 

  wyborcy 

niepełnosprawnemu 

Art. 37a § 3  Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborcy z 

niepełnosprawnością 

  wyborcom Art. 37b § 1  Wyborcom z wyborcom z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnym niepełnosprawnościam

i 

niepełnosprawnościa

mi 

  wyborcom 

niepełnosprawnym 

Art. 37b § 2 Wyborcom z 

niepełnosprawnościam

i 

wyborcom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych o 

ograniczonej 

sprawności ruchowej 

Art. 37c § 1 Osób z 

niepełnosprawnościam

i (szerzej)  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

  wyborcy 

niepełnosprawnego 

Art. 37c § 2 Wyborcy z 

niepełnosprawnością 

wyborcy z 

niepełnosprawnością 

  wyborca 

niepełnosprawny 

Art. 40a § 1 Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  wyborców Art. 40a § 1 Wyborców z wyborców z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych niepełnosprawnościam

i 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobą 

niepełnosprawną  

Art. 52 § 2a Odesłanie: 

“otrzymujący kartę do 

głosowania, o której 

mowa w § 2, będący 

osobą 

niepełnosprawną o 

znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności w 

rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

osobą z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych” 

  wyborcy 

niepełnosprawnemu 

Art. 53 Wyborcy z 

niepełnosprawnością 

wyborcy z 

niepełnosprawnością 

  wyborca 

niepełnosprawny 

Art. 53a § 1 Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  wyborcę 

niepełnosprawnego 

Art. 53a § 4 Wyborcę z 

niepełnosprawnością 

wyborcę z 

niepełnosprawnością 

  wyborca 

niepełnosprawny 

Art. 53b § 3a Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  wyborca 

niepełnosprawny 

Art. 53b § 7 wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  wyborcę Art. 53c § 2 wyborcę z wyborcę z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnego niepełnosprawnością niepełnosprawnością 

  wyborca 

niepełnosprawny 

Art. 53g § 1 pkt 5 Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  wyborca 

niepełnosprawny 

Art. 53h § 2 Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  wyborca 

niepełnosprawny 

Art. 53h § 5 Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  wyborców 

niepełnosprawnych 

Art. 53j § 1 pkt 2  Wyborców z 

niepełnosprawnościam

i 

wyborców z 

niepełnosprawnościa

mi 

  wyborców 

niepełnosprawnych 

Art. 53j § 3 pkt 5 Wyborców z 

niepełnosprawnościam

i 

wyborców z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  wyborca 

niepełnosprawny 

Art. 54 § 1 Wyborca z 

niepełnosprawnością 

wyborca z 

niepełnosprawnością 

  wyborcę 

niepełnosprawnego 

Art. 54 § 4 Wyborcę z 

niepełnosprawnością 

wyborcę z 

niepełnosprawnością 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 156 § 1 W kontekście: “§ 3. 

Pomieszczenia 

przeznaczone na 

siedziby organów 

wyborczych powinny 

być łatwo dostępne dla 

osób 

niepełnosprawnych”. 

Jest to szersza grupa 

osób. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  wyborców Art. 186 § 1 wyborców z wyborców z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych niepełnosprawnościam

i 

niepełnosprawnościa

mi 

  wyborców 

niepełnosprawnych 

Art. 186 § 2 Wyborców z 

niepełnosprawnościam

i 

wyborców z 

niepełnosprawnościa

mi 

42 Ustawa z dnia 28 

listopada 2014 r. 

o komisjach 

lekarskich 

podległych 

ministrowi 

właściwemu do 

spraw 

wewnętrznych 

(Dz. U. z 2020 r. 

upośledzenie 

czynności organizmu 

Art. 10 ust. 2 Orzekanie ograniczenie 

czynności organizmu 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

poz. 398) 

   Art. 10 ust. 3 Orzekanie  

  choroby lub ułomności/  

chorób lub ułomności/  

chorób i ułomności/  

choroby i ułomności 

Art. 5 ust. 1 pkt 1 Orzekanie o zdolności 

do służby 

choroby lub 

niepełnosprawności/ 

chorób lub 

niepełnosprawności/ 

chorób i 

niepełnosprawności/ 

choroby i 

niepełnosprawności 

   Art. 5 ust. 1 pkt 2 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 6 ust. 1 pkt 1 Orzekanie o zdolności 

do służby 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 6 ust. 1 pkt 2 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 6 ust. 1 pkt 3 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 6 ust. 2 pkt 1 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 6 ust. 2 pkt 2 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 6 ust. 2 pkt 3 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 6 ust. 2 pkt 4 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 6 ust. 2 pkt 5 Orzekanie o zdolności  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

do służby 

   Art. 8 ust. 1 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 8 ust. 2 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 8 ust. 3 Orzekanie o zdolności 

do służby 

 

   Art. 32 ust. 1 Orzekanie przez 

komisje lekarskie 

 

   Art. 32 ust. 5 Orzekanie przez 

komisje lekarskie 

 

   Art. 33 ust. 3 pkt 

1 

Orzekanie przez 

komisje lekarskie 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 48 ust. 3 Dokumentacja komisji 

lekarskich 

 

  inwalidów/ inwalidę Art. 1 ust. 1 pkt 8 Przepisy ogólne osób z 

niepełnosprawnościa

mi/ osobę z 

niepełnosprawnością 

   Rozdział 3 Orzekanie  

   Art. 10 ust. 1 Orzekanie  

   Art. 25 ust. 3 pkt 

4 

Kierowanie do komisji 

lekarskich 

 

   Art. 33 ust. 3 pkt 

4 

Orzekanie przez 

komisje lekarskie 

 

  inwalidztwa/ Art. 1 ust. 1 pkt 8 Przepisy ogólne niepełnosprawności/ 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

inwalidztwo niepełnosprawność 

   Rozdział 3 Orzekanie  

   Art. 10 ust. 4 Orzekanie  

   Art. 10 ust. 5 Orzekanie  

   Art. 12 pkt 1 Orzekanie  

   Art. 12 pkt 4 Orzekanie  

   Art. 12 pkt 5 Orzekanie  

   Art. 33 ust. 2 Orzekanie  

   Art. 39 ust. 4 Orzekanie przez 

komisje lekarskie 

 

   Art. 39 ust. 4 pkt Orzekanie przez  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

4 komisje lekarskie 

   Art. 39 ust. 4 pkt 

6 

Orzekanie przez 

komisje lekarskie 

 

  grupy inwalidzkiej/ 

grupę inwalidzką/ 

grupie inwalidzkiej 

Art. 1 ust. 1 pkt 9 Przepisy ogólne [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 10 ust. 1 Orzekanie  

   Art. 11 ust. 1 Orzekanie  

   Art. 12 pkt 2 Orzekanie  

   Art. 27 ust. 2 Kierowanie do komisji 

lekarskich 

 

   Art. 35 Orzekanie przez  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

komisje lekarskie 

   Art. 39 ust. 4 pkt 

1 

Orzekanie przez 

komisje lekarskie 

 

  renty inwalidzkiej Art. 27 ust. 2 Kierowanie do komisji 

lekarskich 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  konieczność stałej 

opieki osoby drugiej 

przy wykonywaniu 

podstawowych 

czynności życiowych 

Art. 12 pkt 3 Orzekanie konieczność stałego 

wsparcia osoby 

drugiej przy 

wykonywaniu 

podstawowych 

czynności życiowych 

  lekarz pozostający z 

nim w stosunku 

Art. 40 ust. 2 pkt 

3 

Skład komisji lekarskiej [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przysposobienia, 

opieki lub kurateli 

  po ustaniu 

małżeństwa, 

przysposobienia, 

opieki lub kurateli 

Art. 40 ust. 3 Skład komisji lekarskiej [do dyskusji] 

  niezdolnych/ 

niezdolnego/ niezdolna 

do samodzielnej 

egzystencji 

Art. 1 ust. 1 pkt 8 Przepisy ogólne [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 25 ust. 3 pkt 

4 

Kierowanie do komisji 

lekarskich 

 

   Art. 33 ust. 3 pkt 

4 

Orzekanie przez 

komisje lekarskie 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 39 ust. 4 pkt 

3 

Orzekanie przez 

komisje lekarskie 

 

  całkowitej niezdolności 

do pracy/ całkowitą 

niezdolność do pracy 

Art. 11 ust. 3 Orzekanie [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 39 ust. 5 pkt 

5 

Orzekanie [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  częściowej 

niezdolności do pracy 

Art. 11 ust. 4 Orzekanie [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  trwałą niezdolność do 

wykonywania pracy na 

zajmowanym 

Art. 39 ust. 5 pkt 

6 

Orzekanie [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

stanowisku 

43 Ustawa z dnia 28 

lipca 2005 r. o 

kosztach 

sądowych w 

sprawach 

cywilnych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 

755, z późn. zm.) 

ochroną zdrowia 

psychicznego 

Art. 96 ust. 1 pkt 

9 

Kto nie ma obowiązku 

uiszczenia kosztów 

sądowych 

[do dyskusji] 

  opieki Art. 88 Opis relacji z osobą 

towarzyszącą 

świadkowi 

wsparcia 

  osoba 

ubezwłasnowolniona 

Art. 96 ust. 1 pkt 

9a 

Kto nie ma obowiązku 

uiszczenia kosztów 

sądowych 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  ubezwłasnowolnienia Art. 96 ust. 1 pkt 

9a 

Kto nie ma obowiązku 

uiszczenia kosztów 

sądowych 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

44 Ustawa z dnia 23 

stycznia 2009 r. o 

Krajowej Szkole 

Sądownictwa i 

Prokuratury (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

1366, z późn. 

zm.) 

orzeczeniem/ 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Art. 41a ust. 4 pkt 

2 

Stypendium na czas 

„konieczności 

sprawowania osobistej 

opieki” 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 41a ust. 7 Stypendium na czas 

„konieczności 

sprawowania osobistej 

opieki” 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 41c ust. 2 pkt 

1 

Zwrot stypendium  

  orzeczeniem/ 

orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 41a ust. 4 pkt 

2 

Stypendium na czas 

„konieczności 

sprawowania osobistej 

opieki” 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 41a ust. 7 Stypendium na czas 

„konieczności 

sprawowania osobistej 

opieki” 

 

   Art. 41c ust. 2 pkt 

1 

Zwrot stypendium  

  opieki lub kurateli Art. 19 ust. 6 pkt 

3 

Wyłączenie członka 

zespołu konkursowego 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 19 ust. 7 Wyłączenie członka 

zespołu konkursowego 

 

  sprawowania osobistej 

opieki nad dzieckiem 

własnym (...) 

legitymującym się 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o 

stopniu 

niepełnosprawności, 

albo małżonkiem 

legitymującym się 

orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 41a ust. 4 pkt 

2 

Stypendium na czas 

„konieczności 

sprawowania osobistej 

opieki” 

sprawowania 

osobistej opieki nad 

dzieckiem własnym 

(...) legitymującym się 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o 

stopniu 

niepełnosprawności, 

albo udzielania 

osobistego wsparcia 

małżonkowi 

legitymującemu się 

orzeczeniem o 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

stopniu 

niepełnosprawności 

  orzeczenie o 

niepełnosprawności 

albo orzeczenie o 

stopniu 

niepełnosprawności 

wydane dla osoby, nad 

którą aplikant sprawuje 

opiekę 

Art. 41a ust. 7 Stypendium na czas 

„konieczności 

sprawowania osobistej 

opieki” 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

albo orzeczenie o 

stopniu 

niepełnosprawności 

wydane dla osoby, 

której aplikant udziela 

wsparcia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  konieczności 

sprawowania przez 

Art. 41c ust. 2 pkt 

1 

Zwrot stypendium [konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

aplikanta samotnie 

wychowującego 

dziecko osobistej 

opieki nad dzieckiem 

posiadającym 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

albo orzeczenie o 

stopniu 

niepełnosprawności 

orzecznictwa] 

  częściowe lub 

całkowite 

ubezwłasnowolnienie 

aplikanta 

Art. 40 ust. 1 pkt 

2 

Zawieszenie aplikanta [konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

45 Ustawa z dnia 20 osób Art. 54 ust. 2 pkt Składowe ogłoszenia o osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

lipca 2017 r. o 

Krajowym 

Zasobie 

Nieruchomości 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1961) 

niepełnosprawnych 8 przetargu niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 54 ust. 2 pkt 

14 

Składowe ogłoszenia o 

przetargu 

 

46 Ustawa z dnia 23 

grudnia 1999 r. o 

kształtowaniu 

wynagrodzeń w 

państwowej 

sferze 

budżetowej oraz 

rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 10 pkt 2 Rezerwy celowe w 

budżecie państwa na 

m.in. odprawy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

o zmianie 

niektórych ustaw 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1658) 

47 Ustawa z dnia 16 

września 1982 r. 

o pracownikach 

urzędów 

państwowych 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 537) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 3b. ust. 1 Wskaźnik zatrudnienia 

osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobie 

niepełnosprawnej 

Art. 3b ust. 1 Pierwszeństwo w 

zatrudnieniu 

przysługujące osobie 

niepełnosprawnej 

osobie z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  rentę inwalidzką Art.28 ust. 1 Odprawa 

przysługująca 

urzędnikowi 

państwowemu 

przechodzącemu na 

rentę inwalidzką 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  nad osobami 

wymagającymi stałej 

opieki 

Art. 29 ust. 3 Nie stosuje się 

pewnych przepisów 

względem osób 

sprawujących pieczę 

nad osobami 

wymagającymi stałej 

opieki 

nad osobami 

wymagającymi 

stałego wsparcia 

  inwalidów wojennych i 

wojskowych 

Art. 112 ust. 1b Niepodleganie opłatom 

konsularnym czynności 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

związanych z 

ustaleniem lub 

potwierdzeniem 

świadczeń 

emerytalnych m.in. 

inwalidów wojennych i 

wojskowych 

  ubezwłasnowolnionymi 

całkowicie 

obywatelami polskimi 

Art. 112 ust. 5 Dochodzenie roszczeń 

alimentacyjnych lub z 

tytułu opieki nad 

ubezwłasnowolnionymi 

całkowicie 

obywatelami polskimi 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

48 Ustawa z dnia 3 

lipca 2002 r. - 

osoby 

niepełnosprawne 

Art. 26b ust. 2 pkt 

4 

Uprawnienie do ulgi w 

opłatach lotniczych za 

osoby z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Prawo lotnicze 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1970) 

egzaminy 

przeprowadzone przez 

Prezesa Urzędu mają 

osoby 

niepełnosprawne 

mi 

  obsługą pasażerów 

niepełnosprawnych 

Art. 67 ust. 3 Stworzenie 

odpowiednich komórek 

w celu konsultacji i 

zapewnieniu interesów 

stron w portach 

lotniczych, m.in. z 

zakresu opłat 

związanych z obsługą 

pasażerów 

niepełnosprawnych 

pasażerów z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  obsługą pasażerów 

niepełnosprawnych 

Art. 67 ust. 6 Minister określi tryb 

działania odpowiednich 

komitetów m.in. w 

związku z opłatami 

związanymi z obsługą 

pasażerów 

niepełnosprawnych 

obsługą pasażerów z 

niepełnosprawnościa

mi 

  obsługą pasażerów 

niepełnosprawnych 

Art. 75 ust. 3 Opłaty lotniskowe nie 

obejmują usług 

związanych z obsługą 

pasażerów 

niepełnosprawnych 

obsługą pasażerów z 

niepełnosprawnościa

mi 

  obsługą pasażerów 

niepełnosprawnych 

Art. 75 ust. 3 Na żądanie Prezesa 

Urzędu każdy 

dostawca usług 

obsługą pasażerów z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

związanych z obsługą 

pasażerów 

niepełnosprawnych 

jest zobowiązany do 

przedstawienia 

szczegółowej 

informacji dotyczącej 

kosztów zapewnienia 

tych usług i kalkulacji 

stawek opłat za nie.  

  stanu 

psychofizycznego 

Art. 186b ust. 3 

pkt 2 

Straż Graniczna ma 

prawo do 

sygnalizowania 

zarządzającemu 

lotniskiem 

ewentualnych 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wątpliwości odnośnie 

do stanu 

psychofizycznego 

pracowników służby 

ochrony lotniska 

  ma pełną zdolność do 

czynności prawnych 

Art. 96 ust. 1 pkt 

2 

Licencja może być 

wydana osobie, która 

ma pełną zdolność do 

czynności prawnych 

[do dyskusji] 

49 Ustawa z dnia 14 

lutego 1991 r. - 

Prawo o 

notariacie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 

1192)  

z powodu choroby lub 

ułomności 

Art. 16 ust. 1 pkt 

2 

Warto przytoczyć 

brzmienie całego 

punktu w całości: 

Minister 

Sprawiedliwości 

odwołuje notariusza, 

z powodu choroby lub 

niepełnosprawności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

jeśli ten z powodu 

choroby lub ułomności 

został uznany 

orzeczeniem lekarza 

orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń 

Społecznych za trwale 

niezdolnego do 

pełnienia obowiązków 

notariusza lub bez 

uzasadnionej 

przyczyny odmówił 

poddania się ocenie 

niezdolności do pracy, 

mimo zalecenia rady 

właściwej izby 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

notarialnej 

  jest głucha lub 

głuchoniema 

Art. 87 ust. 1 pkt 

2 

Notariusz musi się 

przekonać, że treść 

czynności jest 

dokładnie znana i 

zrozumiała osobie 

głuchej lub 

głuchoniemej 

[do dyskusji] 

  jest niewidoma, 

głucha, niema lub 

głuchoniema 

Art. 87 ust. 1 pkt 

3 

Powołanie przez 

notariusza osoby 

zaufanej gdy do 

czynności staje osoba 

niewidomy, głuchy, 

niemy lub głuchoniemy 

[do dyskusji] 

  ubezwłasnowolnienie Art. 68 ust. 1 Dyscyplinarne [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zawieszenie notariusza 

przez sąd, jeśli 

wszczęto przeciw 

niemu postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie  

etapie zmian 

systemowych] 

  został 

ubezwłasnowolniony 

częściowo bądź 

całkowicie 

Art. 78a ust. 1 pkt 

4 

Skreślenie aplikanta 

notarialnego z listy, 

jeśli został on 

ubezwłasnowolniony 

częściowo bądź 

całkowicie  

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  zdolność do czynności 

prawnych 

Art. 86 Notariuszowi nie wolno 

dokonywać czynności, 

jeśli ma wątpliwości 

czy strona ma 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zdolność do czynności 

prawnych 

50 Ustawa z dnia 20 

lipca 2018 r. - 

Prawo o 

szkolnictwie 

wyższym i nauce 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 478) 

osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 11 ust. 1 pkt 

6 

Podstawowe zadania 

uczelni to stwarzanie 

osobom 

niepełnosprawnym 

warunków do pełnego 

udziału w procesie 

przyjmowania na 

uczelnię, kształceniu i 

działalności naukowej 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 365 ust. 6 Przeznaczenie 

środków na 

szkolnictwo wyższe 

m.in. na zapewnienie 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

warunków osobom 

niepełnosprawnym 

  osobom 

niepełnosprawnym  

Art. 402 ust. 3 Minister określa 

podział środków 

finansowych z 

uwzględnieniem 

odpowiednich 

warunków studentom 

niepełnosprawnym 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 86 ust. 1 pkt 

2 

Student może ubiegać 

się o stypendium dla 

osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 89  Kto może otrzymać 

stypendium dla osób 

osób z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 409 ust. 1 pkt 

2 

Uczelnia posiada 

fundusze wsparcia 

osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 415 ust. 1 Jakie środki stanowią 

fundusz wsparcia dla 

studentów 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 416 ust. 3 pkt 

2 

Kwota dotacji ustalonej 

na podstawie 

algorytmu 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 466 ust. 2 pkt 

1 lit. b 

Koszty obsługi 

bankowej i informacja 

osób z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

BGK do ministra o 

funduszu wsparcia 

osób 

niepełnosprawnych 

mi 

  dzieci 

niepełnosprawne 

Art. 88 ust. 1 pkt 

1 lit. d 

Zasady przyznawania 

stypendium socjalnego 

dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dzieci 

niepełnosprawne  

Art. 88 ust. 2 Kwestia miesięcznego 

dochodu na osobę w 

rodzinie studenta 

starającego się o 

stypendium socjalne 

dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opiekunów prawnych 

lub faktycznych 

Art. 88 ust. 2 Staranie się o 

stypendium socjalne 

przez studenta 

opiekunów prawnych 

lub opiekunów 

faktycznych dziecka 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

lub osób 

wspierających osobę 

dorosłą 

  orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Art. 89 Kto może otrzymać 

stypendium dla osób 

niepełnosprawnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Art. 209 ust. 7 Zwiększone o 30 proc. 

stypendium 

doktoranckie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności  

Art. 89 Kto może otrzymać 

stypendium dla osób 

niepełnosprawnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 209 ust. 7 Zwiększone o 30 proc. 

stypendium 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

doktoranckie orzecznictwa] 

  będących osobami 

niepełnosprawnymi 

Art. 368 ust. 4 pkt 

2 

Algorytm podziału 

środków finansowych 

uwzględnia osoby 

niepełnosprawne 

będących osobami z 

niepełnosprawnościa

mi 

  będących osobami 

niepełnosprawnymi 

Art. 368 ust. 5 Algorytm podziału 

środków finansowych 

uwzględnia dane dot. 

studentów i 

doktorantów z 

niepełnosprawnościam

i 

będących osobami z 

niepełnosprawnościa

mi 

  wsparcia osób 

niepełnosprawnych 

Art. 419 ust. 4 pkt 

1 lit. b 

Informacja do ministra 

od BGK o funduszu 

wsparcia osób 

wsparcia osób z 

niepełnosprawnościa

mi 



167 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych 

  niezdolnością do pracy Art. 360 ust. 3 Okresów pobierania 

świadczenia 

rehabilitacyjnego w 

związku z 

niezdolnością do 

pracy, w tym 

spowodowaną chorobą 

wymagającą 

rehabilitacji leczniczej 

nie wlicza się do 

okresu 7 lat, 

upływających od 

uzyskania stopnia 

doktora, w których 

można starać się o 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

stypendium ministra 

dla wybitnych młodych 

naukowców 

  niezdolnością do pracy  Art. 360 ust. 5 Zawieszenie 

stypendium ministra 

dla wybitnych młodych 

naukowców w okresie 

pobierania 

wymienionych 

świadczeń 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  opiekunów prawnych 

lub faktycznych 

studenta 

Art. 88 ust. 1 pkt 

1 lit. c 

Uwzględnia się 

dochody w staraniu się 

studenta o stypendium 

socjalne jego 

opiekunów prawnych 

opiekunów prawnych 

lub osób 

wspierających 

studenta 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

lub faktycznych  

  opiekunów prawnych 

lub faktycznych 

Art. 88 ust. 3 Oświadczenie studenta 

ws. stypendium 

socjalnego, że nie 

prowadzi wspólnego 

gospodarstwa z 

opiekunem prawnym 

lub faktycznym 

opiekunów prawnych 

lub osób 

wspierających 

studenta 

  rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 146 ust. 1 Jednorazowa odprawa 

dla nauczyciela 

akademickiego 

przechodzącego na 

rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

51 Ustawa z dnia 14 

grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1082) 

dzieci i młodzież 

niepełnosprawną 

Art. 1 pkt 6 Możliwość pobierania 

nauki we wszystkich 

typach szkół przez 

wymienioną grupę 

dzieci i młodzież z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnej 

Art. 39 ust. 4a Opieka i dowóz 

organizowany przez 

gminę, nawet jeśli nie 

ma takiego obowiązku 

dzieciom i młodzieży 

z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dzieci i młodzież 

niepełnosprawne 

Art. 127 ust. 1 Ta grupa objęta jest 

kształceniem 

specjalnym 

dzieci i młodzież z 

niepełnosprawnościa

mi 

  niedostosowaną 

społecznie 

Art. 1 pkt 6 Możliwość pobierania 

nauki we wszystkich 

typach szkół przez 

z trudnościami w 

relacjach społecznych 

[do dyskusji] 



171 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wymienioną grupę 

  niedostosowane 

społecznie 

Art. 127 ust. 1 Ta grupa objęta jest 

kształceniem 

specjalnym 

z trudnościami w 

relacjach społecznych 

[do dyskusji] 

  niedostosowanym 

społecznie 

Art. 129 Organizacja opieki dla 

tej grupy 

z trudnościami w 

relacjach społecznych 

[do dyskusji] 

  zagrożone 

niedostosowaniem 

społecznym 

Art. 127 ust. 1 Ta grupa objęta jest 

kształceniem 

specjalnym 

zagrożone 

trudnościami w 

relacjach społecznych 

[do dyskusji] 

  zagrożoną 

niedostosowaniem 

społecznym 

Art. 1 pkt 6 Możliwość pobierania 

nauki we wszystkich 

typach szkół przez 

zagrożoną 

trudnościami w 

relacjach społecznych 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wymienioną grupę [do dyskusji] 

  uczniami 

niepełnosprawnymi 

Art. 1 pkt 7 Opieka systemu 

oświaty nad uczniami 

niepełnosprawnymi 

uczniami z 

niepełnosprawnościa

mi 

  uczniom 

niepełnosprawnym 

Art. 39 ust. 4 pkt 

1 

Obowiązek gminy w 

zapewnieniu dowozu 

do szkoły 

uczniom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla uczniów 

niepełnosprawnych 

Art. 109 ust. 1 pkt 

3 

Zajęcia rewalidacyjne 

dla uczniów 

niepełnosprawnych są 

podstawowymi 

formami działalności 

dydaktyczno-

wychowawczej szkoły 

dla uczniów z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  ucznia 

niepełnosprawnego 

Art. 121a ust. 10 Możliwość obniżenia 

dobowego wymiaru 

godzin stażu 

uczniowskiego do 7 

godzin 

ucznia z 

niepełnosprawnością 

  ucznia 

niepełnosprawnego 

Art. 121a ust. 14 Zgoda lekarza na staż 

uczniowski 

ucznia z 

niepełnosprawnością 

  specjalne ośrodki 

szkolno-wychowawcze  

Art. 2 pkt 7 System oświaty 

obejmuje wymienione 

miejsca 

[do dyskusji] 

  specjalne ośrodki 

wychowawcze 

Art. 2 pkt 7 System oświaty 

obejmuje wymienione 

miejsca 

[do dyskusji] 

  specjalnej organizacji Art. 2 pkt 7 System oświaty [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

nauki, metod pracy i 

wychowania 

obejmuje wymienione 

miejsca 

  specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy 

Art. 127 ust. 1 Ta grupa objęta jest 

kształceniem 

specjalnym 

[do dyskusji] 

  specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy 

Art. 127 ust. 18 

pkt 2 

Minister w 

rozporządzeniu określi 

warunki organizowania 

kształcenia 

[do dyskusji] 

  specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy dla 

dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem 

specjalnym 

Art. 10 ust. 1 pkt 

2 

Zadania organu 

prowadzącego 

placówkę 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  stopnia 

niepełnosprawności 

intelektualnej 

Art. 127 ust. 4 Organizacja 

kształcenia i 

wychowania 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  kształceniem 

specjalnym 

Art. 4 pkt 28a lit. 

a 

Wyjaśnienie 

terminologii w 

obszarze szkół 

prowadzących 

kształcenie zawodowe 

[do dyskusji] 

  kształceniem 

specjalnym  

Art. 127 ust. 3 Program dla ucznia 

objętego kształceniem 

specjalnym 

[do dyskusji] 

  kształceniem 

specjalnym 

Art. 127 ust. 1 Kogo obejmuje się 

kształceniem 

specjalnym 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  kształcenia 

specjalnego  

Art. 11 ust. 2 Zadania oświatowe 

gmin, powiatów  

[do dyskusji] 

  kształcenie specjalne Art. 98 ust. 1 pkt 

25 

Co zawiera statut 

szkoły 

[do dyskusji] 

  kształcenie specjalne Art. 103 ust. 1 pkt 

3 

Szkoła zapewnia 

korzystanie ze 

świetlicy 

[do dyskusji] 

  kształcenie specjalne Art. 105 ust. 1 Szkoła ma obowiązek 

zapewnić zajęcia 

świetlicowe 

[do dyskusji] 

  niesłyszącego Art. 4 pkt 32 Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  słabosłyszącego Art. 4 pkt 32 Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 

  niewidomego Art. 4 pkt 32 Wyjaśnienie 

terminologii 

z 

niepełnosprawnością 

wzroku [do dyskusji] 

  słabowidzącego Art. 4 pkt 32 Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 

  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym  

Art. 18 ust. 2 Dla kogo jest szkoła 

specjalna 

przysposabiająca do 

pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

głębokim  

Art. 36 ust. 17 Za spełnienie 

obowiązku szkolnego 

uznaje się udział dzieci 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

i młodzieży z 

niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

głębokim w zajęciach 

rewalidacyjno-

wychowawczych 

  niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Art. 37 ust. 3 (8) Pewnych przepisów 

nie stosuje się wobec 

uczniów z tej grupy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Art. 37 ust. 3 (9) Pewnych przepisów 

nie stosuje się wobec 

uczniów z tej grupy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawność Art. 37 ust. 5 Nie stosuje się innego [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

przepisu wobec tej 

grupy 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym  

Art. 39 ust. 4 pkt 

1 

Obowiązek gminy w 

zapewnieniu dowozu 

do szkoły 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Art. 47 ust. 1 pkt 

1 lit. b 

Określenie przez 

ministra podstawy 

programowej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym, 

znacznym lub 

Art. 81 ust. 2 Wymienieni uczniowie 

nie mogą wejść w 

skład rady szkoły lub 

placówki 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

głębokim 

  z autyzmem Art. 4 pkt 32 Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 

  specyficznych 

trudnościach w 

uczeniu się  

Art. 4 pkt 33 Wyjaśnienie 

terminologii 

specyficznych 

potrzebach w uczeniu 

się [do dyskusji] 

  specyficzne trudności 

w uczeniu się 

Art. 127 ust. 11 Opinie wydawane 

przez poradnie 

psychologiczno-

pedagogiczne 

specyficzne potrzeby 

w uczeniu się [do 

dyskusji] 

  w normie intelektualnej Art. 4 pkt 33 Wyjaśnienie 

terminologii 

w normie rozwojowej 

[do dyskusji] 

   trudności w 

przyswajaniu treści 

Art. 4 pkt 33 Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

nauczania 

  specyfiki ich 

funkcjonowania 

percepcyjno-

motorycznego i 

poznawczego 

Art. 4 pkt 33 Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 

  szkole specjalnej lub 

oddziale specjalnym 

Art. 4 pkt 2 Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 

  szkoła specjalna  Art. 18 ust. 2 Dla kogo jest szkoła 

specjalna 

przysposabiająca do 

pracy 

[do dyskusji] 

  szkoła specjalna Art. 128 ust. 1 Korzystanie z 

pomieszczeń, jeśli 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szkoła jest w 

podmiocie leczniczym 

  szkół specjalnych  Art. 81 ust. 2 Wymienieni uczniowie 

nie mogą wejść w 

skład rady szkoły lub 

placówki 

[do dyskusji] 

  szkoły specjalnej  Art. 127 ust. 15 Skierowanie dziecka 

przez starostę do 

szkoły specjalnej 

[do dyskusji] 

  szkole specjalnej  lub 

oddziałowi 

specjalnemu 

Art. 128 ust. 2 Organizacja 

kształcenia w 

szpitalach 

[do dyskusji] 

  szkołą specjalną Art. 18 ust. 2 Dla kogo jest szkoła 

specjalna 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przysposabiająca do 

pracy 

  szkół specjalnych  Art. 20 ust. 4 pkt 

3 

Wymienione szkoły są 

wyjątkiem w uznaniu 

kto ma wykształcenie 

średnie 

[do dyskusji] 

  szkół specjalnych Art. 39 ust. 7 Rada powiatu ustala 

plan sieci publicznych 

szkół 

ponadpodstawowych 

oraz szkół specjalnych 

[do dyskusji] 

  szkołom specjalnym Art. 88 ust. 3 Nie ustala się 

obwodów szkołom 

specjalnym 

[do dyskusji] 



184 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  szkołach specjalnych Art. 165 ust. 14 W szkołach tych nie 

organizuje się oddziału 

przygotowawczego 

[do dyskusji] 

  szkoły specjalnej, 

oddziale specjalnym 

Art. 111 pkt 6 Minister określa 

szczegółową 

organizację 

publicznych szkół i 

publicznych 

przedszkoli 

[do dyskusji] 

  szkoły podstawowej 

specjalnej 

Art. 89 ust. 14 Powiadomienie o 

likwidacji takiej szkoły 

[do dyskusji] 

  szkół podstawowych 

specjalnych 

Art. 95 ust. 6 Funkcjonowanie takich 

szkół w młodzieżowych 

ośrodkach 

wychowawczych 

[do dyskusji] 



185 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  szkołach 

podstawowych, w tym 

specjalnych 

Art. 127 ust. 5 Gdzie mogą być 

tworzone zespoły 

wczesnego 

wspomagania dziecka 

[do dyskusji] 

  szkołach 

podstawowych 

specjalnych i szkołach 

ponadpodstawowych 

specjalnych 

Art. 96 ust. 6 W tych szkołach 

działających w 

podmiotach 

leczniczych dopuszcza 

się łączenie klas 

[do dyskusji] 

  publicznych szkół 

podstawowych, z 

wyjątkiem specjalnych 

Art. 39 ust. 5 Granice obwodów 

szkół 

[do dyskusji] 

  szkół specjalnych i 

ośrodków 

Art. 36 ust.13 Informacja do 

dyrektora publicznej 

szkoły z okręgu ucznia 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  szkołę specjalną 

przysposabiającą do 

pracy 

Art. 18 ust. 1 pkt 

2 lit. d 

Typy szkół publicznych 

i niepublicznych 

[do dyskusji] 

  szkole specjalnej 

przysposabiającej do 

pracy 

Art. 18 ust. 2a Formy kształcenia w 

takiej szkole 

[do dyskusji] 

  szkoły specjalnej 

przysposabiającej do 

pracy 

Art. 19 ust. 2 pkt 

6 

Ukończenie tej szkoły 

umożliwia uzyskanie 

świadectwa 

potwierdzającego 

przysposobienie do 

pracy 

[do dyskusji] 

  szkoły specjalnej 

przysposabiającej do 

pracy 

Art. 47 ust. 1 lit. f Minister określa 

podstawę programową 

dla tych szkół 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  szkół specjalnych 

przysposabiających do 

pracy 

Art. 20 ust. 4 pkt 

3 

Kto posiada 

wykształcenie średnie 

[do dyskusji] 

  publicznych szkół 

podstawowych 

specjalnych 

Art. 8 ust. 16 Prowadzenie ich 

należy do zadań 

własnych powiatu 

[do dyskusji] 

  przedszkola, w tym: 

specjalne, 

integracyjne, z 

oddziałami specjalnymi  

Art. 2 pkt 1 System oświaty 

obejmuje takie 

przedszkola 

[do dyskusji] 

  w przedszkolu 

specjalnym 

Art. 127 ust. 14 Realizacja edukacji 

zgodnie z orzeczeniem 

[do dyskusji] 

  podstawowe, w tym: 

specjalne, z oddziałami 

Art. 2 pkt 2 lit. a System oświaty 

obejmuje takie 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

specjalnymi przedszkola 

  ponadpodstawowe, w 

tym: specjalne, z 

oddziałami specjalnymi 

Art. 2 pkt 2 lit. b System oświaty 

obejmuje takie 

przedszkola 

[do dyskusji] 

  oddziałami specjalnymi 

(wielokrotnie w tym 

ustępie występuje 

określenie “specjalny”) 

Art. 8 ust. 15 Zakładanie i 

prowadzenie tych 

oddziałów należy do 

zadań własnych gminy 

[do dyskusji] 

  oddziałach specjalnych  Art. 127 ust. 18 

pkt 2 

Minister w 

rozporządzeniu określi 

warunki organizowania 

kształcenia 

[do dyskusji] 

  oddziałowi 

specjalnemu 

Art. 128 ust. 2 Organizacja 

kształcenia w 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szpitalach 

  oddziałów specjalnych Art. 98 ust. 1 pkt 

6 

Co obejmuje statut 

szkoły 

[do dyskusji] 

  niepełnosprawnym 

dzieciom 

Art. 32 ust. 6 Obowiązek gminy w 

zapewnieniu dojazdu 

dzieciom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dzieci 

niepełnosprawnych 

Art. 102 ust. 1 pkt 

4 

Statut przedszkola 

zawiera sposób 

realizacji jego zadań 

wobec tej grupy dzieci 

dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 

  nad dziećmi 

niepełnosprawnymi 

Art. 98 ust. 1 pkt 

4 

Organizowanie opieki 

nad dziećmi 

niepełnosprawnymi 

zawiera się w statucie 

nad dziećmi z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szkoły 

  upośledzeniem 

umysłowym 

Art. 20 ust. 4 pkt 

3 

Wymienione 

niepełnosprawności są 

wyjątkiem w uznaniu 

kto ma wykształcenie 

średnie 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 37 ust. 3 (8) Pewnych przepisów 

nie stosuje się wobec 

uczniów z tej grupy 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 127 ust. 13 Zapewnienie 

odpowiedniej formy 

kształcenia przez 

starostę 

[do dyskusji] 

  orzeczenia o potrzebie Art.131 ust. 8 Rekrutacja do [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

kształcenia 

specjalnego  

przedszkola 

integracyjnego 

  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 133 ust. 6 Rekrutacja do I klasy 

szkoły integracyjnej 

[do dyskusji] 

  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 135 ust. 8 Rekrutacja na semestr 

pierwszy klasy I 

publicznej branżowej 

szkoły II stopnia 

integracyjnej lub 

oddziału 

integracyjnego w 

publicznej branżowej 

szkole II stopnia 

ogólnodostępnej, 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 150 ust. 2 pkt 

1 lit. b 

Wymienione 

dokumenty dołącza się 

do wniosku o przyjęcie 

do określonych 

placówek 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 4 pkt 3 Wyjaśnienie jak 

rozumieć oddział 

integracyjny 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 4 pkt 2 lit. a Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 31 ust. 2 Kiedy dziecko może 

być objęte 

wychowaniem 

przedszkolnym 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 38 ust. 1 Warunki odroczenia 

obowiązku szkolnego 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 38 ust. 4 Co dołącza się do 

wniosku o odroczenie 

obowiązku szkolnego 

[do dyskusji] 

  z orzeczenia o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia 

Art. 68 ust. 1 pkt 

10 

Dyrekcja placówki 

odpowiada za 

realizację zaleceń 

wynikających z 

orzeczenia 

[do dyskusji] 

  w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Art. 127 ust. 3 Program dla ucznia 

objętego kształceniem 

specjalnym 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 127 ust. 14 Samorząd zapewnia 

dziecku z tym 

orzeczeniem 

odpowiednie 

kształcenie 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 130 ust. 8 Przepisy, które stosuje 

się dla dzieci z tym 

orzeczeniem, 

ubiegające się o 

przyjęcie do placówek 

ogólnodostępnych  

[do dyskusji] 

  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 131 ust. 8 Rekrutacja do 

przedszkola 

integracyjnego 

[do dyskusji] 

  orzeczenia o potrzebie Art. 134 ust. 6 Postępowanie [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

kształcenia 

specjalnego  

rekrutacyjne do szkoły 

integracyjnej 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 37 ust. 3 (9) Pewnych przepisów 

nie stosuje się wobec 

uczniów z tej grupy 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 37 ust. 5 Nie stosuje się innego 

przepisu wobec tej 

grupy 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 38 ust. 1 Możliwość odroczenia 

obowiązku szkolnego 

wobec dzieci z tym 

orzeczeniem 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

Art. 38 ust. 5 Odroczenie spełniania 

obowiązku szkolnego 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

specjalnego  

  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 127 ust. 3 Dostosowanie 

programu dla ucznia z 

tym orzeczeniem 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 127 ust. 10 Wydawanie opinii o 

potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju 

dziecka 

[do dyskusji] 

  kształceniem osób 

niepełnosprawnych 

Art. 46 ust. 1 pkt 

2 lit. g 

Klasyfikacja zawodów 

szkolnictwa 

branżowego 

kształceniem osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla uczniów 

niepełnosprawnych 

Art. 47 ust. 1 pkt 

3 lit. b 

Minister określa 

ramowe plany 

nauczania w tym 

dla uczniów z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

minimalny tygodniowy 

wymiar godzin zajęć 

rewalidacyjnych dla 

uczniów 

niepełnosprawnych 

  dla uczniów 

niepełnosprawnych 

Art. 47 ust. 1a pkt 

2 

Określenie 

minimalnego 

tygodniowo wymiaru 

godzin zajęć 

rewalidacyjnych w 

szkołach artystycznych 

dla uczniów z 

niepełnosprawnościa

mi 

  nad dziećmi 

niepełnosprawnymi 

Art. 102 ust. 1 pkt 

3 

Statut przedszkola 

zawiera zadania 

dotyczące opieki nad 

dziećmi 

nad dziećmi z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnymi 

  usprawnianie 

zaburzonych funkcji 

Art. 127 ust. 4 Organizacja 

kształcenia i 

wychowania 

usprawnianie 

ograniczonych funkcji 

  formy kształcenia 

specjalnego 

Art. 127 ust. 10 Wydawanie opinii o 

potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju 

dziecka 

[do dyskusji] 

  stopnia 

niepełnosprawności 

intelektualnej 

Art. 127 ust. 10 Wydawanie opinii o 

potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju 

dziecka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  szczególne potrzeby 

psychofizyczne 

Art. 127 ust. 18 

pkt 2 

Minister w 

rozporządzeniu określi 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

warunki organizowania 

kształcenia 

  szczególne potrzeby 

psychofizyczne 

Art. 127 ust. 19 

pkt 2 

Określenie warunków 

kształcenia przez 

ministra w 

rozporządzeniu 

[do dyskusji] 

  szczególne potrzeby 

psychofizyczne  

Art. 128 ust. 3 Warunki i formy 

realizowania 

specjalnych działań 

opiekuńczo-

wychowawczych w 

szkołach 

[do dyskusji] 

  sprawuje opiekę Art. 135 ust. 6 pkt 

2 lit. d 

Trzeci etap rekrutacji 

do I klasy publicznej 

szkoły branżowej II 

udziela wsparcia 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

stopnia - co bierze się 

pod uwagę 

  ze względu na 

niepełnosprawność 

Art. 150 ust. 2 pkt 

1 lit. b 

Wymienione 

dokumenty dołącza się 

do wniosku o przyjęcie 

do określonych 

placówek 

w związku z 

niepełnosprawnością 

  orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Art. 150 ust. 2 pkt 

1 lit. b 

Wymienione 

dokumenty dołącza się 

do wniosku o przyjęcie 

do określonych 

placówek 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie 

równoważne 

Art. 150 ust. 2 pkt 

1 lit. b 

Wymienione 

dokumenty dołącza się 

do wniosku o przyjęcie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

do określonych 

placówek 

  rozwoju 

psychofizycznego 

Art. 68 ust. 1 pkt 

3 

Obowiązki dyrektora 

placówki 

[do dyskusji] 

  rozwoju 

psychofizycznym  

Art. 155 Rodzic przekazuje 

placówce istotne dane 

m.in. o rozwoju 

psychofizycznym 

dziecka 

[do dyskusji] 

  ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi 

Art. 11 ust. 7 pkt 

1 

Sprawozdanie o stanie 

realizacji zadań 

oświatowych 

[do dyskusji] 

  specjalnych form pracy 

dydaktycznej 

Art. 1 pkt 5 Dostosowanie treści 

dla tej grupy przez 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

system oświaty 

  specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy 

Art. 85 ust. 8 Minister określa gdzie 

nie tworzy się 

samorządu 

uczniowskiego ze 

względu na specjalną 

organizację nauki 

[do dyskusji] 

  specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy 

Art. 127 ust. 1 Kogo obejmuje się 

kształceniem 

specjalnym 

[do dyskusji] 

  specjalnej organizacji 

nauki i metod pracy 

Art. 127 ust. 18 

pkt 2 

Minister określa 

warunki organizowania 

kształcenia 

[do dyskusji] 

  usprawnianie Art. 127 ust. 4 Zapewnienie usprawnianie 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zaburzonych funkcji  specjalistycznej 

pomocy i opieki 

uczniom z 

niepełnosprawnością i 

usprawnienie 

zaburzonych funkcji 

ograniczonych funkcji 

  specjalnych działań 

opiekuńczo-

wychowawczych  

Art. 128 ust. 2 Organizacja 

kształcenia w 

szpitalach 

[do dyskusji] 

  specjalnych działań 

opiekuńczo-

wychowawczych 

Art. 128 ust. 3 Szkoły w podmiotach 

leczniczych 

[do dyskusji] 

  specjalne działania 

opiekuńczo- -

wychowawcze 

Art. 4 pkt 2 lit. b Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  specjalnych ośrodkach 

szkolno-

wychowawczych, 

specjalnych ośrodkach 

wychowawczych 

Art. 127 ust. 5 Gdzie mogą być 

tworzone zespoły 

wczesnego 

wspomagania dziecka 

[do dyskusji] 

  specjalnych ośrodków 

szkolno-

wychowawczych, 

specjalnych ośrodków 

wychowawczych 

Art. 175 Zastosowanie 

pewnych przepisów 

wobec tych miejsc 

[do dyskusji] 

  o zaburzonym rozwoju 

psychoruchowym 

Art. 127 ust. 19 

pkt 1 

Określenie warunków 

organizacji wczesnego 

wspomagania rozwoju 

dziecka i kwalifikacje 

kadry do pracy z 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dziećmi o zaburzonym 

rozwoju 

psychoruchowym 

  kandydatów z 

problemami 

zdrowotnymi, 

ograniczającymi 

możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze 

względu na stan 

zdrowia 

Art. 134 ust. 3 Drugi etap rekrutacji do 

klasy I publicznej 

szkoły 

ponadpodstawowej 

kandydatów z 

problemami 

zdrowotnymi 

utrudniającymi 

możliwości wyboru 

kierunku kształcenia 

ze względu na stan 

zdrowia 

  kandydatów z 

problemami 

zdrowotnymi, 

ograniczającymi 

Art. 135 ust. 5  I etap rekrutacji do 

klasy I publicznej 

branżowej szkoły II 

stopnia 

kandydatów z 

problemami 

zdrowotnymi 

utrudniającymi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

możliwości wyboru 

kierunku kształcenia ze 

względu na stan 

zdrowia  

możliwości wyboru 

kierunku kształcenia 

ze względu na stan 

zdrowia 

52 Ustawa z dnia 27 

lipca 2001 r. - 

Prawo o ustroju 

sądów 

powszechnych 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2072, z 

późn. zm.) 

ubezwłasnowolnienie Art. 129 § 1 Sąd dyscyplinarny 

może zawiesić 

sędziego, przeciwko 

któremu wszczęto 

postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  ubezwłasnowolnienie Art. 129 § 3 Obniżenie 

wynagrodzenia nie 

dotyczy sędziego, 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wobec którego 

wszczęto 

postępowanie o 

ubezwłasnowolnienie 

  niezdolności do pracy Art. 94c § 3 Utrata wynagrodzenia 

sędziego w okresie 

orzeczonej 

niezdolności do pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  na rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 151b § 2b Gratyfikacje finansowe 

dla referendarza gdy 

przechodzi na rentę 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  na rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 155 § 4 Gratyfikacje finansowe 

dla asystenta sędziego 

w razie przejścia na 

rentę 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

53 Ustawa z dnia 23 

listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1041) 

o znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 26 ust. 1 pkt 

1 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  z tytułu uszkodzenia 

narządu wzroku 

Art. 26 ust. 1 pkt 

1 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

z tytułu 

niepełnosprawności 

wzroku 

  osobą niewidomą lub 

ociemniałą 

Art. 26 ust. 1 pkt 

1 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

osobą z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  przez niewidomych lub 

ociemniałych 

Art. 3 pkt 18 Wyjaśnienie użytych w 

ustawie określeń 

przez osoby z 

niepełnosprawnościa

mi wzroku 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  dla ociemniałych Art. 26 ust. 1 Opłaty za przesyłkę  dla osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  dla ociemniałych Art. 3 pkt 18 Wyjaśnienie użytych w 

ustawie określeń 

dla osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  osób niewidomych lub 

ociemniałych 

Art. 26 ust. 1 pkt 

1 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  osób niewidomych lub 

ociemniałych  

Art. 26 ust. 1 pkt 

2 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  osób niewidomych lub 

ociemniałych 

Art. 26 ust. 2 Wykaz dla osób z 

niepełnosprawnością 

osób z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wzroku wzroku 

  osób niewidomych lub 

ociemniałych 

Art. 26 ust. 2 Wykaz dla osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  osób niewidomych i 

ociemniałych 

Art. 26 ust. 2 Wykaz dla osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  do osoby niewidomej 

lub ociemniałej 

Art. 26 ust. 1 pkt 

2 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

do osoby z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  osobę niewidomą lub 

ociemniałą  

Art. 26 ust. 1 pkt 

3 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

osobę z 

niepełnosprawnością 

wzroku  

  niewidomym lub Art. 62 pkt 4 lit. b Doręczanie przesyłek osobom z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ociemniałym tym osobom niepełnosprawnością 

wzroku 

  na rzecz osób 

niewidomych lub 

ociemniałych 

Art. 26 ust. 1 pkt 

1 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

na rzecz osób z 

niepełnosprawnościa

mi wzroku  

  na rzecz osób 

niewidomych lub 

ociemniałych 

Art. 26 ust. 1 pkt 

2 

Warunki zwolnienia z 

opłaty pocztowej 

na rzecz osób  z 

niepełnosprawnościa

mi wzroku  

  dla osób 

niepełnosprawnych 

poruszających się za 

pomocą wózka 

inwalidzkiego 

Art. 47 pkt 5 Dostępność skrzynek 

nadawczych 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi poruszających się 

na wózku 

  osobom poruszającym Art. 62 pkt 1 Organizacja placówek osobom 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

się za pomocą wózka 

inwalidzkiego  

pocztowych poruszającym się na 

wózku 

  osobie 

niepełnosprawnej, 

poruszającej się za 

pomocą wózka 

inwalidzkiego 

Art. 62 pkt 3 Sposób umieszczania 

skrzynek nadawczych 

osobie z 

niepełnosprawnością 

poruszającej się na 

wózku 

  z uszkodzeniem 

narządu ruchu 

powodującym 

konieczność 

korzystania z wózka 

inwalidzkiego 

Art. 62 pkt 4 lit. a Doręczanie przesyłek 

tym osobom 

z 

niepełnosprawnością 

ruchową 

poruszającym się na 

wózku 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 62  Operator zapewnia 

dostęp do usług 

osobom z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

powszechnych mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 62 pkt 2 Tworzenie 

odpowiednich 

stanowisk w 

placówkach 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 122 ust. 2 pkt 

1 lit. c 

Nadzór prezesa UKE 

nad dostępem usług 

pocztowych 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  od osoby 

niepełnosprawnej  

Art. 62 pkt 5 Operator umożliwia 

odbiór przesyłek tym 

osobom 

od osoby z 

niepełnosprawnością 

  nie jest w stanie 

poruszać się 

samodzielnie 

Art. 38 ust. 3 Udzielenie 

pełnomocnictwa 

pocztowego przez 

nie może poruszać 

się samodzielnie 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

adresata w miejscu 

pobytu osoby nie 

poruszającej się 

samodzielnie 

54 Ustawa z dnia 15 

listopada 1984 r. - 

Prawo 

przewozowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

8) 

osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 14 ust. 2 Przewoźnik powinien 

ułatwiać tym osobom 

korzystanie z 

transportu 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

55 Ustawa z dnia 16 

września 1982 r. -  

Prawo 

spółdzielcze (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

rehabilitacja inwalidów 

i niewidomych 

Art. 181a § 1 Co jest przedmiotem 

działalności 

wymienionych 

podmiotów 

rehabilitacja osób z 

niepełnosprawnościa

mi, w tym z 

niepełnosprawnością 

wzroku [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

648) 

  osób o ograniczonej 

zdolności do czynności 

prawnych lub 

niemających tej 

zdolności 

Art. 15 § 3 Osoby te nie mogą być 

członkami organów 

spółdzielni 

[do dyskusji] 

  w znacznym stopniu 

lub całkowicie 

zdolność do pracy 

Art. 194 § 1 pkt 2 Wykreślenie z rejestru 

członków spółdzielni w 

wymienionym wypadku 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

56 Ustawa z dnia 11 

września 2019 r. - 

Prawo zamówień 

publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1129) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 94 ust. 1 pkt 

1 

Wykonanie 

zamówienia wyłącznie 

przez osoby 

społecznie 

marginalizowane w 

tym niepełnosprawne 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 96 ust. 2 pkt 

2 lit. e 

Określenie wymagań 

związanych z 

realizacją zamówienia 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 100 ust. 1  opis przedmiotu 

zamówienia sporządza 

się, z uwzględnieniem 

wymagań w zakresie 

dostępności dla osób 

niepełnosprawnych 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 100 ust. 2 Odesłanie do aktu UE 

w opisie przedmiotu 

zamówienia 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 102 ust. 1 pkt 

2 

W opisie przedmiotu 

zamówienia na roboty 

budowlane uwzględnia 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

się wymagane cechy 

materiału, produktu lub 

usług w zakresie 

wymagań dostępności 

dla osób 

niepełnosprawnych 

  dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 116 ust. 1 W szczególności 

zamawiający może 

wymagać, aby 

wykonawcy spełniali 

wymagania 

odpowiednich norm 

zarządzania jakością, 

w tym w zakresie 

dostępności dla osób 

niepełnosprawnych 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 242 ust. 2 pkt 

1 

Kryteria jakościowe 

najkorzystniejszej 

oferty mogą opierać 

się na walorach 

funkcjonalnych jak np. 

dostępność 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 400 ust. 7 pkt 

2 

Opis przedmiotu 

zamówienia na roboty 

budowlane mogą dot. 

w szczególności 

dostępności 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób z zaburzeniami 

psychicznymi 

Art. 94 ust. 1 pkt 

6 

Zamawiający może 

zastrzec, że 

wykonawcą 

zamówienia mogą być 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

osoby z zaburzeniami 

psychicznymi 

  utraty albo 

ograniczenia zdolności 

do czynności prawnych 

Art. 478 ust. 1 pkt 

2 

Kiedy wygasa 

członkostwo w 

Krajowej Izbie 

Odwoławczej  

[do dyskusji] 

  osoby niezdolne do 

spostrzegania lub 

komunikowania swych 

spostrzeżeń 

Art. 540 ust. 2 pkt 

1 

Wymienione osoby nie 

mogą być świadkami 

[do dyskusji] 

57 Ustawa z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o 

promocji 

zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

osobą 

niepełnosprawną 

Art. 2 ust. 1 pkt 2 Wyjaśnienia pojęcia 

“bezrobotny” 

używanego w ustawie 

osobą z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pracy (Dz. U. z 

2021 r. poz. 

1100) 

  osobą 

niepełnosprawną 

Art. 2 ust. 1 pkt 

16b 

Wyjaśnienie pojęcia 

opiekuna osoby z 

niepełnosprawnością 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  osoby 

niepełnosprawnej  

Art. 4 ust. 5a pkt 

9 lit. c 

Dane przetwarzane 

przez ministra pracy w 

systemie centralnym 

nt. bezrobotnych 

osoby z 

niepełnosprawnością 

  opiekunie osoby 

niepełnosprawnej  

Art. 2 ust. 1 pkt 

16b 

Wyjaśnienie pojęcia 

opiekuna osoby z 

niepełnosprawnością 

osobie wspierającej 

osobę z 

niepełnosprawnością 

  opiekunów osób Art. 2 ust. 1 pkt Wyjaśnienie pojęcia osób wspierających 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych 23a prac społecznie 

użytecznych, tzn. są 

nimi także te na rzecz 

opiekunów 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opiekunów osób 

niepełnosprawnych 

Art. 73a ust. 5b Refundacja gminie 

przez starostę z 

Funduszu Pracy 

świadczenia osobom 

skierowanym do prac 

przy codziennych 

obowiązkach 

domowych opiekunów 

osób wspierających 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opiekunów osoby 

niepełnosprawnej  

Art. 49 pkt 7 Osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 

osób wspierających 

osoby z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

mi 

  opiekunów osoby 

niepełnosprawnej  

Art. 49 pkt 7 Osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 

osób wspierających 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opiekunom osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 49 pkt 7 Osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 

osobom wspierającym 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opiekuna osób 

niepełnosprawnych  

Art. 4 ust. 5a pkt 

9 lit. c 

Dane przetwarzane 

przez ministra pracy w 

systemie centralnym 

nt. bezrobotnych 

osoby wspierającej 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

  bezrobotnych Art. 51a ust. 1 Refundacja przez bezrobotnych osób 



223 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

opiekunów osoby 

niepełnosprawnej 

starostę kosztów 

pracodawcy do 6 

miesięcy, gdy zatrudni 

taką osobę 

wspierających osobę 

z 

niepełnosprawnością 

  bezrobotnego 

opiekuna osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 60aa ust. 1 Grant starosty dla 

pracodawcy 

zatrudniającego 

opiekuna 

bezrobotną osobę 

wspierająca osobę z 

niepełnosprawnością 

  bezrobotnego 

opiekuna osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 60aa ust. 2 Wysokość powyższego 

grantu 

bezrobotną osobę 

wspierająca osobę z 

niepełnosprawnością 

  opiekunem osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 61h ust. 2b  Oprocentowanie 

pożyczki na utworzenie 

stanowiska pracy u 

przedsiębiorcy 

osobą wspierającą 

osobę z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

będącego opiekunem 

osoby 

niepełnosprawnej 

  opiekującego się 

osobą 

niepełnosprawną 

Art. 4 ust. 5a pkt 

9 lit. c 

Dane przetwarzane 

przez ministra pracy w 

systemie centralnym 

nt. bezrobotnych 

wspierającego osobę 

z 

niepełnosprawnością 

  dzieckiem z 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

Art. 2 ust. 1 pkt 

16b 

Wyjaśnienie pojęcia 

opiekuna osoby z 

niepełnosprawnością 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki  

Art. 2 ust. 1 pkt 

16b 

Wyjaśnienie pojęcia 

opiekuna osoby z 

niepełnosprawnością 

konieczności stałego 

lub długotrwałego 

wsparcia 

  konieczności stałej lub Art. 4 ust. 5a pkt Dane przetwarzane konieczności stałego 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

długotrwałej opieki 9 lit. c przez ministra pracy w 

systemie centralnym 

nt. bezrobotnych 

lub długotrwałego 

wsparcia 

  w związku ze znacznie 

ograniczoną 

możliwością 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 2 ust. 1 pkt 

16b 

Wyjaśnienie pojęcia 

opiekuna osoby z 

niepełnosprawnością 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  w związku ze znacznie 

ograniczoną 

możliwością 

samodzielnej 

egzystencji  

Art. 4 ust. 5a pkt 

9 lit. c 

Dane przetwarzane 

przez ministra pracy w 

systemie centralnym 

nt. bezrobotnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  konieczności stałego 

współudziału na co 

Art. 2 ust. 1 pkt 

16b 

Wyjaśnienie pojęcia 

opiekuna osoby z 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dzień opiekuna 

dziecka w procesie 

jego leczenia 

niepełnosprawnością orzecznictwa] 

  konieczności stałego 

współudziału na co 

dzień opiekuna 

dziecka w procesie 

jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji 

Art. 4 ust. 5a pkt 

9 lit. c 

Dane przetwarzane 

przez ministra pracy w 

systemie centralnym 

nt. bezrobotnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 

Art. 2 ust. 1 pkt 

16b 

Wyjaśnienie pojęcia 

opiekuna osoby z 

niepełnosprawnością 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności 

Art. 4 ust. 5a pkt 

9 lit. c 

Dane przetwarzane 

przez ministra pracy w 

systemie centralnym 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

nt. bezrobotnych 

  dzieckiem z 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności  

Art. 4 ust. 5a pkt 

9 lit. c 

Dane przetwarzane 

przez ministra pracy w 

systemie centralnym 

nt. bezrobotnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności  

Art. 4 ust. 5a pkt 

13 

Rodzaj 

przetwarzanych 

danych w systemie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  dla dzieci 

niepełnosprawnych  

Art. 46 ust. 1 pkt 

1c 

Refundacja starosty z 

Funduszu Pracy dla 

podmiotu 

prowadzącego 

wymienione usługi 

dla dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla dzieci Art. 46 ust. 3a Zasady zwrotu dla dzieci z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych  środków do Funduszu 

Pracy, jeśli działalność 

gospodarcza w 

wymienionym zakresie 

była prowadzona 

krócej niż rok 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla dzieci 

niepełnosprawnych 

Art. 61e ust. 1a 

pkt b 

Co może być 

finansowane z 

Funduszu Pracy lub 

środków europejskich 

dla dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dla dzieci 

niepełnosprawnych  

Art. 61i ust. 6 Oprocentowanie 

pożyczki na podjęcie 

działalności 

gospodarczej 

polegającej na 

dla dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wymienionym działaniu 

  dla dzieci 

niepełnosprawnych  

Art. 61o ust. 1a Zwrot niespłaconej 

pożyczki na 

wymienione działania 

dla dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dziecko 

niepełnosprawne 

Art. 49 pkt 5 Osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku 

pracy, które mają 

pierwszeństwo udziału 

w programach 

specjalnych 

dziecko z 

niepełnosprawnością 

  bezrobotnym 

niepełnosprawnym 

Art. 49 pkt 6 Osoby w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy 

osobom bezrobotnym 

z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  nad dziećmi 

niepełnosprawnymi  

Art. 61e ust. 1a 

pkt a 

Co może być 

finansowane z 

Funduszu Pracy lub 

środków europejskich 

nad dziećmi z 

niepełnosprawnościa

mi 

  pracowników 

niepełnosprawnych 

Art. 70 ust. 1 Zwolnienia przez 

pracodawcę co 

najmniej 50 

pracowników, w tym z 

niepełnosprawnościam

i 

pracowników z 

niepełnosprawnościa

mi 

  pracowników o 

znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 105 Za tych pracowników 

pewne organizacje nie 

opłacają składek na 

Fundusz Pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  predyspozycji Art. 2 ust. 3 pkt 2  Badania lekarskie [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychofizycznych określające te 

predyspozycje 

finansowane z 

Funduszu Pracy 

  ma uwarunkowania 

psychofizyczne 

Art. 12 ust. 4 pkt 

2 

Młodzież z OHP 

mająca 

uwarunkowania 

psychofizyczne może 

uczęszczać do szkół 

dla dorosłych 

[do dyskusji] 

  szczególnych 

predyspozycji 

psychofizycznych 

Art. 40 ust. 5  Skierowanie na 

szkolenie 

bezrobotnego, w 

przypadkach zawodów 

wymagających 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szczególnych 

predyspozycji 

psychofizycznych 

  predyspozycje 

psychofizyczne i 

zdrowotne 

Art. 53 ust. 4 Odbywanie stażu [do dyskusji] 

  stan fizyczny, 

psychiczny lub 

psychofizyczny 

Art. 72 ust. 4 pkt 

2 

Warunki zasiłku dla 

osób bezrobotnych 

[do dyskusji] 

  renty inwalidzkiej  Art. 104 ust. 1 pkt 

1 lit. g 

Składki na Fundusz 

Pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  do policyjnej renty 

inwalidzkiej 

Art. 104 ust. 1 pkt 

1 lit. h 

Składki na Fundusz 

Pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  osobę wymagającą ze 

względu na stan 

zdrowia lub wiek stałej 

opieki 

Art. 2 ust. 1 pkt 

21 

Wyjaśnienie 

terminologii 

osobę wymagającą ze 

względu na stan 

zdrowia lub wiek 

stałego wsparcia 

  opiekę nad osobą 

zależną   

Art. 60a ust. 1 Grant starosty na 

utworzenie stanowiska 

telepracy dla opiekuna 

osoby zależnej 

wsparcie osoby 

wymagającej stałego 

wsparcia 

  opiekę nad osobą 

zależną   

Art. 60b ust. 1 Przyznanie 

świadczenia 

aktywizacyjnego od 

starosty dla opiekuna 

wsparcie osoby 

wymagającej stałego 

wsparcia 

  opieki nad osobą Art. 61 ust.5 Refundacja kosztów wsparcia osoby 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zależną opieki nad osobą 

zależną a staż 

wymagającej stałego 

wsparcia 

  opieki nad dzieckiem i 

osobą zależną 

Art. 108 ust. 1 pkt 

21 

Na co przeznaczone 

są środki Funduszu 

Pracy 

opieki nad dzieckiem i 

wsparcia osoby 

wymagającej stałego 

wsparcia 

  osobie zależnej  Art. 2 ust. 1 pkt 

21 

Wyjaśnienie 

terminologii 

osobie wymagającej 

stałego wsparcia 

  sprawowania opieki 

nad osobą zależną 

Art. 60a ust. 1 Grant starosty na 

utworzenie stanowiska 

telepracy dla opiekuna 

osoby zależnej 

udzielania wsparcia 

osobie wymagającej 

stałego wsparcia 

  sprawowania opieki 

nad osobą zależną 

Art. 60b ust. 1 Przyznanie 

świadczenia 

udzielania wsparcia 

osobie wymagającej 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

aktywizacyjnego od 

starosty dla opiekuna 

stałego wsparcia 

  nad którą opieka była 

sprawowana 

Art. 71 ust. 2 pkt 

9 

Prawo do zasiłku dla 

osób bezrobotnych 

której udzielane było 

wsparcie 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 2 ust. 1 pkt 2 

lit. ca 

Wyjaśnienie 

terminologii 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 2 ust. 1 pkt 2 

lit. ca 

Wyjaśnienie 

terminologii 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy  

Art. 71 ust. 2 pkt 

3 

Prawo do zasiłku [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu Art. 71 ust. 2 pkt Prawo do zasiłku [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niezdolności do pracy 7 etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 76 ust. 1 pkt 

3 

Nienależnie pobrane 

świadczenia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 78 ust. 1 Podatek i 

ubezpieczenie 

zdrowotne w 

przypadku przyznania 

osobie bezrobotnej 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy  

Art. 78 ust. 4 Pozbawienie statusu 

bezrobotnego w 

przypadku przyznania 

świadczeń 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy  

Art. 78 ust. 2 Wysokość kwoty 

zaliczonej na poczet 

świadczenia  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

58 Ustawa z dnia 20 

lipca 2018 r. o 

przekształceniu 

prawa 

użytkowania 

wieczystego 

gruntów 

zabudowanych 

na cele 

mieszkaniowe w 

prawo własności 

tych gruntów (Dz. 

orzeczono 

niepełnosprawność w 

stopniu umiarkowanym 

lub znacznym 

Art. 9a ust. 1 pkt 

1 

Bonifikata od opłaty 

jednorazowej w 

wysokości 99% dla tej 

grupy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

U. z 2020 r. poz. 

2040) 

  orzeczono 

niepełnosprawność 

przed ukończeniem 16 

roku życia 

Art. 9a ust. 1 pkt 

1 

Bonifikata od opłaty 

jednorazowej w 

wysokości 99% dla tej 

grupy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  opiekunom prawnym Art. 9a ust. 1 pkt 

1 

Bonifikata od opłaty 

jednorazowej w 

wysokości 99% dla tej 

grupy 

[do dyskusji] 

  opiekunom prawnym Art. 9a ust. 1 pkt 

5 

Bonifikata od opłaty 

jednorazowej w 

wysokości 99% dla 

tych osób 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  przedstawicielom 

ustawowym tych osób 

Art. 9a ust. 1 pkt 

1 

Bonifikata od opłaty 

jednorazowej w 

wysokości 99% dla tej 

grupy 

[do dyskusji] 

  ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie  

Art. 9a ust. 1 pkt 

5 

Bonifikata od opłaty 

jednorazowej w 

wysokości 99% dla 

tych osób 

ciężką 

niepełnosprawność 

[do dyskusji] 

  inwalidom wojennym i 

wojskowym 

Art. 9a ust. 1 pkt 

3 

Bonifikata od opłaty 

jednorazowej w 

wysokości 99% dla 

tych osób 

[do dyskusji] 

59 Ustawa z dnia 6 

kwietnia 1990 r. o 

Policji (Dz. U. z 

zaburzenia psychiczne  Art. 15a ust. 2 pkt 

5 i 6 

Przesłanki brane pod 

uwagę przy 

zatrzymaniu   

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2021 r. poz. 

1882) 

  inwalidami I lub II 

grupy 

Art. 77 ust. 2 pkt 

2 

Dzieci policjanta 

uprawnione do 

świadczeń [przypis w 

Dz. U. z 2021 

poz.1882 odsyła do 

aktualnych przepisów 

o niezdolności do 

pracy] 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwo Art. 89 pkt 3 Członkowie rodziny 

policjanta brani pod 

uwagę przy przydziale 

lokalu mieszkalnego 

[przypis w Dz. U. z 

niepełnosprawność 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2021 poz.1882 odsyła 

do aktualnych 

przepisów o 

niezdolności do pracy] 

  orzeczenie o 

inwalidztwie 

Art. 117 ust. 3 Świadczenie pieniężne 

za okres choroby 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  policyjnej renty 

inwalidzkiej 

Art. 69a ust. 1 i 3 Przekazania składek z 

ubezpieczenia 

policyjnego do ZUS  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 117 ust. 3 Świadczenie pieniężne 

za okres choroby 

 

   Art. 145n ust. 3 Powierzenia psa lub 

konia policyjnego 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wycofanego z użycia 

60 Ustawa z dnia 17 

maja 1990 r. o 

podziale zadań i 

kompetencji 

określonych w 

ustawach 

szczególnych 

pomiędzy organy 

gminy a organy 

administracji 

rządowej oraz o 

zmianie 

niektórych ustaw 

(Dz. U. 1990 nr 

34 poz. 198, z 

sprawowania (...) 

bezpośredniej opieki 

nad członkiem rodziny 

Art. 3 pkt 7 lit. f Zadania zlecone udzielania (...) 

bezpośredniego 

wsparcia członkowi 

rodziny 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

późn. zm.) 

61 Ustawa z dnia 10 

października 

2002 r. o 

minimalnym 

wynagrodzeniu 

za pracę (Dz. U. z 

2020 r. poz. 

2207) 

usług opieki domowej 

nad osobą 

niepełnosprawną 

Art. 8d ust. 1 pkt 

5 

Niestosowanie 

niektórych przepisów 

usług wsparcia 

domowego osoby z 

niepełnosprawnością 

  placówkach 

świadczących 

całodobowe usługi dla 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 8d ust. 1 pkt 

5 

Niestosowanie 

niektórych przepisów 

placówkach 

świadczących 

całodobowe usługi dla 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  podopiecznym Art. 8d ust. 1 pkt 

5 

Niestosowanie 

niektórych przepisów 

osobom uzyskującym 

wsparcie 

  charakter sprawowanej 

opieki 

Art. 8d ust. 1 pkt 

5 

Niestosowanie 

niektórych przepisów 

charakter udzielanego 

wsparcia 

  rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 6 ust. 5 pkt 2 Wyliczanie wysokości 

wynagrodzenia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

62 Ustawa z dnia 21 

listopada 1996 r. 

o muzeach (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

902, z późn. zm.) 

osobom 

niepełnosprawnym 

wraz z opiekunami 

Art. 10 ust. 3a pkt 

7 

Ulgi we wstępie do 

muzeum 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi wraz z osobami 

udzielającymi 

wsparcia 

  ubezwłasnowolnienia Art. 19 ust. 4 pkt 

4 

Wygaśnięcie 

członkostwa w Radzie 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

powierniczej systemowych] 

63 Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. 

o  usługach 

hotelarskich oraz 

usługach pilotów 

wycieczek i 

przewodników 

turystycznych 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2211) 

wykonywania opieki Art. 20 ust. 7 W ustawie wskazano: 

“Sprawowanie opieki, o 

której mowa w ust. 2 i 

3 (przez przewodnika 

turystycznego), nie 

zastępuje obowiązku 

wykonywania opieki 

przez osoby do tego 

zobowiązane z innego 

tytułu”. 

wykonywania opieki 

lub udzielania 

wsparcia 

64 Ustawa z dnia 20 

czerwca 1992 r. o 

uprawnieniach do 

ulgowych 

osób 

niepełnosprawnych, 

bądź inwalidów I grupy 

Art.  1a. ust. 4 pkt 

1 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i. Odniesienie do 

podziału grup. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przejazdów 

środkami 

publicznego 

transportu 

zbiorowego (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 

295) 

  dotkniętych 

inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych 

inwalidztwem lub 

niepełnosprawne 

dotkniętych 

inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych 

Art.  1a. ust. 4 pkt 

2 

Niepełnosprawność. 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osoby niewidomej Art.  1a. ust. 4 pkt 

3 

Osoba z 

niepełnosprawnością 

wzroku. 

[do dyskusji] 

  dotknięte inwalidztwem 

lub niepełnosprawne 

Art.  2. ust. 5 pkt 

1 

Niepełnosprawność. 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i. 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dotkniętych 

inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych  

Art.  2. ust. 5 pkt 

2 

Niepełnosprawność. 

Osoby z 

niepełnosprawnością. 

osób z 

niepełnosprawnością 

  zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych 

Art.  7. ust. 2 pkt 

1 

Odesłanie do ustawy 

“z dnia 29 maja 1974 r. 

o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich 

[do dyskusji]  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rodzin (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2193)”. 

  osobie niewidomej Art.  2. ust. 3  Osoba z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

[do dyskusji] 

  cywilne niewidome 

ofiary działań 

wojennych  

Art.  2. ust. 7 Osoby z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

[do dyskusji] 

  osoby niewidome Art.  4. ust. 1a Osoby z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

[do dyskusji] 

  osoby niewidome Art.  4. ust. 3 Osoba z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

65 Ustawa z dnia 17 

grudnia 1974 r. o 

uposażeniu 

żołnierzy 

niezawodowych 

(Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2146) 

renty inwalidzkiej Art. 27 ust. 4 Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

66 Ustawa z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o 

usługach 

płatniczych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1907, z późn. 

zm.) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 20d ust. 3 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

67 Ustawa z dnia 21 osób Art. 26 ust. 2  Osoby z osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

października 

2016 r. o umowie 

koncesji na 

roboty budowlane 

lub usługi (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

541) 

niepełnosprawnych niepełnosprawnościam

i. 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 34 pkt 3 Odesłanie: “w 

rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [przy założeniu 

zmian w ustawie o 

rehabilitacji]  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

426, 568 i 875 oraz z 

2021 r. poz. 159)” 

68 Ustawa z dnia 13 

czerwca 2003 r. 

o  udzielaniu 

cudzoziemcom 

ochrony na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 

1108) 

osobą 

niepełnosprawną 

Art. 28 ust. 2  Osoba z 

niepełnosprawnością. 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 30 ust. 1 pkt 

8 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osobą 

niepełnosprawną 

Art. 40a Osoba z 

niepełnosprawnością 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  osobą 

niepełnosprawną 

Art. 68 ust 1 pkt 2 Osoba z 

niepełnosprawnością 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  osobą z zaburzeniami 

psychicznymi 

Art. 68 ust 1 pkt 8 Wniosek o udzielenie 

ochrony 

międzynarodowej 

[do dyskusji]  

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 68 ust 2 pkt 1 

lit. a 

Osoby z 

niepełnosprawnością 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobami 

niepełnosprawnymi 

Art. 88a ust. 3 pkt 

3 

Osobami z 

niepełnosprawnościam

i 

osobami z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobą Art. 89cb Osoba z osobą z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawną niepełnosprawnością niepełnosprawnością 

69 Ustawa z dnia 16 

września 2011 r. 

o szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

usuwaniem 

skutków powodzi 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 379) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

1 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

2 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

3 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

osób z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

i mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

4 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

5 

Odesłanie do “ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875 oraz z 

2021 r. poz. 159)”. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [przy założeniu 

zmiany w ustawie o 

rehabilitacji]  

  osób Art. 11 ust. 1 pkt Osoby z osób z 



255 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych 5 niepełnosprawnościam

i. 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 1 W kontekście funduszu 

rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych,  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 1 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 2 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 3 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 13 pkt1 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i. 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

70 Ustawa z dnia 3 

października 

2008 r. o 

udostępnianiu 

informacji o 

środowisku i jego 

ochronie, udziale 

społeczeństwa 

w  ochronie 

środowiska oraz 

o ocenach 

oddziaływania na 

środowisko (Dz. 

osoby 

niepełnosprawne  

Art. 72 ust. 2 pkt 

1a lit. b 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

U. z 2021 r. poz. 

247, z późn. zm.) 

71 Ustawa z dnia 24 

czerwca 2010 r. 

o  szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

usuwaniem 

skutków powodzi 

z 2010 r. (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 123, 

poz. 835, z późn. 

zm.) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

1 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

2 

Osoby z 

niepełnosprawnością 

osób z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

3 

Osoby z 

niepełnosprawnością 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

4 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

5 

Odesłanie do “ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [przy założeniu 

zmiany w ustawie o 

rehabilitacji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

poz. 92, z późn. zm.” 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 1 pkt 

5 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 1 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 2 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 3 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobom art. 13 pkt 1 Osoby z osobom z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnym niepełnosprawnościam

i 

niepełnosprawnościa

mi 

72 Ustawa z dnia 19 

lipca 2019 r. o 

realizowaniu 

usług 

społecznych 

przez centrum 

usług 

społecznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

1818) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 2 ust. 1 pkt 6 Zakres usług 

społecznych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  stopnia 

niepełnosprawności 

Art. 64 pkt 14 lit. 

b ust. 6 

Zmiany w przepisach 

innych ustaw: 

kierowanie wniosków o 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ustalenie 

niepełnosprawności 

przez OPS-y 

  osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem 

rodziny 

Art. 58 pkt 1 lit. k Zmiany w przepisach 

innej ustawy o 

systemie ubezpieczeń 

społecznych 

osobistego wsparcia 

długotrwale lub ciężko 

chorego członka 

rodziny 

  osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem 

rodziny 

Art. 58 pkt 2 ust. 

2 

Zmiany w przepisach 

innej ustawy o 

systemie ubezpieczeń 

społecznych 

osobistego wsparcia 

długotrwale lub ciężko 

chorego członka 

rodziny 

  opieki nad długotrwale 

lub ciężko chorym 

członkiem rodziny 

Art. 58 pkt 3 ust. 

3 

Zmiany w przepisach 

innej ustawy o 

systemie ubezpieczeń 

społecznych 

osobistego wsparcia 

długotrwale lub ciężko 

chorego członka 

rodziny 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem 

rodziny 

Art. 64 pkt 3 Zmiany w przepisach 

ustawy o pomocy 

społecznej 

osobistego wsparcia 

długotrwale lub ciężko 

chorego członka 

rodziny 

  dla osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

Art. 64 pkt 15 lit. 

a 

Zmiany w przepisach 

ustawy o pomocy 

społecznej 

[do dyskusji] 

  opiekuna faktycznego Art. 35 Kwalifikowanie do 

korzystania z usług 

społecznych 

opiekuna faktycznego 

dziecka lub osoby 

wspierającej osobę 

dorosłą 

  sprawowania opieki Art. 62 pkt 3 lit. a Zmiany w ustawie o 

świadczeniach 

rodzinnych: 

wątpliwości dot. 

udzielania wsparcia 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

sprawowania opieki 

przez pobierającego 

świadczenie 

pielęgnacyjne  

  sprawowania opieki Art. 62 pkt 3 lit. a Zmiany w ustawie o 

świadczeniach 

rodzinnych: 

wątpliwości dot. 

sprawowania opieki 

przez pobierającego 

świadczenie 

pielęgnacyjne  

udzielania wsparcia 

   sprawowania opieki Art. 62 pkt 3 lit. c Zmiany w ustawie o 

świadczeniach 

rodzinnych: weryfikacja 

udzielania wsparcia 



264 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dot. sprawowania 

opieki 

   sprawowania opieki Art. 71 pkt 1 Zmiany w ustawie o 

ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla 

opiekunów 

udzielania wsparcia 

  osoby opiekującej się Art. 64 pkt 3 Zmiany w przepisach 

ustawy o pomocy 

społecznej: kryterium 

dochodowe 

osoby wspierającej/ 

udzielającej wsparcia 

  osoba opiekująca się Art. 64 pkt 3 Zmiany w przepisach 

ustawy o pomocy 

społecznej: kryterium 

dochodowe 

osoby wspierającej/ 

udzielającej wsparcia 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niezdolności do pracy Art. 64 pkt 14 lit. 

b 

Zmiany w przepisach 

ustawy o pomocy 

społecznej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

73 Ustawa z dnia 12 

maja 2011 r. o 

refundacji leków, 

środków 

spożywczych 

specjalnego 

przeznaczenia 

żywieniowego 

oraz wyrobów 

medycznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

523, z późn. zm.) 

upośledzenia 

umysłowego 

Art. 14 ust. 1 pkt 

1 

Bezpłatne leki niepełnosprawności 

intelektualnej 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  zaburzenia 

psychotycznego 

Art. 14 ust. 1 pkt 

1 

Bezpłatne leki [do dyskusji] 

  zaburzenia 

rozwojowego 

Art. 14 ust. 1 pkt 

1 

Bezpłatne leki [do dyskusji] 

  opiekun prawny Art. 38c ust. 16   Złożenie oświadczenia [do dyskusji] 

  osób nieposiadających 

pełnej zdolności do 

czynności prawnych 

Art. 38c ust. 16   Złożenie oświadczenia [do dyskusji] 

  osób niemogących 

wyrazić swojej woli z 

powodu stanu zdrowia 

Art. 38c ust. 16   Złożenie oświadczenia [do dyskusji] 

  opiekun faktyczny Art. 38c ust. 16   Złożenie oświadczenia opiekun faktyczny 

dziecka lub osoba 

wspierająca osobę 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dorosłą 

  opiekuna faktycznego Art. 45a pkt 4 lit. 

a 

Dane gromadzone 

przez apteki 

opiekuna faktycznego 

dziecka lub osoby 

wspierającej osobę 

dorosłą 

  opiekuna faktycznego Art. 45a pkt 4 lit. 

b 

Dane gromadzone 

przez apteki 

opiekuna faktycznego 

dziecka lub osoby 

wspierającej osobę 

dorosłą 

74 Ustawa z dnia 9 

listopada 2000 r. 

o repatriacji (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

1472) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 20e ust. 3 pkt 

4 

Organizacje działające 

na rzecz OzN mogą 

zgłosić sie do konkursu 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 20h ust. 3 pkt 

6 

Zajęcia dla 

repatriantów dot. też 

uprawnień OzN 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 20e ust. 6 pkt 

2 

Oferta konkursowa 

zawiera opis budynku i 

jego dostępność 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  orzeczenia o 

niepełnosprawności 

Art. 20h ust. 3 pkt 

6 

Zajęcia dla 

repatriantów dot. też 

uprawnień OzN 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 20h ust. 3 pkt 

6 

Zajęcia dla 

repatriantów dot. też 

uprawnień OzN 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  opiekun prawny Art. 3c ust. 1b Przyznanie miejsca w 

ośrodku dla repatrianta 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  opiekunów prawnych Art. 10b ust. 3 pkt 

3 

Wniosek o wydanie 

wizy 

[do dyskusji] 

  opiekunów prawnych Art. 10b ust. 3 pkt 

3 

Wniosek o wydanie 

wizy 

[do dyskusji] 

  opiekunów prawnych Art. 16a ust. 7 Uznanie za repatrianta [do dyskusji] 

  opiekunowie prawni Art. 10b ust. 5 Wniosek o wydanie 

wizy 

[do dyskusji] 

  opiekunowie prawni Art. 16a ust. 7 Uznanie za repatrianta [do dyskusji] 

  ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 3c ust. 1b Przyznanie miejsca w 

ośrodku dla repatrianta 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 10b ust. 5 Wniosek o wydanie 

wizy 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

systemowych] 

  ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 16a ust. 7 Uznanie za repatrianta [konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

75 Ustawa z dnia 31 

stycznia 2019 r  o 

rodzicielskim 

świadczeniu 

uzupełniającym 

(Dz. U. z 2019 r. 

poz. 303) 

inwalidów wojennych i 

wojskowych 

Art. 2 pkt 2 lit. c Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojennych i 

wojskowych 

Art. 2 pkt 2 lit. c Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojennych i Art. 2 ust. 3 Wyjaśnienie [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wojskowych terminologii ustawy 

  renty inwalidzkie z 

tytułu inwalidztwa 

wojennego 

Art. 2 pkt 2 lit. c Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] [do 

dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 2 pkt 2 lit. c Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

niepełnosprawność 

  renty inwalidzkie  Art. 2 ust. 3 Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 2 pkt 3 Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu Art. 2 pkt 3 Wyjaśnienie [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niezdolności do pracy terminologii ustawy etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 2 pkt 3 Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

76 Ustawa z dnia 13 

grudnia 2013 r. o 

rodzinnych 

ogrodach 

działkowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1073) 

niepełnosprawnych Wstęp do ustawy Zaspokajanie potrzeb osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  niepełnosprawnych Art. 3 pkt 5 Cele rodzinnych 

ogrodów działkowych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

77 Ustawa z dnia 16 

grudnia 2020 r. o 

rozliczaniu ceny 

lokali lub 

budynków w 

cenie 

nieruchomości 

zbywanych z 

gminnego zasobu 

nieruchomości 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 223) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 4 ust. 3 pkt 3 

lit. a 

Wskazania uchwały o 

zbyciu nieruchomości 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 4 ust. 3 pkt 3 

lit. b 

Wskazania uchwały o 

zbyciu nieruchomości 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

78 Ustawa z dnia 6 

stycznia 2000 r. o 

Rzeczniku Praw 

Dziecka (Dz. U. z 

2020 r. poz. 141) 

dzieci 

niepełnosprawne 

Art. 3 ust. 4  Szczególna troska 

RPD 

dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 

79 Ustawa z dnia 12 

października 

1994 r. o 

samorządowych 

kolegiach 

odwoławczych 

(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 570) 

renta inwalidzka Art. 10 ust. 2 pkt 

1 

Uprawnienia 

pozaetatowym 

członkom kolegium (w 

przypisie wyjaśnienie z 

powołaniem 

przepisów, że obecnie 

jest to renta z tytułu 

niezdolności do pracy) 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  grup inwalidów Art. 10 ust. 2 pkt 

1 

Uprawnienia 

pozaetatowym 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 



275 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

członkom kolegium 

(jw.) 

orzecznictwa] 

  I lub II grupy inwalidów Art. 10 ust. 2 pkt 

2 

Uprawnienia 

pozaetatowym 

członkom kolegium 

(jw.) 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

80 Ustawa z dnia 5 

czerwca 1998 r. o 

samorządzie 

powiatowym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

920) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 4 ust. 1 pkt 5 Zadania powiatu osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

81 Ustawa z dnia 21 

listopada 2008 r. 

o służbie cywilnej 

osób 

niepełnosprawnych 

Art 8 ust. 3 Wskaźniki zatrudnienia osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1233) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 28 ust. 2 pkt 

4b 

Zawartość ogłoszenia 

o naborze 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 29a ust. 2 Wskaźnik zatrudnienia 

OzN 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 29a ust. 2 Wskaźnik zatrudnienia 

OzN 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobie 

niepełnosprawnej 

Art. 29a ust. 2 Wskaźnik zatrudnienia 

OzN 

osobie z 

niepełnosprawnością 

  kandydatów Art. 30 ust. 2 pkt Zawartość protokołu z kandydatów z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych 1  naboru niepełnosprawnościa

mi 

  osobami 

wymagającymi stałej 

opieki 

Art. 97 ust. 10 Piecza członków 

korpusu służby 

cywilnej  

osobami 

wymagającymi 

stałego wsparcia 

  trwałej niezdolności do 

pracy 

Art. 71 ust. 1 pkt 

1 

Rozwiązanie stosunku 

pracy z urzędnikiem 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 94 ust. 1 Odprawa urzędnika [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

82 Ustawa z dnia 9 

czerwca 2006 r. o 

służbie 

chorób i ułomności Art. 4 ust. 5 pkt 2 Wykaz chorób i 

ułomności przy 

orzekaniu do służby 

chorób i 

niepełnosprawności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

funkcjonariuszy 

Służby 

Kontrwywiadu 

Wojskowego oraz 

Służby Wywiadu 

Wojskowego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1362) 

  opieki nad chorym 

członkiem rodziny 

Art. 96b ust. 2 pkt 

4 

Konieczność opieki 

przez żołnierza 

wsparcia chorego 

członka rodziny 

  urazu psychicznego Art. 4a ust. 2 Skierowanie żołnierza 

na turnus 

doświadczenia 

kryzysu psychicznego 

[do dyskusji] 

  stan psychofizyczny Art. 4a ust. 2 Skierowanie żołnierza 

na turnus 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty inwalidzkiej Art. 52 ust. 1 Zwolnienie ze służby [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 52 ust. 3 Przekazanie składek [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkie Art. 92 ust. 3 Wypłata świadczenia 

pieniężnego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  o grupie inwalidzkiej Art. 4 ust. 3b Orzeczenie 

niezdolności do służby 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidę Art. 4 ust. 2a pkt 

1 

Uznanie przez komisję 

za “inwalidę” 

osobę z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenie o 

inwalidztwie  

Art. 92 ust. 3 Wypłata świadczenia 

pieniężnego 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

  opiekunem prawnym Art. 95 ust. 2 pkt 

6 

Funkcjonariusz 

opiekunem prawnym 

[do dyskusji] 

  niezdolnego do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 4 ust. 2a pkt 

1  

Uznanie przez komisję [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolne do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 50 ust. 2 pkt 

2 

Kogo uważa się za 

dziecko 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowicie niezdolne 

do pracy 

Art. 50 ust. 2 pkt 

2 

Kogo uważa się za 

dziecko 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowitej niezdolności Art. 63 pkt 2 Przydział lokalu [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

do pracy mieszkalnego etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolni do 

wykonywania 

zatrudnienia 

Art. 63 pkt 3 Przydział lokalu 

mieszkalnego 

niemogący pracować 

ze względu na stan 

zdrowia [do dyskusji] 

83 Ustawa z dnia 8 

grudnia 2017 r. o 

Służbie Ochrony 

Państwa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 575) 

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 182 ust. 3 pkt 

3 

Kwestia opróżnienia 

lokalu mieszkalnego 

lub kwatery 

tymczasowej przez 

taką osobę 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  cierpi na schorzenia 

wymagające stałego 

lub okresowego 

leczenia, którego 

przerwanie 

Art. 31 ust. 3 pkt 

3 

Zapewnienie pomocy 

dla osoby ujętej 

znajdującej się w tym 

stanie 

ma schorzenia 

wymagające stałego 

lub okresowego 

leczenia, którego 

przerwanie 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zagrażałoby jej życiu 

lub zdrowiu 

zagrażałoby jej życiu 

lub zdrowiu 

  osób z zaburzeniami 

psychicznymi  

Art. 56 ust. 2 Uprawnienia SOP do 

pozyskiwania 

informacji  

[do dyskusji] 

  urazu psychicznego Art. 144a ust. 2 Skierowanie 

funkcjonariusza na 

turnus z powodu urazu 

psychicznego 

doświadczenia 

kryzysu psychicznego 

[do dyskusji] 

  urazu psychicznego  Art. 146 ust. 2 Skierowanie 

funkcjonariusza na 

turnus antystresowy 

doświadczenia 

kryzysu psychicznego 

[do dyskusji] 

   stan psychofizyczny Art. 144a ust. 2 Skierowanie 

funkcjonariusza na 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

turnus z powodu urazu 

psychicznego 

  zdolności 

psychofizyczne 

Art. 144a ust. 2 Skierowanie 

funkcjonariusza na 

turnus z powodu urazu 

psychicznego 

[do dyskusji] 

  renty inwalidzkiej Art. 147 ust. 1 Zwolnienie 

funkcjonariusza ze 

służby bez nabycia 

prawa do tej renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 147 ust. 3 Przekazywanie 

składek na 

ubezpieczenie gdy 

funkcjonariusz ma 

prawo do renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty inwalidzkiej Art. 180 ust. 3 pkt 

2 

Zwrot pomocy 

finansowej przez 

funkcjonariusza, jeśli 

nie ma uprawnień do 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 245c ust. 3 Były funkcjonariusz z 

prawem do renty może 

zostać opiekunem psa 

służbowego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 369 Wyliczenie podstawy 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rent inwalidzkich Art. 361 ust. 6 Za jakie okresy nie 

wypłaca się rent 

policjantom 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renta inwalidzka Art. 361 ust. 6 Za jakie okresy nie 

wypłaca się rent 

policjantom 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwo Art. 178 ust. 5 pkt 

3 

Przy przydziale lokalu 

mieszkalnego 

uwzględnia się bliskich 

funkcjonariusza ze 

względu “inwalidztwo” 

niepełnosprawność 

  niezdolni do 

wykonywania 

zatrudnienia 

Art. 178 ust. 5 pkt 

3 

Przy przydziale lokalu 

mieszkalnego 

uwzględnia się bliskich 

funkcjonariusza 

niezdolnych do 

wykonywania 

zatrudnienia 

niemogący pracować 

ze względu na stan 

zdrowia [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

84 Ustawa z dnia 9 

kwietnia 2010 r. o 

Służbie 

Więziennej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1064, z późn. 

zm.) 

wpływ upośledzeń 

czynności organizmu 

Art. 118 ust. 19 

pkt 1 

Ocena stanu zdrowia 

funkcjonariuszy 

wpływ ograniczeń 

czynności organizmu 

  upośledzonych 

umysłowo 

Art. 141 ust. 2 pkt 

2 

Dodatkowy urlop dla 

funkcjonariusza 

pracującego ze 

skazanymi z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  z niepsychotycznymi 

zaburzeniami 

Art. 141 ust. 2 pkt 

2 

Dodatkowy urlop dla 

funkcjonariusza 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychicznymi  pracującego ze 

skazanymi z tymi 

zaburzeniami 

  renty inwalidzkiej Art. 168 ust. 1 Prawo funkcjonariusza 

do renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 168 ust. 3 Przekazywanie 

składek gdy 

funkcjonariusz ma 

prawo do renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 186 ust. 1 Funkcjonariusz SW, 

który nabył prawo do 

renty nie musi zwracać 

pomocy finansowej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty inwalidzkiej Art. 200 Nagroda roczna dla 

funkcjonariusza, który 

ma prawo do renty w 

dniu ustania służby 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 264c ust. 3 Funkcjonariusz na 

rencie może być 

opiekunem psa 

służbowego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   inwalidztwo Art. 176 pkt 3  Co bierze się pod 

uwagę przy ustalaniu 

powierzchni 

mieszkalnej dla 

funkcjonariusza 

niepełnosprawność 

  opiekę nad dzieckiem 

niezdolnym do pracy 

Art. 71 pkt 3 Funkcjonariusza, który 

sprawuje taką opiekę 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

lub do samodzielnej 

egzystencji 

nie można przenieść 

do innej jednostki bez 

jego zgody 

orzecznictwa] 

  opiekę nad dzieckiem 

całkowicie niezdolnym 

do pracy 

Art. 71 pkt 4 Funkcjonariusza, który 

sprawuje taką opiekę 

nie można przenieść 

do innej jednostki bez 

jego zgody, bez 

względu na wiek 

dziecka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  za całkowicie 

niezdolnego do służby 

oraz do samodzielnej 

egzystencji 

Art. 118 ust. 16 Komisje lekarskie 

orzekają o tym stanie 

względem 

funkcjonariusza 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolne do pracy Art. 216 ust. 2 pkt Dzieci funkcjonariusza [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

oraz do samodzielnej 

egzystencji 

2 uprawnione do 

świadczeń 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  opiekunem prawnym Art. 212 pkt 6 Zasiłek pogrzebowy 

dla funkcjonariusza ze 

względu na śmierć 

osób, których był 

opiekunem prawnym 

[do dyskusji] 

85 Ustawa z dnia 4 

kwietnia 2014 r. 

o  ustaleniu i 

wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1297) 

osobą 

niepełnosprawną 

Art. 7 ust. 2  “Wywiad 

przeprowadza się w 

miejscu sprawowania 

opieki nad osobą 

niepełnosprawną” 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  osobę wymagającą Art. 2 ust. 5 pkt 2 Kiedy zasiłek nie osobę wymagającą 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

opieki przysługuje wsparcia 

  osoby sprawującej 

opiekę 

Art. 2 ust. 7 Brak utraty prawa do 

zasiłku 

osoby udzielającej 

wsparcia 

  w związku z opieką 

nad inną osobą 

Art. 2 ust. 7 Brak utraty prawa do 

zasiłku 

w związku ze 

wspieraniem innej 

osoby 

  nad którą jest 

sprawowana opieka 

Art. 5 ust. 2 Postępowanie w 

sprawie ustalenia 

prawa do zasiłku 

której udzielane jest 

wsparcie 

  faktu sprawowania 

opieki 

Art. 7 ust. 1 Ustalanie prawa do 

zasiłku 

faktu udzielania 

wsparcia 

   Art. 7 ust. 3 Ustalanie prawa do 

zasiłku 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  w miejscu 

sprawowania opieki 

Art. 7 ust. 2 Ustalanie prawa do 

zasiłku 

w miejscu udzielania 

wsparcia 

86 Ustawa z dnia 2 

września 1994 r. 

o  świadczeniu 

pieniężnym i 

uprawnieniach 

przysługujących 

żołnierzom 

zastępczej służby 

wojskowej 

przymusowo 

zatrudnianym w 

kopalniach węgla, 

kamieniołomach, 

zakładach rud 

stałe inwalidztwo Art. 5a ust. 1 pkt 

1 

Odesłanie: stałe 

inwalidztwo I grupy 

niepełnosprawność 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

uranu i 

batalionach 

budowlanych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1774) 

  stałe inwalidztwo art. 5a ust. 1 pkt 2 odesłanie: stałe 

inwalidztwo II grupy 

niepełnosprawność 

[do dyskusji] 

  inwalidów Art. 7 ust. 1 Jako: “osoby zaliczone 

do jednej z grup 

inwalidów”.  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  inwalidztwa Art. 7 ust. 1 Jako: “wskutek 

inwalidztwa 

pozostającego w 

związku z 

zatrudnieniem”. 

niepełnosprawności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidów Art. 7 ust. 1 Odniesienie: w 

przepisach o 

zaopatrzeniu inwalidów 

wojennych i 

wojskowych oraz ich 

rodzin.  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

   inwalidztwo Art. 7 ust. 2  niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 7 ust. 2  niepełnosprawność 

  inwalidztwa Art. 7 ust. 4 W odniesieniu: “grupa 

inwalidztwa”. 

niepełnosprawności 

  inwalidztwa Art. 7 ust. 4 Jako: “związek 

inwalidztwa z 

zatrudnieniem” 

niepełnosprawności  

  inwalidy Art. 7a ust. 4 pkt “inwalidy wojskowego”. [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

3 

87 Ustawa z dnia 16 

listopada 2006 r. 

o  świadczeniu 

pieniężnym i 

uprawnieniach 

przysługujących 

cywilnym 

niewidomym 

ofiarom działań 

wojennych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1820) 

inwalidztwie Art. 10a ust.12 

pkt 1 

“orzeczenia o 

inwalidztwie” 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidę Art. 2 ust. 4 Odesłanie do 

klasyfikacji: inwalidę I 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

lub II grupy  orzecznictwa] 

  niewidomej ofiary Art. 11. ust. 1. Jako:”legitymacja 

cywilnej niewidomej 

ofiary działań 

wojennych, 

wystawiona przez 

organ rentowy”. 

[do dyskusji] 

  niewidomej ofiary  Art. 11.ust. 3 Jako: “wzór legitymacji 

cywilnej niewidomej 

ofiary działań 

wojennych”.  

[do dyskusji] 

88  Ustawa z dnia 6 

września 2001 r. 

o  transporcie 

drogowym (Dz. U. 

osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 1 ust. 2 pkt 3 Jako “pomoc osobom 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej”.  

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

z 2021 r. poz. 

919, z późn. zm.) 

  osoba 

niepełnosprawna 

Art. 4 pkt 23 Definicja: “osoba 

niepełnosprawna i 

osoba o ograniczonej 

sprawności ruchowej – 

osobę 

niepełnosprawną i 

osobę o ograniczonej 

sprawności ruchowej w 

rozumieniu art. 3 lit. j 

rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) nr 181/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. 

osoba z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dotyczącego praw 

pasażerów w 

transporcie 

autobusowym i 

autokarowym oraz 

zmieniającego 

rozporządzenie (WE) 

nr 2006/2004 (Dz. Urz. 

UE L 55 z 28.02.2011, 

str. 1)”  

  osobom 

niepełnosprawnym 

Rozdział 8a  Nazwa rozdziału: 

“Rozdział 8a 

Wyznaczanie 

dworców, w których 

jest udzielana pomoc 

osobom 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej” 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 47b ust. 1 pkt 

2 

Jako: pomoc osobom 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 47b ust. 3 Jako: pomoc osobom 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

   osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 47g Jako: pomoc osobom 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osobom 

niepełnosprawnym  

Art. 47h ust. 1 pkt 

1 

Jako pomoc osobom 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobom 

niepełnosprawnym  

Art. 47 h ust. 3 Jako: pomoc osobom 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 47 h ust. 4 Jako: pomoc osobom 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

89 Ustawa z dnia 2 

czerwca 2020 r. 

o  szczególnych 

Wyborcę 

niepełnosprawnego 

Art. 2 ust. 2  w kontekście 

głosowania przez 

pełnomocnika 

wyborcę z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zasadach 

organizacji 

wyborów 

powszechnych na 

Prezydenta 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 

zarządzonych w 

2020 r. z 

możliwością 

głosowania 

korespondencyjn

ego (Dz. U. 2020 

poz. 979) 

   niepełnosprawny 

wyborca 

Art. 3 ust. 6 W odniesieniu do 

zgłoszenia (w 

wyborca z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

procedurze głosowania 

korespondencyjnego) 

  wyborcy 

niepełnosprawnego 

Art. 5 ust. 7 W procedurze 

głosowania 

korespondencyjnego 

wyborcy z 

niepełnosprawnością 

  wyborców 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 1 pkt 

2 

W procedurze 

głosowania 

korespondencyjnego 

wyborców z 

niepełnosprawnościa

mi 

90 Ustawa z dnia 21 

stycznia 2021 r. o 

służbie 

zagranicznej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

464) 

osoby 

niepełnosprawne  

Art. 7 pkt 1 lit. c Wyjaśnienie 

terminologii  

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 53 ust. 7 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i, które są członkami 

rodziny członka służby 

zagranicznej 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  wymagające stałej 

opieki  

Art. 7 pkt 1 lit. c Wyjaśnienie 

terminologii, mowa o 

OzN, które wymagają 

stałej opieki członka 

służby zagranicznej  

wymagające stałego 

wsparcia 

91 Ustawa z dnia 28 

listopada 2003 r. 

o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

niepełnosprawnym Art. 3 pkt 9 Definicja: 

“niepełnosprawnego 

dziecka” 

dziecku z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

111) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 3 pkt 9 Odesłanie: 

“określonym w 

przepisach o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”; 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobie 

niepełnosprawnej 

Art. 3 pkt 15 Definicja: “pełnoletniej 

osoby 

niepełnosprawnej” 

osobie z 

niepełnosprawnością 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 3 pkt 20 lit. a Odesłanie: “w 

rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji 

zawodowej i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych” 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 3 pkt 21 pkt 

lit. a 

Odesłanie: “w 

rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych” 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dziecka 

niepełnosprawnego 

art. 8 pkt 5 W 

kontekście:kształcenia 

i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 

dziecka z 

niepełnosprawnością 

  niepełnosprawnemu art. 16 ust. 2 pkt 1 Wyliczenia: “zasiłek dziecku z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dziecku pielęgnacyjny 

przysługuje” 

niepełnosprawnością 

  osobie 

niepełnosprawnej 

art. 16 ust. 2 pkt 2 Wyliczenia: “zasiłek 

pielęgnacyjny 

przysługuje” 

osobie z 

niepełnosprawnością 

  osobie 

niepełnosprawnej  

art. 16 ust. 3 Jako: wyliczenie osobie z 

niepełnosprawnością 

  osobą 

niepełnosprawną 

art. 17 ust. 1b 

(przypis nr 7) 

Jest to przypis o treści: 

“Utracił moc w 

zakresie, w jakim 

różnicuje prawo do 

świadczenia 

pielęgnacyjnego osób 

sprawujących opiekę 

nad osobą 

osobą z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawną po 

ukończeniu przez nią 

wieku określonego w 

tym przepisie ze 

względu na moment 

powstania 

niepełnosprawności, z 

dniem 23 października 

2014 r. na podstawie 

wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 

21 października 2014 

r. sygn. akt K 38/13 

(Dz. U. poz. 1443)”.  

  osoby 

niepełnosprawnej 

art. 23 ust. 1 W szerszym ujęciu: 

“pełnoletniej osoby 

osoby z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnej”. 

  osoby 

niepełnosprawnej 

art. 23 ust. 1  W szerszym ujęciu: 

“pełnoletniej osoby 

niepełnosprawnej”. 

osoby z 

niepełnosprawnością 

  osób 

niepełnosprawnych 

art. 23 ust. 12 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

art. 23 b ust. 1b 

pkt 5 

Odesłanie do ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1172, 1495, 1696 i 

1818), 

  osób 

niepełnosprawnych 

art. 23 b ust. 1b 

pkt 5 lit. b 

Odesłanie do ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 

1172, 1495, 1696 i 

1818), 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

art. 23 b ust. 2 Odesłanie do ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 

1172, 1495, 1696 i 

1818), 

  osobie 

niepełnosprawnej  

art. 24 ust.2 

(przypis nr 10)  

treść przypisu: “Utracił 

moc z dniem 30 

października 2007 r. w 

zakresie, w jakim 

stanowi, że w wypadku 

wniosku o przyznanie 

zasiłku 

pielęgnacyjnego 

osobie 

osobie z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnej w 

wieku powyżej 16 lat, 

legitymującej się 

orzeczeniem o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

uzyskanym w wyniku 

rozpoznania przez 

wojewódzki zespół do 

spraw orzekania o 

niepełnosprawności jej 

odwołania od 

orzeczenia 

powiatowego zespołu 

do spraw orzekania o 

niepełnosprawności, 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

prawo do świadczeń 

rodzinnych ustala się, 

począwszy od 

miesiąca, w którym 

wpłynął wniosek, na 

podstawie wyroku 

Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 

23 października 2007 

r. sygn. akt P 28/07 

(Dz. U. poz. 1446)”.  

  osób 

niepełnosprawnych 

art. 58 ust. 1 Odesłanie do ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 



313 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 

1172, 1495, 1696 i 

1818). 

  osób 

niepełnosprawnych 

art. 58 ust. 3 Odesłanie do ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 

1172, 1495, 1696 i 

1818). 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   inwalidów art. 3 pkt 1 lit. c W znaczeniu: 

inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich 

rodzin. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

   inwalidów art. 3 pkt 1 lit. c Jako: inwalidów 

wojennych i 

wojskowych oraz ich 

rodzin. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  inwalidzkie art. 3 pkt 1 lit. c Renty inwalidzkie [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwa art. 3 pkt 1 lit. c Jako: z tytułu 

inwalidztwa wojennego 

niepełnosprawności 

  inwalidztwo art. 3 pkt 1 lit. c Niepełnosprawność niepełnosprawność 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidzkie art. 3 pkt 5 Renty inwalidzkie [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidów art. 3 pkt 5 W znaczeniu: 

“zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i 

wojskowych”. 

[do dyskusji] 

   inwalidów art. 3 pkt 20 lit. c W znaczeniu: “II grupy 

inwalidów”. 

[do dyskusji] 

   inwalidów art. 3 pkt 20 lit. d W znaczeniu: “I grupy 

inwalidów”. 

[do dyskusji] 

  sprawowania stałej 

opieki 

Art. 16a ust. 1 Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

udzielania stałego 

wsparcia 

  osoby sprawującej Art. 16a ust. 2, Specjalny zasiłek osoby udzielającej 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

opiekę/ osoba 

sprawująca opiekę/ 

osobie sprawującej 

opiekę 

art. 16a ust. 3, 

art. 16a ust. 5, 

art. 16a ust. 8 pkt 

1, art. 27 ust. 4 

opiekuńczy wsparcia/ osoba 

udzielająca wsparcia/ 

osobie sprawującej 

opiekę 

  osoby wymagającej 

opieki/ osoba 

wymagająca opieki/ 

osobę wymagającą 

opieki/ osobą lub 

osobami 

wymagającymi opieki 

Art. 16a ust. 2, 

art. 16a ust. 3, 

art. 16a ust. 4, 

art. 16a ust. 4 pkt 

1, art. 16a ust. 4 

pkt 1 lit. a-d, art. 

16a ust. 3 pkt 2, 

art. 16a ust. 3 pkt 

2 lit. a-c, art. 16a 

ust. 5, art. 16a 

ust. 8 pkt 2, art. 

16a ust. 8 pkt 3, 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

osoby uzyskującej 

wsparcie/ osoba 

uzyskująca wsparcie/ 

osobę wymagającą 

wsparcia/ osobą lub 

osobami 

wymagającymi 

wsparcia 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

art. 16a ust. 8 pkt 

5, art. 16a ust. 8 

pkt 6, art. 27 ust. 

4 

  opieką Art. 16a ust. 8 pkt 

6 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

wsparciem 

  sprawowania opieki Art. 23 ust. 4e, 

art. 23 ust. 4f 

Specjalny zasiłek 

opiekuńczy 

udzielania wsparcia 

92 Ustawa z dnia 2 

marca 2020 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

związanych z 

zapobieganiem, 

przeciwdziałanie

osoba 

niepełnosprawna 

art. 4 ust. 1a Jako: dorosła osoba 

niepełnosprawna 

osoba z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

m i zwalczaniem 

COVID-19, 

innych chorób 

zakaźnych oraz 

wywołanych nimi 

sytuacji 

kryzysowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

2095, z późn. 

zm.) 

  osobą 

niepełnosprawną 

art. 4 ust. 1a dorosła osoba 

niepełnosprawna 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  osobą 

niepełnosprawną 

art. 4 ust. 1b dorosła osoba 

niepełnosprawna 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  opiekę osobom art. 4e ust. 1 pkt 1 odesłanie: “opiekę wsparcia osobom z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnym osobom 

niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub 

w podeszłym wieku, o 

których mowa w 

ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o 

pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876 i 2369)”. 

niepełnosprawnościa

mi 

  opiekę osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 4ea. odesłanie: “opiekę 

osobom 

niepełnosprawnym, 

przewlekle chorym lub 

w podeszłym wieku, o 

których mowa w 

wsparcia osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ustawie z dnia 12 

marca 2004 r. o 

pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

1876 i 2369)”. 

  osób 

niepełnosprawnych  

Art. 15a. 1. odesłanie do ustawy: 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875)” 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  pracowników Art. 15a. 1. odesłanie do ustawy: pracowników z 



321 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych “ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875)” 

niepełnosprawnościa

mi 

  pracownika 

niepełnosprawnego 

Art. 15a ust. 11 odesłanie do ustawy: 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

pracownika z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

426, 568 i 875)” 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 15b ust. 1 odesłanie do ustawy: 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875)” 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 15b ust. 2 odesłanie do ustawy: 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875)” 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 15h ust. 1 odesłanie do ustawy: 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875)” 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 15o. ust. 1 

pkt 1 

Jako: “osób 

niepełnosprawnych z 

osób z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

powodu dysfunkcji 

narządu słuchu”. 

mi 

  pracownika 

niepełnosprawnego 

Art. 15zze odesłanie do ustawy: 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875)” 

pracownika z 

niepełnosprawnością 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 15zzf Odesłanie do ustawy: 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

osób z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875)” 

   inwalidów Art. 15zc ust. 1 

pkt 4 

Odesłanie do “ustawy 

z dnia 29 maja 1974 r. 

o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1790)”. 

[do dyskusji] 

   inwalidy Art. 15zc. ust. 4 Jako: Termin ważności 

książki inwalidy 

wojennego 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(wojskowego). 

93 Ustawa z dnia 28 

listopada 2003 r. 

o służbie 

zastępczej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 

885) 

opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi  

Art. 2 ust. 2 Czemu służy służba 

zastępcza, m.in. opieki 

nad osobami 

niepełnosprawnymi 

wsparcia osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi  

Art. 7 ust. 6 pkt 1 Cofnięcie zgody 

podmiotowi na 

odbywanie u niego 

służby zastępczej, 

.jeśli przestał on 

wykonywać zadania na 

rzecz OzN 

wsparcia osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  stopnia Art. 21 ust. 1 pkt Odroczenie służby [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawności 3 lit. d zastępczej ze względu 

na zaliczenie do 

znacznego stopnia 

niepełnosprawności 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  bezpośredniej opieki 

nad członkiem rodziny 

Art. 21 ust. 1 pkt 

3 

Odroczenie służby 

zastępczej ze względu 

na opiekę nad 

niezdolnym do pracy i 

samodzielnej 

egzystencji 

bezpośredniego 

wsparcia członka 

rodziny 

  bezpośredniej opieki 

nad członkiem rodziny 

Art. 31 ust. 2 pkt 

2 

Zwolnienie ze służby 

zastępczej przed jej 

odbyciem w razie 

opieki 

bezpośredniego 

wsparcia członka 

rodziny 

  sprawowania tej opieki Art. 21 ust. 1 pkt Odroczenie służby wspierania/ udzielania 



328 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

3 zastępczej ze względu 

na opiekę nad 

niezdolnym do pracy i 

samodzielnej 

egzystencji 

wsparcia 

  z tytułu sprawowania 

bezpośredniej opieki 

nad członkiem rodziny 

Art. 21 ust. 3 Odroczenie służby 

zastępczej 

z tytułu 

bezpośredniego 

wsparcia/ wspierania 

członka rodziny 

  pod jej bezpośrednią 

opieką 

Art. 28 ust. 2 pkt 

2 

Zwolnienie od pracy z 

powodu zgonu osoby 

znajdującej się pod 

bezpośrednią opieką 

korzystającej z jej 

bezpośredniego 

wsparcia 

  sprawowania opieki 

nad członkiem rodziny 

Art. 30 ust. 2 pkt 

7 

Zawieszenie 

odbywania służby 

udzielania wsparcia 

członkowi rodziny 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wspólnie z nią 

zamieszkałym 

zastępczej wspólnie z nią 

zamieszkałemu 

  do sprawowania opieki 

nad członkiem rodziny 

Art. 31 ust. 5 Zwolnienie z 

pozostałego okresu 

pełnienia służby 

zastępczej 

do wsparcia członka 

rodziny 

  za całkowicie 

niezdolnego do pracy 

oraz samodzielnej 

egzystencji 

Art. 21 ust. 1 pkt 

3 lit. c 

Odroczenie służby 

zastępczej  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  uznany za stale 

niezdolnego do pracy 

w gospodarstwie 

rolnym 

Art. 21 ust. 1 pkt 

3 lit. b 

Odroczenie służby 

zastępczej  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

94 Ustawa z dnia 24 

czerwca 1983 r. o 

społecznej 

inspekcji pracy 

(Dz. U. z 2015 r. 

poz. 567)  

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 4 pkt 2 Uprawnienia kontrolne 

społecznych 

inspektorów pracy 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

95 Ustawa z dnia 25 

czerwca 2010 r. o 

sporcie (Dz. U. z 

2020 r. poz. 

1133) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 6 Zgoda ministra na 

utworzenie polskiego 

związku sportowego 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12a ust. 2 Obowiązek należenia 

do międzynarodowej 

federacji nie dotyczy 

polskiego związku 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

sportowego 

działającego w sporcie 

OzN 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 26 ust. 1 Organizacja ruchu 

paraolimpijskiego OzN 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych  

Art. 36 ust. 1 pkt 

3 

Świadczenie pieniężne 

dla reprezentantów 

Polski 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 36 ust. 11 Określenie przez 

ministra wykazu 

zawodów sportowych 

osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  ograniczenia lub utraty 

zdolności do czynności 

prawnych 

Art. 45a ust. 7 pkt 

6 

Z tego powodu wygasa 

kadencja arbitra 

Trybunału 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 13 ust. 1 pkt 

3 

Powołanie kadry 

narodowej tych igrzysk 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 29 ust. 4 Finansowanie kosztów 

opieki zdrowotnej 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 32 ust. 1 Stypendium sportowe 

przyznane przez 

ministra 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 32 ust. 1f Kiedy może być 

przyznane stypendium 

sportowe 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 32 ust. 1f pkt Przyznawanie [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

4 stypendium 

sportowego 

  igrzysk głuchych Art. 32 ust. 1g Przyznawanie 

stypendium 

sportowego 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych  Art. 32a ust. 2 Kwestia stypendium 

sportowego 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 32b ust. 2 Kwestia stypendium 

sportowego 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 34 ust. 3c pkt 

3 

Przyznawanie 

wyróżnień 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 34 ust. 3i pkt 

3 

Nagrody za rekord 

świata 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  igrzysk głuchych Art. 34 ust. 3k pkt 

1  

Częstość przyznania 

nagrody za wybitne 

osiągnięcia sportowe 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 36 ust. 4 Świadczenie pieniężne 

dla reprezentantów 

Polski 

[do dyskusji] 

  igrzysk głuchych Art. 36 ust. 11 Wykaz zawodów 

sportowych 

[do dyskusji] 

  igrzyskach głuchych Art. 29 ust. 1a pkt 

2 

Dofinansowanie i 

promocja sportu 

[do dyskusji] 

  igrzyskach głuchych Art. 29 ust. 7 Zlecanie przez ministra 

zadań publicznych 

[do dyskusji] 

  igrzyskach głuchych  Art. 32 ust. 1f pkt 

1 

Zasady stypendium 

sportowego 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  igrzyskach głuchych Art. 34 ust. 3b pkt 

3 

Przyznawanie 

wyróżnień 

[do dyskusji] 

  igrzyskach głuchych Art. 34 ust. 3f pkt 

3 

Przyznawanie nagród [do dyskusji] 

  igrzyska głuchych Art. 36 ust. 4 Świadczenie pieniężne 

dla reprezentantów 

Polski 

[do dyskusji] 

96 Ustawa z dnia 15 

grudnia 2000 r. o 

spółdzielniach 

mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1208) 

dla inwalidów Art. 121 ust. 1 Statut spółdzielni może 

przewidywać 

ograniczenie 

możliwości 

przeniesienia przez 

spółdzielnię na inne 

osoby własności lokali 

mieszkalnych w 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

domach dla inwalidów, 

osób samotnych i 

innych domach o 

specjalnym 

przeznaczeniu 

97 Ustawa z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o 

spółdzielniach 

socjalnych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

2085) 

osoby 

niepełnosprawne 

Art. 4 ust. 1 pkt 3 Osoby z 

niepełnosprawnościam

i mogą założyć 

spółdzielnię socjalną 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych  

Art. 4 ust. 2 pkt 1 

lit. b 

Zakładanie spółdzielni i 

zakres jej działania 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  o znacznym lub Art. 4 ust. 2 pkt 1 Kto może założyć [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

lit. b spółdzielnię socjalną etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 6 ust. 1 pkt 3 Orzeczenie dołącza się 

do wniosku o wpis do 

KRS 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osoby posiadające 

ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych 

Art. 5 ust. 4 Te osoby mogą nabyć 

członkostwo w 

spółdzielni 

[do dyskusji] 

98 Ustawa z dnia 18 

kwietnia 2002 r. o 

stanie klęski 

żywiołowej (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 

1897) 

osób 

niepełnosprawnych  

Art. 21 ust. 3 Ograniczenia wolności 

i praw człowieka i 

obywatela w stanie 

klęski żywiołowej nie 

mogą być stosowane 

wobec OzN 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osoby chore, 

niepełnosprawne 

Art. 22 ust. 2 pkt 

2 

Osoby z 

niepełnosprawnościam

i są zwolnione od 

obowiązku świadczeń 

osobistych 

osoby chore, z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osoby sprawujące 

opiekę nad dziećmi do 

lat 8, nad chorymi lub 

osobami 

niepełnosprawnymi 

Art. 22 ust. 2 pkt 

3 

Osoby sprawujące 

opiekę nad osobami z 

niepełnosprawnościam

i są zwolnione z 

obowiązku świadczeń 

osobistych 

osoby sprawujące 

opiekę nad dziećmi 

do lat 8, osoby 

wspierające chorych 

lub osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

99 Ustawa z dnia 17 

lipca 1997 r. o 

stosowaniu 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 7(3) ust. 1 pkt 

1 

Środki z PFRON mogą 

być przeznaczone na 

utrzymanie 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szczególnych 

rozwiązań w 

związku z 

likwidacją 

skutków powodzi, 

która miała 

miejsce w lipcu 

1997 r. (Dz. U. z 

1997 r. Nr 80, 

poz. 491) 

zagrożonych likwidacją 

z powodu powodzi 

miejsc pracy OzN 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 8 Zakład pracy 

chronionej może 

pomóc innemu 

zakładowi w ramach 

zfron, który poniósł 

straty w wyniku 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

powodzi 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 9 pkt 1 Pożyczki z PFRON 

przed powodzią dla 

OzN na działalność 

gospodarczą mogą być 

umożone, jeśli w 

związku z powodzią 

nie mogą zostać 

spłacone 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 16 ust. 1 pkt 

3 lit. a 

Zwolnienie z podatku 

dochodowego kwoty 

umorzonych pożyczek 

z PFRON dla OzN na 

działalność 

gospodarczą 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

100 Ustawa z dnia 30 

czerwca 1995 r. o 

stosunku 

Państwa do 

Kościoła 

Adwentystów 

Dnia Siódmego w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 

1889) 

niepełnosprawnych Art. 21 pkt 1 Działalność 

charytatywno-

opiekuńcza Kościoła 

obejmuje w 

szczególności 

prowadzenie m.in. 

“zakładów dla 

niepełnosprawnych” 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi  

  podopiecznych Art. 18(7) ust. 4 Udział chorych i 

podopiecznych w 

nabożeństwach 

osób uzyskujących 

wsparcie 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

101 Ustawa z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o 

systemie 

informacji 

oświatowej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

584) 

niedostosowaniu 

społecznym 

Art. 8 pkt 2 lit. e Działanie poradni 

psychologiczno- -

pedagogicznych 

trudności w relacjach 

społecznych [do 

dyskusji] 

  niedostosowaniu 

społecznym  

Art. 12 Dane dziedzinowe 

ucznia 

trudności w relacjach 

społecznych [do 

dyskusji] 

  niedostosowaniu 

społecznym 

Art. 44a ust. 2 pkt 

1 

Dane przekazywane 

do bazy SIO 

trudności w relacjach 

społecznych [do 

dyskusji] 

  zagrożeniu 

niedostosowaniem 

Art. 8 pkt 2 lit. e Działanie poradni 

psychologiczno- -

zagrożeniu 

trudnościami w 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

społecznym pedagogicznych relacjach społecznych 

[do dyskusji] 

  zagrożeniu 

niedostosowaniem 

społecznym 

Art. 12 Dane dziedzinowe 

ucznia 

zagrożeniu 

trudnościami w 

relacjach społecznych 

[do dyskusji] 

  zagrożeniu 

niedostosowaniem 

społecznym 

Art. 44a ust. 2 pkt 

1 

Dane przekazywane 

do bazy SIO 

zagrożeniu 

trudnościami w 

relacjach społecznych 

[do dyskusji] 

  są osobami 

niepełnosprawnymi 

Art. 107 ust. 3 pkt 

2 lit. i 

Zbiory danych w SIO osobami z 

niepełnosprawnościa

mi 

  z objęciem ucznia Art. 16 Objęcie ucznia opieką z objęciem ucznia 



344 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

opieką m.in. w ośrodku 

rewalidacyjno-

wychowawczym 

wsparciem 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 8 pkt 1 lit. e Dane o uczniach z tym 

orzeczeniem 

przekazywane są do 

SIO 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 8 pkt 2a  Dane przekazywane 

do SIO 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 8 pkt 2b  Dane przekazywane 

do SIO 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie Art. 16 pkt 1 lit. a Dane dziedzinowe [do dyskusji] 



345 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

kształcenia 

specjalnego 

ucznia 

przebywającego w 

ośrodku 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 40 ust. 1 pkt 

4 

Dane dziedzinowe 

przekazywane przez 

szkoły i placówki 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 40 ust. 1 pkt 

5 

Dane dziedzinowe 

przekazywane przez 

szkoły i placówki 

[do dyskusji] 

  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 8 pkt 2 lit. e Dane przekazywane 

do SIO 

[do dyskusji] 

  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

Art. 12 Co obejmują dane 

dziedzinowe ucznia 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

specjalnego 

  orzeczenia o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44a ust. 2 pkt 

1 

Weryfikacja danych 

dziedzinowych ucznia 

[do dyskusji] 

  orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 55 ust. 1 pkt 

2 

Dane, które mogą 

pozyskiwać okręgowe 

komisje egzaminacyjne 

w związku z 

organizacją 

egzaminów 

[do dyskusji] 

  orzeczeniem o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Art. 3 ust. 3 pkt 3 Wyjaśnienie 

terminologii w 

kontekście co oznacza 

niepełnosprawność 

uczniów 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki, 

metod pracy i 

wychowania 

Art. 3 ust. 3 pkt 3 Wyjaśnienie 

terminologii w 

kontekście co oznacza 

niepełnosprawność 

uczniów 

[do dyskusji] 

  specjalnej organizacji 

nauki, metod pracy i 

wychowania 

Art. 16 pkt 2 Zakres danych 

dziedzinowych ucznia 

w ośrodku 

[do dyskusji] 

  specjalnych ośrodków 

szkolno-

wychowawczych 

Art. 5a ust. 1 pkt 

2 

Kto przekazuje dane 

do SIO 

[do dyskusji] 

  specjalnego ośrodka 

szkolno-

wychowawczego 

Art. 7 ust. 1 pkt 7 

lit. a 

Rodzaj danych 

gromadzonych w 

RSPO 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  szkoła ogólnodostępna 

albo specjalna 

Art. 7 ust. 1 pkt 

14 

Rodzaj danych 

gromadzonych w 

RSPO 

[do dyskusji] 

  szkoła specjalna Art. 7 ust. 1 pkt 

18 

Rodzaj danych 

gromadzonych w 

RSPO 

[do dyskusji] 

  szkoły specjalnej Art. 44 ust. 12 Dane przekazywane 

do SIO przez szkołę 

lub placówkę 

[do dyskusji] 

  w szkołach 

specjalnych 

Art. 30 pkt 3 Zasady przekazywania 

danych do bazy SIO 

[do dyskusji] 

  w szkołach 

specjalnych 

Art. 30 pkt 4 Zasady przekazywania 

danych do bazy SIO 

[do dyskusji] 

  w szkołach Art. 31 ust. 1 pkt Zakres danych [do dyskusji] 



349 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

specjalnych  3 dziedzinowych 

określony przez 

ministra 

  w szkołach 

specjalnych 

Art. 31 ust. 1 pkt 

4 

Zakres danych 

dziedzinowych 

określony przez 

ministra 

[do dyskusji] 

  brak potrzeby 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 8 pkt 2 lit. f  Dane placówek 

gromadzone w SIO 

[do dyskusji] 

  kształceniem 

specjalnym  

Art. 12 Co obejmują dane 

dziedzinowe ucznia 

[do dyskusji] 

  kształceniem 

specjalnym 

Art. 44a ust. 1 Przekazywanie danych 

dziedzinowych do 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ucznia 

  kształceniem 

specjalnym 

Art. 42 pkt 1 Kto przekazuje dane 

identyfikacyjne i 

dziedzinowe ucznia 

[do dyskusji] 

  kształceniem 

specjalnym 

Art. 44a ust. 1 Przekazywanie danych 

dziedzinowych do 

ucznia 

[do dyskusji] 

  kształcenie specjalne Art. 42 pkt 1 Kto przekazuje dane 

identyfikacyjne i 

dziedzinowe ucznia 

[do dyskusji] 

  kształcenia 

specjalnego 

Art. 12 Co obejmują dane 

dziedzinowe ucznia 

[do dyskusji] 

  integracyjny albo 

specjalny 

Art. 13 pkt 6 Co obejmują dane 

dziedzinowe 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  uczniów szkół 

specjalnych 

Art. 14 Co obejmują dane 

dziedzinowe 

[do dyskusji] 

  oddział specjalny Art. 14 pkt 3 Co obejmują dane 

dziedzinowe - oddział 

specjalny 

[do dyskusji] 

  specjalnych ośrodków 

szkolno-

wychowawczych 

Art. 5a ust. 1 pkt 

2 

Przekazywanie danych 

do SIO 

[do dyskusji] 

  specjalnego ośrodka 

szkolno-

wychowawczego 

Art. 7 ust. 1 pkt 7 

lit. a 

Dane gromadzone w 

RSPO 

[do dyskusji] 

  specjalnym ośrodku 

szkolno-

wychowawczym 

Art. 16 Dane dziedzinowe [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  specjalny ośrodek 

szkolno-wychowawczy 

Art. 42 pkt 4 Kto przekazuje dane 

ucznia 

[do dyskusji] 

  specjalnym ośrodku 

wychowawczym 

Art. 16 Dane dziedzinowe [do dyskusji] 

  specjalny ośrodek 

wychowawczy 

Art. 42 pkt 4 Kto przekazuje dane 

ucznia 

[do dyskusji] 

  specjalnych potrzeb 

edukacyjnych 

wynikających z opinii 

lub orzeczeń 

Art. 107 ust. 3 pkt 

1 lit. h 

Zbiory danych w SIO [do dyskusji] 

102 Ustawa z dnia 4 

lipca 2019 r. o 

systemie 

instytucji rozwoju 

pracowników 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 1a pkt 

6 

Na co przeznacza się 

finansowanie w 

ramach Polskiego 

Funduszu Rozwoju 

pracowników z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1010) 

  pracowników 

niepełnosprawnych 

Art. 21 ust. 1 pkt 

6 

Na co może być 

przeznaczone 

finansowanie uzyskane 

na skutek przekazania 

skarbowych papierów 

wartościowych 

pracowników z 

niepełnosprawnościa

mi 

103 Ustawa z dnia 13 

października 

1998 r. o 

systemie 

ubezpieczeń 

społecznych (Dz. 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

lub stopniu 

niepełnosprawności  

Art. 4 pkt 17 Wyjaśnienie 

terminologii: osoba 

sprawująca osobistą 

opiekę nad dzieckiem 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

U. z 2021 r. poz. 

423) 

  orzeczenia o 

niepełnosprawności 

lub stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 36 ust. 2b pkt 

3 

Zgłoszenie i 

wyrejestrowanie z 

ubezpieczenia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

lub stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 36aa ust. 1 Prowadzenie 

działalności 

gospodarczej przez 

opiekuna 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopień 

niepełnosprawności 

Art. 36 ust. 10 Dane zgłaszane do 

ubezpieczeń 

społecznych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopień Art. 50 ust. 17 pkt Dane udostępniane [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawności 1 lit. g przez ZUS ministrowi i 

KAS 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopień 

niepełnosprawności 

Art. 50 ust. 17 pkt 

2 lit. c 

Dane udostępniane 

przez ZUS ministrowi i 

KAS dotyczące osób 

zgłaszanych przez 

ubezpieczonego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem 

rodziny 

Art. 4 pkt 2 lit. k Wyjaśnienie 

terminologii 

osobistego wsparcia 

długotrwale lub ciężko 

chorego członka 

rodziny 

  osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem 

rodziny 

Art. 6 ust. 2 Przepisy o pomocy 

społecznej regulują 

zasady podlegania 

ubezpieczeniom 

osobistego wsparcia 

długotrwale lub ciężko 

chorego członka 

rodziny 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

emerytalnemu i 

rentowym osób 

rezygnujących z 

zatrudnienia w związku 

z koniecznością 

sprawowania takiej 

opieki 

  osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem 

rodziny 

Art. 16 ust. 6 OPS-y finansują 

ubezpieczenia takich 

opiekunów 

osobistego wsparcia 

długotrwale lub ciężko 

chorego członka 

rodziny 

  osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko 

chorym członkiem 

rodziny  

Art. 18 ust. 5 Kwota kryterium 

dochodowego na 

osobę w rodzinie 

stanowi podstawę 

osobistego wsparcia 

długotrwale lub ciężko 

chorego członka 

rodziny 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wymiaru składek na 

ubezpieczenie 

  świadczeń z tytułu 

inwalidztwa 

Art. 68a ust. 1 pkt 

4 

Punkt kontaktowy ZUS 

w tym m.in. zakresie 

świadczeń z tytułu 

niepełnosprawności 

  prawo do renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 9 ust. 4c Podleganie 

ubezpieczeniom 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopień niezdolności 

do pracy 

Art. 50 ust. 17 pkt 

4 lit. c 

Dane udostępniane 

przez ZUS ministrowi i 

KAS 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rent z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 55 ust. 1 pkt 

2 lit. a 

Fundusze w ramach 

FUS 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rent z tytułu Art. 55 ust. 1 pkt Fundusze w ramach [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niezdolności do pracy  2 lit. b FUS etapie reformy 

orzecznictwa] 

  zagrożonych całkowitą 

lub częściową 

niezdolnością do pracy 

Art. 69 ust. 1 pkt 

1 

Prowadzenie prewencji 

rentowej przez ZUS 

obejmujących tę grupę 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę okresową z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 69 ust. 1 pkt 

1 

Prowadzenie prewencji 

rentowej przez ZUS 

obejmujących tę grupę 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy Art. 69 ust. 1 pkt 

2 

Zadania ZUS w 

ramach prewencji 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  przyczyn niezdolności 

do pracy 

Art. 69 ust. 2 pkt 

4 

Zadania ZUS w 

ramach prewencji 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  przyczyn niezdolności 

do pracy 

Art. 69 ust. 2 pkt 

5 

Zadania ZUS w 

ramach prewencji 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rozwiązań 

zapobiegających 

niezdolności do pracy 

Art. 69 ust. 2 pkt 

5 

Zadania ZUS w 

ramach prewencji 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

104 Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2020 r. 

o  szczególnych 

instrumentach 

wsparcia w 

związku z 

rozprzestrzeniani

em się wirusa 

SARS-CoV-2 (Dz. 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 79 ust. 10 Stan funduszu 

wsparcia osób z 

niepełnosprawnościam

i 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

U. z 2021 r. poz. 

737) 

105 Ustawa z dnia 9 

maja 2018 r. o 

szczególnych 

rozwiązaniach 

wspierających 

osoby o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawno

ści (Dz. U. z 2018 

r. poz. 932) 

o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

tytuł ustawy Tytuł ustawy [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 1 Cel ustawy - 

uprawnienia osób ze 

znacznym stopniem w 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dostępie do świadczeń 

opieki zdrowotnej 

  o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 3 ust. 1 Zapewnienie 

dostępności świadczeń 

opieki zdrowotnej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 4 pkt 1 Prawo do wyrobów 

medycznych osób ze 

znacznym stopniem 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzi wojenni i 

wojskowi 

Art. 4 pkt 2 Prawo tej grupy do 

korzystania poza 

kolejnością ze 

świadczeń opieki 

zdrowotnej 

[do dyskusji] 

106 Ustawa z dnia 7 z niepełnosprawnością Art. 44zzzh ust. 1 Przystąpienie do [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

września 1991 r. 

o systemie 

oświaty (Dz. U. z 

2021 r. poz. 

1915) 

intelektualną w stopniu 

lekkim lub z autyzmem 

egzaminu 

zawodowego 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

[do  dyskusji] 

  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

głębokim 

Art. 44zr Nie stosuje się 

pewnych przepisów do 

tej grupy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu 

głębokim 

Art. 44zzzx Pewnych przepisów 

nie stosuje się do tej 

grupy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  ze względu na 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

Art. 47f ust. 7 Zasady kwalifikacji 

uczniów 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

znacznym  

  ze względu na 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Art. 44i ust. 7 pkt 

1 

Oceny śródroczne, 

roczne i końcowe są 

ocenami opisowymi 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  ze względu na 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Art. 44o ust. 5 Rada pedagogiczna 

postanawia o 

promowaniu ucznia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  ze względu na 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

Art. 44q ust. 2 Rada pedagogiczna 

postanawia o 

ukończeniu szkoły 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

znacznym 

  ze względu na 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym lub 

niepełnosprawności 

sprzężone, gdy jedną z 

niepełnosprawności 

jest 

niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub 

znacznym 

Art. 44zw ust. 1 Kto nie przystępuje do 

egzaminu ósmoklasisty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  ze względu na Art. 44zzg ust. 2 Zwolnienie z części [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawność lub 

stan zdrowia trwale nie 

posługuje się mową 

ustnej matury 

  ze względu na 

niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu 

lekkim 

Art. zzr ust. 8 Dostosowanie arkuszy 

egzaminacyjnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  w normie intelektualnej Art. 3 pkt 18a Wyjaśnienie 

terminologii 

w normie rozwojowej 

[do dyskusji] 

  od chwili wykrycia 

niepełnosprawności 

lub zagrożenia 

niepełnosprawnością 

Art. 90v ust. 4 Zadania wiodących 

ośrodków 

od chwili 

zdiagnozowania 

niepełnosprawności 

lub 

prawdopodobieństwa 

jej wystąpienia [do 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dyskusji] 

  dostosowanych do 

rodzaju 

niepełnosprawności 

ucznia lub absolwenta 

niepełnosprawnego 

Art. 44zzr ust. 8 Dostosowanie arkuszy 

egzaminacyjnych 

dostosowanych do 

rodzaju 

niepełnosprawności 

ucznia lub absolwenta 

z 

niepełnosprawnością 

  uczniów 

niepełnosprawnych 

Art. 22ab ust. 2 

pkt 4 

Nauczyciele 

przedstawiają 

dyrektorowi propozycje 

podręczników i 

materiałów 

uczniów z 

niepełnosprawnościa

mi 

  uczniów 

niepełnosprawnych 

niedostosowanych 

Art. 44h ust. 4 Nauczyciel ustala 

ocenę śródroczną i 

roczną ucznia 

uczniów z 

niepełnosprawnościa

mi z trudnościami w 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

społecznie i 

zagrożonych 

niedostosowaniem 

społecznym 

relacjach społecznych 

i zagrożonych takimi 

trudnościami [do 

dyskusji] 

  w szczególności 

wynikającymi z 

niepełnosprawności, 

niedostosowania 

społecznego lub 

zagrożenia 

niedostosowaniem 

społecznym 

Art. 92d ust. 3 pkt 

2 lit. e 

Organizacja 

wypoczynku 

w szczególności 

wynikającymi z 

niepełnosprawności, 

trudności w relacjach 

społecznych lub 

zagrożenia nimi [do 

dyskusji]  

  o potrzebach 

wynikających z 

niepełnosprawności, 

Art. 92k ust. 2 pkt 

2 lit. e 

Karta kwalifikacyjna 

wypoczynku 

o potrzebach 

wynikających z 

niepełnosprawności, 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niedostosowania 

społecznego lub 

zagrożenia 

niedostosowaniem 

społecznym 

trudności w relacjach 

społecznych lub 

zagrożenia nimi [do 

dyskusji] 

  dla uczniów 

niepełnosprawnych 

Art. 22ab ust. 3 Nauczyciele przy 

wyborze materiałów 

edukacyjnych 

uwzględniają 

możliwości tej grupy 

uczniów 

dla uczniów z 

niepełnosprawnościa

mi 

  uczniowie 

niepełnosprawni 

Art. 44zn ust. 10 Egzamin dyplomowy 

dla tych uczniów 

uczniowie z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób Art. 22as ust. 1 Kto może być wpisany osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych pkt 4 na listę 

rzeczoznawców 

niepełnosprawnościa

mi 

  dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej  

Art. 92c ust. 2 pkt 

1 

Co zapewnia 

organizator 

wypoczynku 

dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościa

mi 

  z zakresu danego 

rodzaju 

niepełnosprawności, 

niedostosowania 

społecznego lub 

zagrożenia 

niedostosowaniem 

społecznym 

Art. 44zzr ust. 10 

pkt 6 

Pomoc nauczyciela 

wspomagającego na 

egzaminie 

z zakresu danego 

rodzaju 

niepełnosprawności, 

trudności w relacjach 

społecznych lub 

zagrożenia nimi [do 

dyskusji] 

  specyficzne trudności 

w uczeniu się 

Art. 44d Zwolnienie ucznia z 

niektórych obowiązków 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  specyficzne trudności 

w uczeniu się lub 

niepełnosprawność 

Art. 44zi ust. 1 Dyrektor szkoły 

artystycznej zwalnia 

ucznia z niektórych 

obowiązków 

[do dyskusji] 

  specyficzne trudności 

w uczeniu się 

Art. 44zi ust. 2 Dyrektor szkoły 

artystycznej zwalnia 

ucznia z niektórych 

obowiązków 

[do dyskusji] 

  specyficzne trudności 

w uczeniu się 

Art. 44t Uczniowie z tymi 

trudnościami mogą być 

zwolnieni z niektórych 

obowiązków 

[do dyskusji] 

  specyficznych 

trudnościach w 

uczeniu się 

Art. 3 pkt 18a Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  specyficznych 

trudnościach w 

uczeniu się 

Art. 44zzr ust. 5 Przystąpienie do 

egzaminu 

[do dyskusji] 

  specyficznych 

trudnościach w 

uczeniu się 

Art. 44zzzf ust. 5 Przystąpienie do 

egzaminu 

zawodowego 

[do dyskusji] 

  ograniczeń 

wynikających z 

niepełnosprawności, 

niedostosowania 

społecznego lub 

zagrożenia 

niedostosowaniem 

społecznym 

Art. zzr ust. 10 

pkt 1 

Na czym polega 

dostosowanie 

warunków 

przeprowadzenia 

egzaminu 

[do dyskusji] 

  zminimalizowanie Art. 44zzzf ust. 8 Dostosowanie [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ograniczeń 

wynikających z 

niepełnosprawności, 

niedostosowania 

społecznego lub 

zagrożenia 

niedostosowaniem 

społecznym 

pkt 1 egzaminu 

zawodowego 

  z zakresu danego 

rodzaju 

niepełnosprawności, 

niedostosowania 

społecznego lub 

zagrożenia 

niedostosowaniem 

społecznym 

Art. 44zzzf ust. 8 

pkt 5 

Dostosowanie 

egzaminu 

zawodowego 

z zakresu danego 

rodzaju 

niepełnosprawności, 

trudności w relacjach 

społecznych lub 

prawdopodobieństwa 

ich wystąpienia [do 

dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  szkołę podstawową, w 

tym specjalną 

Art. 90v ust. 3 Starosta wskazuje 

wiodący ośrodek  

koordynacyjno-

rehabilitacyjno-

opiekuńczy 

[do dyskusji] 

  szkół podstawowych 

specjalnych 

Art. 104 ust. 1 Prowadzenie szkół z 

wyjątkiem specjalnych 

przechodzi do 

obowiązkowych zadań 

własnych gmin z dniem 

1 stycznia 1994 r 

[do dyskusji] 

  szkole specjalnej lub 

oddziale specjalnym 

Art. 3 pkt 1a Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 

  szkole specjalnej 

przysposabiającej do 

Art. 3 pkt 3b Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 



374 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pracy 

  szkoły specjalnej 

przysposabiającej do 

pracy 

Art. 44q ust. 4 pkt 

1 

Kiedy uczeń powtarza 

ostatnią klasę tej 

szkoły 

[do dyskusji] 

  w szkole specjalnej Art. 22as ust. 1 

pkt 1 

Kto może być wpisany 

na listę 

rzeczoznawców 

[do dyskusji] 

  specjalny ośrodek 

wychowawczy dla 

dzieci i młodzieży 

wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki, 

metod pracy i 

wychowania 

Art. 90v ust. 3 Starosta wskazuje 

wiodący ośrodek 

koordynacyjno-

rehabilitacyjno-

opiekuńczy 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  specjalny ośrodek 

szkolno-wychowawczy 

Art. 90v ust. 3 Starosta wskazuje 

wiodący ośrodek  

koordynacyjno-

rehabilitacyjno-

opiekuńczy 

[do dyskusji] 

  podręcznik 

przeznaczony do 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 3 pkt 23 Wyjaśnienie 

terminologii 

[do dyskusji] 

  z zaburzeniami 

somatycznymi 

Art. 92b ust. 1 pkt 

3 

Pierwszeństwo w 

korzystaniu z 

wypoczynku 

finansowanego ze 

środków wojewody 

mają dzieci z tymi 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zaburzeniami 

  zaburzenia 

komunikacji językowej  

Art. 44zzr ust. 6 Przystąpienie do 

egzaminu 

złożone potrzeby w 

komunikowaniu się 

[do dyskusji] 

  zaburzenia 

komunikacji językowej  

Art. 44zzzf ust. 6 Przystąpienie do 

egzaminu 

zawodowego 

złożone potrzeby w 

komunikowaniu się 

[do dyskusji] 

  zaburzeń Art. 44zzr ust. 6 Przystąpienie do 

egzaminu 

[do dyskusji] 

  zaburzeń Art. 44zzzf ust. 6 Przystąpienie do 

egzaminu 

zawodowego 

[do dyskusji] 

  u dziecka 

niesłyszącego lub 

Art. 3 pkt 18  Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

u dziecka z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

słabosłyszącego słuchu 

  absolwent niesłyszący Art. 44zzg ust. 1 Zwolnienie z części 

ustnej matury z języka 

obcego 

[do dyskusji] 

  niesłyszący Art. 44zzzh ust. 1 Egzamin zawodowy w 

dostosowanej formie 

[do dyskusji] 

  niewidomego lub 

słabowidzącego 

Art. 3 pkt 18  Wyjaśnienie 

terminologii ustawy 

osoby z 

niepełnosprawnością 

wzroku  

  słuchacza lub 

absolwenta 

niewidomego albo 

słabowidzącego 

Art. 44zzzf ust. 7 Przystąpienie do 

egzaminu 

zawodowego 

słuchacza lub 

absolwenta z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  niewidomi Art. 44zzzh ust. 1 Egzamin zawodowy w [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dostosowanej formie 

  słabowidzący Art. 44zzzh ust. 1 Egzamin zawodowy w 

dostosowanej formie 

[do dyskusji] 

  w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Art. 9da ust. 1 Dyrektor Centralnej 

Komisji 

Egzaminacyjnej może 

zlecić dyrektorowi 

okręgowej komisji 

egzaminacyjnej 

przeprowadzenie 

badań 

[do dyskusji] 

  w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Art. 9c pkt 4a Dane ucznia 

pozyskiwane przez 

okręgową komisję 

egzaminacyjną 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44f ust. 7 Zasady klasyfikacji [do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 44h ust. 3 Wystawianie oceny 

śródrocznej i rocznej w 

szkole integracyjnej 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44h ust. 4 Wystawianie oceny 

śródrocznej i rocznej w 

szkole w szkole 

ogólnodostępnej 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44i ust. 7 pkt 

1 

Oceny śródroczne, 

roczne, końcowe są 

opisowe 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie Art. 44i ust. 7 pkt Oceny śródroczne, [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

kształcenia 

specjalnego 

2 roczne, końcowe są 

opisowe 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44o ust. 5 Promowanie do 

następnej klasy 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44o ust. 6 Promowanie do 

następnej klasy 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44q ust. 2 Ukończenie szkoły [do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 44zw ust. 1 Kto nie przystępuje do 

egzaminu ósmoklasisty 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44zw ust. 2 Zwolnienie z egzaminu 

ósmoklasisty 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44zzr ust. 1 Dostosowanie 

egzaminu 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44zzr ust. 2 Dostosowanie 

egzaminu 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 44zzr ust. 8 Dostosowanie arkuszy 

egzaminacyjnych 

[do dyskusji] 

  Orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

Art. zzzf ust. 1 Przystąpienie do 

egzaminu 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

specjalnego zawodowego 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. zzzf ust. 2 Przystąpienie do 

egzaminu 

zawodowego 

[do dyskusji] 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego  

Art. 44zzzfa Przystąpienie do 

egzaminu 

zawodowego 

[do dyskusji] 

  kształcenia 

specjalnego 

Art. 22as ust. 1 

pkt 1 

Kto może być wpisany 

na listę 

rzeczoznawców 

[do dyskusji] 

  kształcenia 

specjalnego 

Art. 22as ust. 1 

pkt 4 

Warunki wpisu na listę 

rzeczoznawców 

[do dyskusji] 

  kształcenia 

specjalnego 

Art. 22as ust. 1 

pkt 4 

Warunki wpisu na listę 

rzeczoznawców 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  kształceniem 

specjalnym 

Art. 22ab ust. 2 

pkt 4 

Nauczyciele mogą 

przedstawić 

dyrektorowi propozycję 

więcej niż jednego 

podręcznika względem 

uczniów objętych tych 

kształceniem 

[do dyskusji] 

  kształceniem 

specjalnym 

Ar. 22ab ust. 3 Nauczyciele 

uwzględniają przy 

wyborze podręcznika 

potrzeby edukacyjne 

ucznia 

[do dyskusji] 

  występowanie danej 

dysfunkcji 

Art. 44zzzh ust. 1 Dostosowanie formy 

egzaminu 

zawodowego do danej 

występowanie danej 

niepełnosprawności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

“dysfunkcji” 

  ze specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnymi 

Art. 92d ust. 3 pkt 

2 lit. e 

Zgłoszenie zamiaru 

zorganizowania 

wypoczynku 

[do dyskusji] 

  o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

Art. 92k ust. 2 pkt 

2 lit. e 

Zawartość karty 

kwalifikacyjnej na 

wypoczynek 

[do dyskusji] 

  specjalne potrzeby 

edukacyjne 

Art. 92t pkt 3 Minister określa liczbę 

uczestników 

wypoczynku biorąc 

pod uwagę te potrzeby 

[do dyskusji] 

  specjalnych potrzeb 

edukacyjnych 

Art. 92t pkt 6 Minister określa 

program kursów na 

kierownika 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wypoczynku 

107 Ustawa z dnia 26 

lipca 1991 r. o 

podatku 

dochodowym od 

osób fizycznych 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1128) 

świadczenia na 

rehabilitację 

zawodową, społeczną i 

leczniczą osób 

niepełnosprawnych 

Art. 21 ust. 1 pkt 

27 lit. a 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

świadczenia na 

rehabilitację 

zawodową, społeczną 

i leczniczą osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  zakładowych funduszy 

rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych 

Art. 21 ust. 1 pkt 

27 lit. a 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

zakładowych 

funduszy rehabilitacji 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  zakładowy fundusz 

rehabilitacji osób 

Art. 38 ust. 2 pkt 

1 lit. a tiret drugi 

Termin przekazania 

zaliczek i podatku. 

zakładowy fundusz 

rehabilitacji osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych niepełnosprawnościa

mi 

  podatnik będący osobą 

niepełnosprawną 

Art. 26 ust. 1 pkt 

6 

Podstawa 

opodatkowania i 

odliczenia. 

podatnik będący 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  podatnik, na którego 

utrzymaniu są osoby 

niepełnosprawne 

Art. 26 ust. 1 pkt 

6 

Podstawa 

opodatkowania i 

odliczenia. 

podatnik, na którego 

utrzymaniu są osoby 

z 

niepełnosprawnościa

mi 

   Art. 26 ust. 7e   

  przewodników osób 

niewidomych 

Art. 26 ust. 7a pkt 

7 

 przewodników osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób niewidomych I 

lub II grupy inwalidztwa 

  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osób z 

niepełnosprawnością 

narządu ruchu 

zaliczonych do I grupy 

inwalidztwa 

  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  opiekę pielęgniarską w 

domu nad osobą 

niepełnosprawną 

Art. 26 ust. 7a pkt 

9 

 wsparciem 

pielęgniarskim w 

domu udzielanym 

osobie z 

niepełnosprawnością 

  usługi opiekuńcze 

świadczone dla osób 

  usługi opiekuńcze 

świadczone dla osób 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych 

zaliczonych do I grupy 

inwalidztwa 

z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej 

Art. 26 ust. 7a pkt 

11 

 dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

  osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osoba 

niepełnosprawna 

Art. 26 ust. 7a pkt 

12 

 osoba z 

niepełnosprawnością 

  osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 26 ust. 7a pkt 

13 lit. a 

Odpłatny, konieczny 

przewóz na niezbędne 

zabiegi leczniczo-

osoby z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rehabilitacyjne 

   Art. 26 ust. 7a pkt 

14 

Używanie samochodu 

osobowego.  

 

  osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 38 ust. 2a pkt 

1 lit. a-d oraz pkt 

2 

Terminy przekazania 

zaliczek i podatku. 

osoby z 

niepełnosprawnością 

   Art. 38 ust. 2b Ustalanie wskaźnika 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. 

 

  osoby 

niepełnosprawnej, 

zaliczonej do I lub II 

grupy inwalidztwa 

Art. 26 ust. 7a pkt 

13 lit. b 

Odpłatny, konieczny 

przewóz na niezbędne 

zabiegi leczniczo-

rehabilitacyjne 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  dzieci   dzieci z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych do 

lat 16  

niepełnosprawnościa

mi do lat 16 

  podatnika mającego na 

utrzymaniu osobę 

niepełnosprawną albo 

dziecko 

niepełnosprawne, które 

nie ukończyło 16. roku 

życia 

Art. 26 ust. 7a pkt 

14 

 (...) osobę z 

niepełnosprawnością 

albo dziecko z 

niepełnosprawnością 

(...) 

  orzeczenia o 

zakwalifikowaniu przez 

organy orzekające do 

jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, 

określonych w 

Art. 26 ust. 7d pkt 

1 

Warunki odliczenia 

wydatków, o których 

mowa w art. 26 ust. 7d 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

odrębnych przepisach 

  decyzji przyznającej 

rentę z tytułu całkowitej 

lub częściowej 

niezdolności do pracy 

Art. 26 ust. 7d pkt 

2 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenia o 

niepełnosprawności 

osoby, która nie 

ukończyła 16 roku 

życia, wydanego na 

podstawie odrębnych 

przepisów 

Art. 26 ust. 7d pkt 

3 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  I grupa inwalidztwa Art. 26 ust. 7f pkt 

1  

definicja legalna [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



392 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osoby, w stosunku do 

których, na podstawie 

odrębnych przepisów, 

orzeczono całkowitą 

niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji  

Art. 26 ust. 7f pkt 

1 lit. a 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osoby, w stosunku do 

których, na podstawie 

odrębnych przepisów, 

orzeczono znaczny 

stopień 

niepełnosprawności 

Art. 26 ust. 7f pkt 

1 lit. b 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  II grupa inwalidztwa Art. 26 ust. 7f pkt definicja legalna [konieczna zmiana na 



393 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2 etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osoby, w stosunku do 

których, na podstawie 

odrębnych przepisów, 

orzeczono całkowitą 

niezdolność do pracy 

Art. 26 ust. 7f pkt 

2 lit. a 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osoby, w stosunku do 

których, na podstawie 

odrębnych przepisów, 

orzeczono 

umiarkowany stopień 

niepełnosprawności 

Art. 26 ust. 7f pkt 

2 lit. b 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osoba, której dotyczy 

wydatek, posiada 

Art. 26 ust. 7g Odliczenie wydatków 

przez osobę, która 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

wydane przez 

właściwy organ na 

podstawie odrębnych 

przepisów 

obowiązujących do 

dnia 31 sierpnia 1997 

r. 

uzyskała orzeczenie 

na podstawie 

przepisów 

obowiązujących do 

dnia 31 sierpnia 1997 

r. 

orzecznictwa] 

  Płatnicy, o których 

mowa w art. 31, którzy 

utracili status zakładu 

pracy chronionej, 

zatrudniający osoby 

niepełnosprawne 

Art. 38 ust. 2a Termin przekazania 

zaliczek i podatku. 

Płatnicy, o których 

mowa w art. 31, 

którzy utracili status 

zakładu pracy 

chronionej, 

zatrudniający osoby z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

mi 

  inwalidów wojennych i 

wojskowych 

Art. 21 ust. 1 pkt 

2 oraz pkt 75 i pkt 

98b 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

[do dyskusji] 

  poszkodowany, który 

utracił całkowicie lub 

częściowo zdolność do 

pracy zarobkowej  

Art. 21 ust. 1 pkt 

3c 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkie z 

tytułu inwalidztwa 

wojennego 

Art. 21 ust. 1 pkt 

74 lit. a 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty wypadkowe 

osób, których 

inwalidztwo powstało w 

Art. 21 ust. 1 pkt 

74 lit. c 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

(...) 

niepełnosprawność 

powstała (...) 



396 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

związku z 

przymusowym 

pobytem na robotach 

w III Rzeszy 

Niemieckiej w latach 

1939–1945 

  igrzyska głuchych Art. 21 ust. 1 pkt 

10a i 40a 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

[do dyskusji] 

108 Ustawa z dnia 15 

lutego 1992 r. o 

podatku 

dochodowym od 

osób prawnych 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1800) 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej inwalidów 

Art. 17 ust. 1 pkt 

4 

Zwolnienia 

przedmiotowe (cele 

statutowe podatników). 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

109 Ustawa z dnia 9 

września 2000 r. 

o podatku od 

czynności 

cywilnoprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 815) 

czynności 

cywilnoprawne w 

sprawach uprawnień 

dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 2 pkt 1 lit. b Wyłączenia 

przedmiotowe z 

opodatkowania. 

czynności 

cywilnoprawne w 

sprawach uprawnień 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osoby nabywające na 

potrzeby własne sprzęt 

rehabilitacyjny, wózki 

inwalidzkie, 

motorowery, motocykle 

lub samochody 

osobowe, zaliczone, w 

rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji 

Art. 8 pkt 6 Zwolnienia 

podmiotowe. 

osoby nabywające na 

potrzeby własne 

sprzęt rehabilitacyjny, 

wózki dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi, motorowery, 

motocykle lub 

samochody osobowe, 

zaliczone, w 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, do 

grupy osób o 

znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

bez względu na rodzaj 

schorzenia, oraz osoby 

o lekkim stopniu 

niepełnosprawności w 

związku ze 

schorzeniami 

narządów ruchu; 

rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

do grupy osób o 

znacznym lub 

umiarkowanym 

stopniu 

niepełnosprawności 

bez względu na 

rodzaj 

niepełnosprawności, 

oraz osoby o lekkim 

stopniu 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawności w 

związku z 

niepełnosprawnościa

mi narządów ruchu 

110  Ustawa z dnia 11 

marca 2004 r. o 

podatku od 

towarów i usług 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 685) 

ludzi starszych i 

niepełnosprawnych  

Art. 41 ust. 12a Stawki podatku. ludzi starszych i z 

niepełnosprawnościa

mi 

  placówki zapewniające 

całodobową opiekę 

osobom 

niepełnosprawnym  

Art. 43 ust. 1 pkt 

22 lit. d 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

placówki 

zapewniające 

całodobowe wsparcie 

osobom z  

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

mi  

  usługi opieki nad 

osobami 

niepełnosprawnymi  

Art. 43 ust. 1 pkt 

23 

Zwolnienia 

przedmiotowe. 

usługi wsparcia osób 

z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 62 ust. 1 Import towarów 

specjalnie 

przystosowanych m.in. 

do podnoszenia 

kwalifikacji. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  niewidomych i 

niedowidzących 

Art. 2  pkt 27g Definicja czasopism 

regionalnych lub 

lokalnych.  

osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

  niewidomych i Art. 146 ust. 4 Definicja czasopism osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niedowidzących specjalistycznych. niepełnosprawnością 

wzroku 

  niewidomych i 

niedowidzących 

Załącznik nr 8 

Wykaz towarów, 

których dostawa 

jest 

opodatkowana 

stawką 0% na 

podstawie art. 83 

ust. 1 pkt 26, Poz. 

4 

Urządzenia 

komputerowe do pism 

Braille’a. 

osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku 

111 Ustawa z dnia 15 

listopada 1984 r. 

o podatku rolnym 

(Dz. U. z 2020 r. 

inwalidami zaliczonymi 

do I lub II grupy 

Art. 12 ust. 1 pkt 

12 lit. b 

Zwolnienia od podatku 

rolnego. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

poz. 333) 

  niepełnosprawnymi o 

znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 12 ust. 1 pkt 

12 lit. c 

Zwolnienia od podatku 

rolnego. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa]  

  osobami całkowicie 

niezdolnymi do pracy 

w gospodarstwie 

rolnym  

Art. 12 ust. 1 pkt 

12 lit. d 

Zwolnienia od podatku 

rolnego. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osobami niezdolnymi 

do samodzielnej 

egzystencji 

Art. 12 ust. 1 pkt 

12 lit. d 

Zwolnienia od podatku 

rolnego.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

112 Ustawa z dnia 12 

stycznia 1991 r. o 

inwalidami zaliczonymi 

do I lub II grupy 

Art. 7 ust. 1 pkt 

11 lit. b 

Zwolnienia od podatku. [konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

podatkach i 

opłatach 

lokalnych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 

1170) 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawnymi o 

znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 7 ust. 1 pkt 

11 lit. c 

Zwolnienia od podatku. osobami z 

niepełnosprawnościa

mi [konieczna zmiana 

na etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osobami całkowicie 

niezdolnymi do pracy 

w gospodarstwie 

rolnym 

Art. 7 ust. 1 pkt 

11 lit. d 

Zwolnienia od podatku. [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osobami niezdolnymi Art. 7 ust. 1 pkt Zwolnienia od podatku. [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

do samodzielnej 

egzystencji 

11 lit. d etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osób zaliczonych do 

znacznego stopnia 

niepełnosprawności w 

rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Art. 18a ust. 2 pkt 

2 

Opłata od posiadania 

psa.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osób 

niepełnosprawnych w 

rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 

Art. 18a ust. 2 pkt 

2a 

Opłata od posiadania 

psa.  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi (...) 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

  osób niewidomych Art. 17 ust. 2 pkt 

3 

Zwolnienie 

podmiotowe od opłaty 

miejscowej i 

uzdrowiskowej. 

osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku [do dyskusji] 

113 Ustawa z dnia 4 

października 

2018 r. o 

pracowniczych 

planach 

kapitałowych (Dz. 

całkowitą niezdolność 

do pracy w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. 

o  emeryturach i 

rentach z Funduszu 

Art. 2 ust. 1 pkt 

23 lit. a 

Definicja legalna 

terminu “poważne 

zachorowanie”.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

U. z 2020 r. poz. 

1342) 

Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. U. z 

2020 r. poz. 53, 252 i 

568), ustaloną w 

formie orzeczenia 

przez lekarza 

orzecznika lub komisję 

lekarską Zakładu 

Ubezpieczeń 

Społecznych na okres 

co najmniej 2 lat 

  umiarkowany lub 

znaczny stopień 

niepełnosprawności w 

rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

Art. 2 ust. 1 pkt 

23 lit. b 

Definicja legalna 

terminu “poważne 

zachorowanie”.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



407 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875), 

ustalony w formie 

orzeczenia przez 

zespół do spraw 

orzekania o 

niepełnosprawności na 

okres co najmniej 2 lat 

  niepełnosprawność 

osoby, która nie 

ukończyła 16 lat, w 

Art. 2 ust. 1 pkt 

23 lit. c 

Definicja legalna 

terminu “poważne 

zachorowanie”.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



408 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, 

ustaloną w formie 

orzeczenia przez 

zespół do spraw 

orzekania o 

niepełnosprawności 

114 Ustawa z dnia 31 

stycznia 1989 r. - 

Prawo bankowe 

inwalidów na zakup 

wózków i samochodów 

inwalidzkich 

Art. 121 ust. 2 pkt 

3 lit. c 

Obowiązywanie 

dotychczasowych 

przepisów 

wykonawczych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi na zakup wózków i 

samochodów dla 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. 

1992.72.359) 

dotyczących kredytów i 

oprocentowania 

kredytów. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

115 Ustawa z dnia 5 

sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 

nieodpłatnym 

poradnictwie 

obywatelskim 

oraz edukacji 

prawnej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 945) 

osobom 

doświadczającym 

trudności w 

komunikowaniu się 

Art. 8 ust. 8 Udzielenie porady 

prawnej nieodpłatnej 

poza punktem 

[do dyskusji] 

  z powodu 

niepełnosprawności 

Art. 11 ust. 6b Asysta wolontariuszy w 

punkcie porady z 

ze względu na 

niepełnosprawność 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

powodu 

niepełnosprawności 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 13 pkt 6 Minister 

rozporządzeniem 

określi zakres i sposób 

przekazywania 

informacji przez 

starostę 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

116 Ustawa z dnia 27 

lipca 2001 r. o 

ochronie baz 

danych (Dz. 

U.2021.386) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 8 ust. 1 pkt 4 Dla dobra osób 

niepełnosprawnych 

można korzystać z 

części 

rozpowszechnionej 

bazy danych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

117 Ustawa z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i 

mienia (Dz. U. z 

2021 r. poz. 

1995) 

jest osobą 

niepełnosprawną 

Art. 33 ust. 2 Do wniosku o wpis na 

listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony 

fizycznej dołącza się 

oświadczenie, że nie 

jest się osobą 

niepełnosprawną 

jest osobą z 

niepełnosprawnością 

  orzeczony stopień 

niepełnosprawności, 

inwalidztwa lub 

niezdolności do pracy 

Art. 33 ust. 2 Do wniosku o wpis na 

listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony 

fizycznej dołącza się 

dokumenty 

potwierdzające stopień 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenia o Art. 33 ust. 2 Do wniosku o wpis na [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

inwalidztwie lub 

niezdolności do pracy 

listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony 

fizycznej dołącza się 

dokumenty 

potwierdzające, że nie 

posiada się takiego 

orzeczenia 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

118 Ustawa z dnia 21 

czerwca 2001 r. o 

ochronie praw 

lokatorów, 

mieszkaniowym 

zasobie gminy i 

zmianie Kodeksu 

cywilnego (Dz. U. 

osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 14 ust. 4 pkt 

2 

Sąd nie może orzec o 

braku uprawnienia do 

zawarcia umowy 

najmu socjalnego 

lokalu wobec osoby 

niepełnosprawnej 

osoby z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

z 2020 r. poz. 

611) 

  dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 21 ust. 3 pkt 

6a 

Zasady wynajmowania 

lokali wchodzących w 

skład mieszkaniowego 

zasobu gminy muszą 

określać warunki lokalu 

dla osoby 

niepełnosprawnej 

dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  lub 

ubezwłasnowolnionego 

oraz osoby 

sprawującej nad nim 

opiekę i wspólnie z nim 

zamieszkałej 

Art. 14 ust. 4 pkt 

2 

Sąd nie może orzec o 

braku uprawnienia do 

zawarcia umowy 

najmu socjalnego 

lokalu wobec tej grupy 

osób 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] osoby 

wspierającej go i 

wspólnie z nim 

zamieszkałej  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  do osób, które do 

chwili śmierci najemcy 

lokalu sprawowały nad 

nim opiekę 

Art. 31  do osób, które do 

chwili śmierci najemcy 

lokalu udzielały mu 

wsparcia 

119  Ustawa z dnia 4 

lutego 2011 r. o 

opiece nad 

dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. z 

2021 r. poz. 75) 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

Art. 3a ust. 1 pkt 

1a 

Dane, które przekazuje 

rodzic, starając się o 

miejsce w żłobku lub 

klubie dziecięcym 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  dzieci 

niepełnosprawnych 

Art. 11 ust. 2 pkt 

2 

Cele żłobka i klubu 

dziecięcego obejmują 

w statucie wspieranie 

tych dzieci 

dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi 

  dzieci Art. 11 ust. 2 pkt Cele żłobka i klubu dzieci z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych 3 dziecięcego obejmują 

w statucie preferencje 

przyjmowania tych 

dzieci 

niepełnosprawnościa

mi 

  dziecko 

niepełnosprawne 

Art. 15 ust. 2 pkt 

1 

Liczba opiekunów 

sprawujących opiekę w 

żłobku 

dziecko z 

niepełnosprawnością 

  dziecko 

niepełnosprawne lub 

dziecko wymagające 

szczególnej opieki 

Art. 15 ust. 2 pkt 

2 

Liczba opiekunów 

sprawujących opiekę w 

klubie dziecięcym 

dziecko z 

niepełnosprawnością 

lub dziecko 

wymagające 

szczególnej opieki 

  dziecko wymagające 

szczególnej opieki 

Art. 15 ust. 2 pkt 

1 

Liczba opiekunów 

sprawujących opiekę w 

żłobku 

dziecko wymagające 

szczególnej opieki 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  dostosowany do 

potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych lub 

wymagających 

szczególnej opieki 

Art. 27 ust. 4 pkt 

9 

Informacje zawarte w 

rejestrze, czy żłobek 

lub klub dziecięcy są 

dostosowane do 

potrzeb tych dzieci 

dostosowany do 

potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi lub wymagających 

szczególnej opieki 

  dostosowany do 

potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych lub 

wymagających 

szczególnej opieki 

Art. 28 ust. 1 pkt 

9 

Wniosek o wpisu do 

rejestru żłobka lub 

klubu dziecięcego 

zawiera informacje, 

czy są one 

dostosowane 

dostosowany do 

potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi lub wymagających 

szczególnej opieki 

  jest niepełnosprawne 

lub wymaga 

szczególnej opieki 

Art. 38 ust. 1 Liczba dzieci, nad 

którymi sprawuje 

opiekę dzienny 

opiekun 

jest dzieckiem z 

niepełnosprawnością 

lub wymaga 

szczególnej opieki 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  jest niepełnosprawne 

lub wymaga 

szczególnej opieki 

Art. 38 ust. 1a Liczba dzieci, nad 

którymi sprawuje 

opiekę dzienny 

opiekun 

jest dzieckiem z 

niepełnosprawnością 

lub wymaga 

szczególnej opieki 

  liczba dzieci 

niepełnosprawnych lub 

wymagających 

szczególnej opieki 

Art. 64 ust. 4 pkt 

8 

Dane przekazywane w 

sprawozdaniach o 

liczbie tych dzieci 

liczba dzieci z 

niepełnosprawnościa

mi lub wymagających 

szczególnej opieki 

  rozwoju 

psychofizycznym  

Art. 3a ust. 1 pkt 

6  

Dane o rozwoju 

przekazuje rodzic, 

który ubiega się o 

objęcie dziecka opieką 

w żłobku lub klubie 

dziecięcym albo przez 

dziennego opiekuna  

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

120 Ustawa z dnia 31 

maja 1996 r. o 

osobach 

deportowanych 

do pracy 

przymusowej 

oraz osadzonych 

w obozach pracy 

przez III Rzeszę i 

Związek 

Socjalistycznych 

Republik 

Radzieckich (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1818) 

orzeczenia o 

inwalidztwie, o 

niezdolności do pracy 

lub o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 5a ust. 12 pkt 

1 

Dokumenty dołączane 

do wniosku o 

przyznanie pomocy 

pieniężnej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  jest osobą całkowicie Art. 5a ust. 4 pkt Warunki przyznania [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niezdolną do pracy 

oraz do samodzielnej 

egzystencji 

3 jednorazowej pomocy 

pieniężnej 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

121 Ustawa z dnia 16 

listopada 2006 r. 

o opłacie 

skarbowej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

1923) 

uprawnień dla osób 

niepełnosprawnych 

Art. 2 ust. 1 pkt 1 

lit. b 

Wyłączenia z opłaty 

skarbowej 

uprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opieki, kurateli Art. 2 ust. 1 pkt 1 

lit. a 

Wyłączenia z opłaty 

skarbowej 

[do dyskusji] 

122 Ustawa z dnia 11 

września 2015 r. 

o osobach 

osoba 

niepełnosprawna 

Art. 4 pkt 3 Definicja odsyłająca do 

tej z Ustawy o 

rehabilitacji 

osoba z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

starszych (Dz. U. 

poz. 1705) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 5 ust. 1 pkt 7 Przedmiot informacji o 

sytuacji osób starszych 

(oryg.: „sytuacja osób 

niepełnosprawnych i 

ich opiekunów”) 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  opiekunów Art. 5 ust. 1 pkt 7 Przedmiot informacji o 

sytuacji osób starszych 

(oryg.: „sytuacja osób 

niepełnosprawnych i 

ich opiekunów”) 

osób wspierających 

123 Ustawa z dnia 13 

kwietnia 2007 r. 

o  Państwowej 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 10 ust. 1 pkt 

1 

Zadania Państwowej 

Inspekcji Pracy 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Inspekcji Pracy 

(Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1251, z 

późn. zm.) 

  niezdolności do pracy 

z powodu choroby 

Art. 64 ust. 5 Uprawnienia podczas 

niezdolności do pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  utraty zdolności 

fizycznej lub 

psychicznej 

Art. 62 ust. 1 pkt 

6 

Rozwiązanie stosunku 

pracy 

[do dyskusji] 

  rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 56 ust. 1 Prawo do odprawy [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

124 Ustawa z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o 

Państwowej 

Straży Pożarnej 

(Dz. U. z 2021  r. 

poz. 1940) 

urazu psychicznego Art. 49i ust. 2 Prawo do turnusu po 

powrocie ze służby 

poza granicami 

państwa 

doświadczenia 

kryzysu psychicznego 

[do dyskusji] 

  stan psychofizyczny Art. 49i ust. 2 Prawo do turnusu po 

powrocie ze służby 

poza granicami 

państwa 

[do dyskusji] 

  policyjnej renty 

inwalidzkiej 

Art. 60a ust. 1 Składki na 

ubezpieczenie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 60a ust. 3 Składki na 

ubezpieczenie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

   Art. 124q ust. 3 Powierzenie psa 

służbowego 

wycofanego z użycia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  prawo do renty z tytułu 

inwalidztwa 

niepozostającego w 

związku ze służbą 

Art. 66 ust. 1 Uprawnienia strażaka, 

który nabył prawo do 

renty bez związku ze 

służbą 

prawo do renty z 

tytułu 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwo Art. 75 pkt 3 Członkowie rodziny 

strażaka, których 

uwzględnia się przy 

przydziale lokalu 

mieszkalnego 

niepełnosprawność 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenie o 

inwalidztwie 

Art. 101 ust. 3 Uprawnienia strażaka 

zwolnionego ze służby 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 101 ust. 3 Uprawnienia strażaka 

zwolnionego ze służby 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  posiadają całkowitą 

niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 67 ust. 2 pkt 

2 

Członkowie rodziny 

strażaka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  posiadają całkowitą 

niezdolność do pracy 

Art. 67 ust. 2 pkt 

2 

Członkowie rodziny 

strażaka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niezdolni do 

wykonywania 

zatrudnienia 

Art. 75 pkt 3 Członkowie rodziny 

strażaka, których 

uwzględnia się przy 

przydziale lokalu 

mieszkalnego 

niemogący pracować 

ze względu na stan 

zdrowia [do dyskusji] 

125 Ustawa z dnia 15 

lipca 2020 r. o 

Polskim Bonie 

Turystycznym 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 839) 

dziecku 

niepełnosprawnym 

Art. 2 pkt 2  Definicja w ustawie. dziecku z 

niepełnosprawnością 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 2 pkt 2 lit. a Odesłanie do 

“przepisów o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”. 

  dziecko 

niepełnosprawne 

Art. 4 ust.2 pkt 1 Opis komu przysługuje 

bon. 

dziecko z 

niepełnosprawnością 

  dziecka 

niepełnosprawnego 

Art. 4 ust.2 pkt 2 Opis komu przysługuje 

bon. 

dziecka z 

niepełnosprawnością 

  dziecka 

niepełnosprawnego 

Art. 4 ust.2 pkt 3 Opis komu przysługuje 

bon. 

dziecka z 

niepełnosprawnością 

  na dziecko 

niepełnosprawne 

Art. 6 ust. 2 Opis komu przysługuje 

bon. 

na dziecko z 

niepełnosprawnością 

  dziecka 

niepełnosprawnego 

Art. 6 ust. 3 Opis komu przysługuje 

bon. 

dziecka z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

126 Ustawa z dnia 29 

listopada 2000 r. 

Prawo atomowe 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1947) 

zaburzeń psychicznych Art. 12c ust. 3 pkt 

3 

Kryteria do uzyskania 

uprawnień do pracy 

m.in. w elektrowni 

jądrowej 

[do dyskusji] 

  istotnych zaburzeń 

funkcjonowania 

psychologicznego 

Art. 12c ust. 3 pkt 

3 

Kryteria do uzyskania 

uprawnień do pracy 

m.in. w elektrowni 

jądrowej 

[do dyskusji] 

  wykaz istotnych 

zaburzeń 

funkcjonowania 

psychologicznego 

Art. 12d ust. 9 Minister określa, by 

spełnić ww. 

[do dyskusji] 

  zaburzeń psychicznych Art. 12d ust. 9  [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  istotnych zaburzeń 

funkcjonowania 

psychologicznego 

Art. 12d ust. 9  [do dyskusji] 

  utraty (...) 

odpowiednich 

warunków 

zdrowotnych lub 

psychicznych 

Art. 12f pkt 2 Utrata ww. uprawnień [do dyskusji] 

  opiekun Art. 3 pkt 23b Osoba pomagająca w 

badaniu polegającym 

na działaniu 

promieniowania 

osoba wspierająca 

  opiekunów Art. 3 pkt 6d  osób wspierających 

   Art. 33a pkt 4   
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 33c ust. 1   

   Art. 33e ust. 8   

   Art. 33e ust. 10   

   Art. 33h ust. 2 pkt 

4 

  

   Art. 33zd ust. 1 

pkt 2 

  

  opiekunowie Art. 33e ust. 1  osoby wspierające 

  opiekunowi Art. 33i ust. 4  osobie wspierającej 

127 Ustawa z dnia 29 

czerwca 1995 r. o 

statystyce 

orzeczenia o 

niepełnosprawności 

Art. 35b ust. 1 pkt 

18 

Rodzaj danych 

osobowych 

przetwarzanych przez 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



430 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

publicznej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

955) 

służby statystyki 

publicznej 

  stopień 

niepełnosprawności 

Art. 35b ust. 1 pkt 

18 

Rodzaj danych 

osobowych 

przetwarzanych przez 

służby statystyki 

publicznej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  ograniczenia 

wykonywania 

podstawowych 

czynności życiowych 

Art. 35b ust. 2 pkt 

2 

Badania statystyczne 

dostarczają informacji 

m.in. z tego obszaru 

[do dyskusji] 

  stopień niezdolności 

do pracy 

Art. 35b ust. 1 pkt 

18 

Rodzaj danych 

osobowych 

przetwarzanych przez 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

służby statystyki 

publicznej 

128 Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o 

strażach 

gminnych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

1763) 

braku przeciwwskazań 

psychologicznych do 

wykonywania 

czynności strażnika 

Art. 24a ust. 3 Wykonywanie 

obowiązków strażnika 

[do dyskusji] 

129 Ustawa z dnia 26 

stycznia 2018 r. o 

Straży 

Marszałkowskiej 

(Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1940) 

policyjnej renty 

inwalidzkiej 

Art. 56 ust. 1 Nie spełnianie 

warunków przez 

funkcjonariusza do 

nabycia tej renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  policyjnej renty Art. 56 ust. 3 Kwestia składek na [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

inwalidzkiej ubezpieczenie etapie reformy 

orzecznictwa] 

  policyjnej renty 

inwalidzkiej 

Art. 140c ust. 3 Opieka nad psem 

służbowym wycofanym 

z użycia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  lub pod jego 

bezpośrednią opieką 

Art. 61 ust. 1 pkt 

4 

Urlop okolicznościowy 

dla funkcjonariusza w 

przypadku śmierci 

osoby będącej pod 

jego bezpośrednia 

opieką 

lub w ramach 

udzielanego przez 

niego bezpośredniego 

wsparcia [do dyskusji] 

  osób, których 

opiekunem prawnym 

został ustanowiony 

funkcjonariusz 

Art. 84 ust. 2 pkt 

6 

Zasiłek pogrzebowy 

dla funkcjonariusza w 

przypadku śmierci 

takiej osoby 

[do dyskusji] 



433 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  konieczności 

osobistego 

sprawowania opieki 

nad chorym członkiem 

rodziny 

Art. 87 ust. 2 pkt 

4 

Zwolnienie lekarskie 

obejmuje okres kiedy 

funkcjonariusz pełnił 

taką opiekę 

konieczności 

osobistego wspierania 

chorego członka 

rodziny 

  w okresie sprawowania 

nad nimi opieki 

Art. 87 ust. 2 pkt 

4 

Zwolnienie lekarskie 

obejmuje okres kiedy 

funkcjonariusz pełnił 

taką opiekę 

w okresie udzielania 

im wsparcia 

130 Ustawa z dnia 4 

kwietnia 2014 r. o 

świadczeniu 

odszkodowawczy

m przysługującym 

w razie wypadku 

upośledzenie 

czynności organizmu 

nierokujące poprawy 

Art. 4 ust. 2 pkt 1 Co uznaje się za 

uszczerbek na zdrowiu 

ograniczenie 

czynności organizmu 

nierokujące poprawy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

lub choroby 

pozostających w 

związku ze 

służbą (Dz. U. z 

2018 r. poz. 

1448) 

  upośledzenie 

czynności organizmu 

na okres 

przekraczający 6 

miesięcy, jednak 

rokuje poprawę 

Art. 4 ust. 2 pkt 2 Co uznaje się za 

uszczerbek na zdrowiu 

ograniczenie 

czynności organizmu 

na okres 

przekraczający 6 

miesięcy, jednak 

rokuje poprawę 

  upośledzeń czynności 

organizmu  

Art. 32 ust. 1 pkt 

2 

Rozporządzenie 

określi sposób 

ustalania uszczerbku 

ograniczeń czynności 

organizmu 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

na zdrowiu 

  upośledzeń czynności 

organizmu 

Art. 32 ust. 2 pkt 

2 

Rozporządzenie 

określi sposób 

ustalania uszczerbku 

na zdrowiu 

ograniczeń czynności 

organizmu 

  ze znacznym 

ograniczeniem 

sprawności organizmu 

lub niezdolnego do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 11 ust. 3 Zasady przyznawania 

jednorazowego 

odszkodowania 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

131 Ustawa z dnia 25 

czerwca 1999 r. o 

świadczeniach 

pieniężnych z 

orzeczeniem o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o 

Art. 32 ust. 1 pkt 

2a 

Komu przysługuje 

zasiłek opiekuńczy  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ubezpieczenia 

społecznego w 

razie choroby i 

macierzyństwa 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1133)  

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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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rehabilitacji i edukacji 

do ukończenia 18 lat; 

  dzieckiem 

legitymującym się 

orzeczeniem o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

łącznie ze 

wskazaniami: 

konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w 

związku ze znacznie 

ograniczoną 

Art. 32 ust. 1 pkt 

2b 

Komu przysługuje 

zasiłek opiekuńczy  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

możliwością 

samodzielnej 

egzystencji oraz 

konieczności stałego 

współudziału na co 

dzień opiekuna 

dziecka w procesie 

jego leczenia, 

rehabilitacji i edukacji 

do ukończenia 18 lat 

  renty inwalidzkiej  Art. 13 ust. 1a Przyznawanie zasiłku 

chorobowego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 18 ust. 8 Zasady przyznawania 

świadczenia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rehabilitacyjnego orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 25 ust. 2 Przyznawanie zasiłku 

wyrównawczego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  legitymującą się 

orzeczeniem o 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 29 ust. 9 pkt 

3 

Przyznanie zasiłku 

macierzyńskiego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  legitymującą się 

orzeczeniem o 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 29 ust. 5 Kwestie zasiłku 

macierzyńskiego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



440 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  legitymuje się 

orzeczeniem o 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 32a ust. 1 pkt 

2 

Zasiłek opiekuńczy dla 

ojca 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 13 ust. 1 pkt 

1 

Przyznawanie zasiłku 

chorobowego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 18 ust. 7 Komu nie przysługuje 

świadczenie 

rehabilitacyjne 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 25 ust. 1 Komu nie przysługuje 

zasiłek wyrównawczy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osoby niezdolnej do 

pracy 

Art. 13 ust. 1a Przyznawanie zasiłku 

chorobowego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

132 Ustawa z dnia 21 

maja 1999 r. o 

broni i amunicji 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 955) 

wykaz stanów 

chorobowych i 

zaburzeń 

funkcjonowania 

psychologicznego 

Art. 15 ust. 9 Uprawnienie ministra 

zdrowia do określenia 

sytuacji 

wykluczających 

możliwość wydania 

pozwolenia na broń 

[do dyskusji] 

  z zaburzeniami 

psychicznymi 

Art. 15 ust. 1 pkt 

2 

Odwołanie do definicji 

z Ustawy o ochronie 

zdrowia psychicznego 

w kontekście 

niewydawania 

pozwolenia na broń 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  znacznie ograniczonej 

sprawności 

psychofizycznej 

Art. 15 ust. 1 pkt 

2 

Katalog osób, którym 

nie wydaje się 

pozwolenia na broń 

[do dyskusji] 

  istotne zaburzenia 

funkcjonowania 

psychologicznego 

Art. 15 ust. 1 pkt 

3 

Katalog osób, którym 

nie wydaje się 

pozwolenia na broń 

[do dyskusji] 

  stanu psychicznego Art. 15a ust. 2 Zakres badania 

lekarskiego przy 

ubieganiu się o 

pozwolenie na broń 

[do dyskusji] 

  poziomu rozwoju 

intelektualnego 

Art. 15a ust. 3 Zakres badania 

lekarskiego przy 

ubieganiu się o 

pozwolenie na broń 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

133 Ustawa z dnia 22 

listopada 2018 r. 

o dokumentach 

publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1660, z późn. 

zm.) 

stopień 

niepełnosprawności 

Art. 5 ust. 2 pkt 

23 

Lista dokumentów 

publicznych kategorii 

pierwszej [legitymacja 

dokumentująca...] 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

134 Ustawa z dnia 20 

marca 2015 r. o 

działaczach 

opozycji 

antykomunistyczn

ej oraz osobach 

represjonowanyc

h z powodów 

politycznych (Dz. 

orzeczenie o 

inwalidztwie, o 

niezdolności do pracy 

lub o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 8 ust. 4 pkt 1 Załączniki do wniosku 

o przyznanie pomocy 

pieniężnej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

U. z 2021 r. poz. 

1255) 

  rentę inwalidzką albo 

rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 10a ust. 1 Prawo do świadczenia 

wyrównawczego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  środowiskowej opieki 

socjalnej 

Art. 12 Uprawnienie do 

pierwszeństwa do 

środowiskowej opieki 

socjalnej, w tym 

uzyskaniu miejsca w 

DPS 

środowiskowego 

wsparcia socjalnego 

  wykonywanie zadań 

opiekuńczych na rzecz 

osób uprawnionych 

Art. 13b Możliwość zlecenia 

zadań organizacjom 

pozarządowym 

wykonywanie zadań 

wspierających osoby 

uprawnione 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  pomocy i opieki Art. 15 ust. 4 pkt 

4 

Zadania wojewódzkich 

rad konsultacyjnych do 

spraw działaczy 

opozycji 

antykomunistycznej 

oraz osób 

represjonowanych z 

powodów politycznych 

wsparcia 

  osobą całkowicie 

niezdolną do pracy 

oraz do samodzielnej 

egzystencji 

Art. 10 ust. 4 pkt 

3 

Uprawnienie do 

pomocy pieniężnej 

jednorazowej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

135 Ustawa z dnia 5 

grudnia 2014 r. o 

Karcie Dużej 

orzeczeniem o 

umiarkowanym albo 

znacznym stopniu 

Art. 4 ust. 2b pkt 

3 

Prawo do posiadania 

Karty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Rodziny (Dz. U. z 

2021 r. poz. 

1744) 

niepełnosprawności 

   Art. 10 ust. 4a pkt 

5 

Postępowanie w 

sprawie przyznania 

Karty 

 

   Art. 11 Okres przyznawania 

Karty 

 

  orzeczenia o 

znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 10 ust. 15 Postępowanie w 

sprawie przyznania 

Karty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

Art. 21 ust. 1 pkt 

11 

Przetwarzanie danych [konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawności orzecznictwa] 

  orzeczenie o 

znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 21 ust. 1 pkt 

11 

Przetwarzanie danych [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

136 Ustawa z dnia 11 

lutego 2016 r. o 

pomocy państwa 

w wychowywaniu 

dzieci (Dz. U. z 

2019 r. poz. 

2407, z późn. 

zm.) 

specjalny ośrodek 

szkolno-wychowawczy, 

specjalny ośrodek 

wychowawczy 

Art. 2 pkt17 

[wchodzi w życie 

1.01.2022] 

Zawarta w ustawie 

definicja szkoły. 

[do dyskusji] 

137  Ustawa z dnia 20 

lipca 2018 r. o 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 7 ust. 1 pkt 1 W odniesieniu do 

dostępności mieszkań i 

osób z 

niepełnosprawnościa



448 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pomocy państwa 

w ponoszeniu 

wydatków  

mieszkaniowych 

w pierwszych 

latach najmu 

mieszkania (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

2158) 

budynku dla “osób 

niepełnosprawnych”. 

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 8 ust. 2 pkt 9 Odesłanie do ustawy: 

“w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 

573)”.  

  stopniu 

niepełnosprawności  

Art. 8 ust. 2 pkt 

10 

W odniesieniu do 

stopnia 

niepełnosprawności  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 8 ust. 2 pkt 

10 

Odesłanie do ustawy: 

“w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 

573)”. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

138 Ustawa z dnia 7 

września 2007 r. 

o pomocy 

osobom 

uprawnionym do 

alimentów 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 877, z późn. 

zm.) 

stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 2 pkt 12  W odniesieniu do 

stopnia 

niepełnosprawności.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności Art. 2 pkt 12 Stopniu 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności – 

Art. 2 pkt 16 Znacznym stopniu 

niepełnosprawności – 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   osób 

niepełnosprawnych 

Art. 2 pkt 16 lit. a Odesłanie do 

“przepisów o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 9 ust.   Stopnia 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 15 ust. 8a pkt 

1 lit. k 

Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  o niepełnosprawności Art. 15 ust. 8c pkt 

4 

W odniesieniu do 

zespołów do spraw 

orzekania o 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawności  

  orzeczenia o 

niepełnosprawności  

Art. 15 ust. 8a pkt 

1 lit. k 

Orzeczenia o 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 15 ust. 8a pkt 

1 lit. k 

Stopnień 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  o niepełnosprawności Art. 15 ust. 8a pkt 

1 lit. k 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 15 ust. 8a pkt 

1 lit. k 

Orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osób Art. 15 ust. 8e Osoby z osób z 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnych niepełnosprawnościam

i. 

niepełnosprawnościa

mi 

  stopnia 

niepełnosprawności 

Art. 15 ust. 8e Stopień 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 15a ust. 1 pkt 

5 

Stopień 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 15a ust. 1 pkt 

5 

Odesłanie do “ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 

573)”.  

  stopnia 

niepełnosprawności 

Art. 15a ust. 1 pkt 

5 

Stopień 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 15a ust. 1 pkt 

5 

Stopień 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 15a ust. 2 Odesłanie do “ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”.  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 15a ust. 3 Stopień 

niepełnosprawności.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 18 ust. 3 Stopień 

niepełnosprawności.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 18 ust. 3 Stopień 

niepełnosprawności.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 18 ust. 3 Stopień 

niepełnosprawności.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

139  Ustawa z dnia 17 

grudnia 1998 r. o 

urazu psychicznego Art. 9b. ust. 1. Kryteria skierowania 

na bezpłatny turnus 

doświadczenia 

kryzysu psychicznego 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zasadach użycia 

lub pobytu Sił 

Zbrojnych 

Rzeczypospolitej 

Polskiej poza 

granicami 

państwa (Dz. U. z 

2021 r. poz. 396) 

leczniczo- -

profilaktyczny. 

[do dyskusji] 

  stan psychofizyczny Art. 9b. ust. 1. Kryteria skierowania 

na bezpłatny turnus 

leczniczo- -

profilaktyczny. 

[do dyskusji] 

140  Ustawa z dnia 13 

czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu 

chorych psychicznie Art. 1 ust. 2 pkt 5 Odesłanie: “w 

rozumieniu przepisów 

o ochronie zdrowia 

osób z 

niepełnosprawnością 

psychospołeczną lub 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

socjalnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 

176) 

psychicznego”. innymi zakłóceniami 

czynności 

psychicznych/ osób z 

zaburzeniami w 

zakresie zdrowia 

psychicznego [do 

dyskusji] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 1 ust. 2 pkt 8 Odesłanie: “w 

rozumieniu przepisów 

o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

141 Ustawa z dnia 4 

marca 1994 r. o 

zakładowym 

funduszu 

świadczeń 

socjalnych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

746) 

stopień 

niepełnosprawności 

Art. 5 ust. 4 Stopień 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

142  Ustawa z dnia 24 

sierpnia 2001 r. o 

Żandarmerii 

Wojskowej i 

wojskowych 

organach 

porządkowych 

inwalidzka Art. 27 ust. 3  Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1214) 

  inwalidzka Art. 36 ust. 5 Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art, 18 ust. 3 pkt 

4 

Odniesienie do 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 

573)”  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  zaburzenia psychiczne Art, 18 ust. 3 pkt W odniesieniu do [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

5 przemocy. 

  zaburzenia psychiczne Art, 18 ust. 3 pkt 

6 

W odniesieniu do 

osoby. 

[do dyskusji] 

143 Ustawa z dnia 9 

marca 2017 r. o 

wymianie 

informacji 

podatkowych z 

innymi państwami 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 626) 

renty inwalidzkiej  Art. 31 ust. 1 pkt 

1 a 

Renta inwalidzka. [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwa Art. 31 ust. 1 pkt 

1 d 

Niepełnosprawność.  niepełnosprawności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

144  Ustawa z dnia 26 

października 

1982 r. o 

wychowaniu w 

trzeźwości i 

przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1119) 

opieki psychiatrycznej  Art. 9 zn. 3 ust. 5 Zadanie NFZ wsparcia 

psychiatrycznego 

  pomoc psychologiczną  Art. 23 ust. 2 Wsparcie 

psychologiczne 

wsparcie 

psychologiczne 

   niepełnosprawności Art. 25a ust. 1 pkt 

11 

Orzeczenia o 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   niepełnosprawności Art. 25a ust. 1 pkt Stopnia [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

11 niepełnosprawności. etapie reformy 

orzecznictwa] 

145 Ustawa z dnia 9 

czerwca 2011 r. o 

wspieraniu 

rodziny i systemie 

pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 821, z późn. 

zm.) 

stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 37. ust. 1 pkt 

2 

Stopień 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 52 Orzeczenie o 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 52  Stopniu 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 



463 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności Art. 54 ust.3 pkt 7  Orzeczenie o 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 59 ust. 1 Orzeczenie o 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 59 ust. 1 Stopniu 

niepełnosprawności.  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 59 ust. 2 Orzeczenie o 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 59 ust. 2 Stopniu [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawności.  etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 81 ust. 1 Orzeczenie o 

niepełnosprawności  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 81 ust.1 Stopniu 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 105 ust. 1 pkt 

1 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności  Art. 105 ust. 1 pkt 

1 

Stopniu 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  dzieciom 

niepełnosprawnym 

Art. 105 ust. 2 Dzieciom z 

niepełnosprawnościam

i. 

dzieciom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  niepełnosprawności Art. 115 ust. 2 

(wejdzie w życie z 

dn. 1.01.2022 r.) 

Orzeczenie o 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawności Art. 115 ust. 2 

(wejdzie w życie z 

dn. 1.01.2022 r.) 

Stopniu 

niepełnosprawności. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  opiekę osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 140 ust. 3 pkt 

1 

Całodobową “opiekę 

osobom 

niepełnosprawnym”.  

wsparcie osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  niepełnosprawnych 

intelektualnie 

Art. 142 ust. 2 

pkt1 

Dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych 

z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

intelektualnie. intelektualną 

  specjalnym ośrodku 

szkolno-

wychowawczym, 

specjalnym ośrodku 

wychowawczym 

Art. 142 ust. 2 

pkt1 

Wyliczenie placówek. [do dyskusji] 

  niepełnosprawności  Art. 150 ust. 1 Stopniu 

niepełnosprawności  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niepełnosprawnych 

intelektualnie 

Art. 240 ust. 2 Jako: “Dzieci i 

młodzieży 

niepełnosprawnych 

intelektualnie”. 

z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  specjalnym ośrodku Art. 240 ust. 2 Wyliczenie placówek [do dyskusji] 



467 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

szkolno-

wychowawczym, 

specjalnym ośrodku 

wychowawczym 

146 Ustawa z dnia 18 

lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu 

emerytalnym 

funkcjonariuszy 

Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, 

Agencji Wywiadu, 

Służby 

Kontrwywiadu 

Wojskowego, 

zaburzeniami 

psychicznymi 

Art. 15 ust. 6 pkt 

2 

W odniesieniu do 

osadzonych. 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Służby Wywiadu 

Wojskowego, 

Centralnego 

Biura 

Antykorupcyjnego

, Straży 

Granicznej, 

Straży 

Marszałkowskiej, 

Służby Ochrony 

Państwa, 

Państwowej 

Straży Pożarnej, 

Służby Celno-

Skarbowej i 

Służby 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Więziennej oraz 

ich rodzin (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 

723, z późn. zm.) 

  upośledzonych 

umysłowo 

Art. 15 ust. 6 pkt 

2 

W odniesieniu do 

osadzonych. 

z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  renta inwalidzka Art. 2. ust. 1. pkt 

1 lit. b 

Policyjna renta 

inwalidzka. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 3. ust. 1. pkt 

3 

Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 3. ust.1.pkt 3 Policyjna renta [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

inwalidzka etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 3. ust. 1. pkt 

6 

Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 3 ust. 3 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 5 ust. 1 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 5 ust. 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty inwalidzkiej  Art. 5 ust. 3 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rent inwalidzkich Art. 5 ust. 3 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 5 ust. 4 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art. 8 ust. 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   renty inwalidzkiej Art. 10 ust. 5 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej. Art. 10a ust. 5 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidą Art. 14 ust. 2 pkt 

2 

Osoba z 

niepełnosprawnością 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  inwalidztwo Art. 14 ust. 4 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  Renta inwalidzka Rozdział 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  Renta inwalidzka Art. 19 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidą  Art. 19 Osoba z 

niepełnosprawnością 

osobą z 

niepełnosprawnością 

  inwalidztwo Art. 19 pkt 2 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 19 pkt 3 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  inwalidztwa  Art. 20 ust. 1  Niepełnosprawność niepełnosprawności 

  inwalidztwa  Art. 20 ust. 2 Niepełnosprawność niepełnosprawności 

  inwalidztwo Art. 20 ust. 3 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 20 ust. 5 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  inwalidztwie Art. 21 ust. 1 pkt 

1 

Niepełnosprawność niepełnosprawności 

  inwalidztwa Art. 21 ust. 1 pkt 

1 

Niepełnosprawność niepełnosprawności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidztwie Art. 21 ust. 1 pkt 

1a 

Niepełnosprawność niepełnosprawności 

  inwalidów Art. 21a. ust. 1 Osoba z 

niepełnosprawnością 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  inwalidztwo Art. 21a. ust. 1 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  inwalidów Art. 21a. ust. 2 Osoba z 

niepełnosprawnością 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  inwalidztwo Art. 21a. ust. 2 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 21a. ust. 3 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  inwalidzkiej  Art. 21a. ust. 3 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  inwalida Art. 21a. ust. 4 Osoba z 

niepełnosprawnością 

osoba z 

niepełnosprawnością 

  inwalidzkiej  Art. 21a. ust. 4 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   inwalidzka Art. 22. ust. 1 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidów Art. 22. ust. 1 Osoba z 

niepełnosprawnością 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  inwalidzką  Art. 22. ust. 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  inwalidom Art. 22. ust. 2 Osoba z 

niepełnosprawnością 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  inwalidztwo Art. 22. ust. 2 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  inwalidzką Art. 22a. ust. 1 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzkiej  Art. 22a. ust. 1 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzką Art. 22a. ust. 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidzkiej Art. 22a. ust. 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzkiej Art. 22a. ust. 3 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzkiej Art. 22a. ust. 4 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzkiej Art. 23. ust. 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzkiej Art. 24. pkt 1 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  inwalidzkiej Art. 24. pkt 1b Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzkiej Art. 24. pkt 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwa Art. 39. ust. 1. pkt 

3 

Niepełnosprawność niepełnosprawności 

  inwalidzkiej  Art. 40 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwa Art. 40 Niepełnosprawność niepełnosprawności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidztwo Art. 40 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  renta inwalidzka  Art. 41. ust. 1. Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 41. ust. 1. Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 41. ust. 2. Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 41. ust. 3 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwa Art. 41. ust. 4 Niepełnosprawność niepełnosprawności 



480 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidzką Art. 41. ust. 4 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwa Art. 41. ust. 4 Niepełnosprawność niepełnosprawności 

  inwalidzkiej  Art. 41. ust. 2 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzkich Art. 41b. ust. 4 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidzkich Art. 41b. ust. 5 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 42. ust. 3 Policyjna renta [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

inwalidzka etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 42. ust. 3 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 42. ust. 3 Policyjna renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  komisji do spraw 

inwalidztwa  

Art. 62 Odnosi się do komisji 

do spraw inwalidztwa i 

zatrudnienia Zakładu 

Ubezpieczeń 

Społecznych. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  grup inwalidzkich Art. 62 Grupa inwalidzka. [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

147 Ustawa z dnia 19 

lipca 2019 r. o 

zapewnianiu 

dostępności 

osobom ze 

szczególnymi 

potrzebami (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

1062) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 2 pkt 4 Odwołanie do 

Konwencji o prawach 

osób 

niepełnosprawnych, 

sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1169 

oraz z 2018 r. poz. 

1217) 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [przy założeniu 

zmiany tłumaczenia 

Konwencji] 

  niepełnosprawnych Art. 6. pkt 1 lit. d Odwołanie do ustawy 

“ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r.  o 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [przy założeniu 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 

426, 568 i 875)”. 

zmiany w ustawie o 

rehabilitacji] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 13 ust. 4 pkt 

2 

Odwołanie do ustawy 

“z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [przy założeniu 

zmiany w ustawie o 

rehabilitacji] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 13 ust. 4 pkt 

7 

Odwołanie do ustawy 

“z dnia 27 sierpnia 

osób z 

niepełnosprawnościa
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”. 

mi [przy założeniu 

zmiany w ustawie o 

rehabilitacji] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 13 ust. 4 pkt 

8 

Odwołanie do “ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [przy założeniu 

zmiany w ustawie o 

rehabilitacji] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 67 Przypis nr 10: “Artykuł 

45 zawiera zmiany do 

ustawy z dnia 27 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [przy założeniu 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych”.  

zmiany w ustawie o 

rehabilitacji] 

148 Ustawa z dnia 28 

marca 2003 r. o 

transporcie 

kolejowym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1984) 

podróżnym o 

ograniczonej 

możliwości poruszania 

się 

Art. 36m ust. 2 

pkt 2 

Poprawa obsługi tych 

pasażerów 

[do dyskusji] 

149 Ustawa z dnia 30 

października 

2002 r. o 

ubezpieczeniu 

upośledzenie 

czynności organizmu 

nierokujące poprawy 

Art. 11 ust. 2 Co uznaje się za stały 

uszczerbek na zdrowiu 

ograniczenie 

czynności organizmu 

nierokujące poprawy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

społecznym z 

tytułu wypadków 

przy pracy i 

chorób 

zawodowych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

1205) 

  naruszenie sprawności 

organizmu, które 

powoduje 

upośledzenie 

czynności organizmu  

Art. 11 ust. 3 Co uznaje się za 

długotrwały 

uszczerbek na zdrowiu 

naruszenie 

sprawności 

organizmu, które 

powoduje 

ograniczenie jego 

czynności 

  trwała choroba 

psychiczna 

Art 3 ust. 5 Za ciężki wypadek przy 

pracy uznaje się taki, w 

trwała 

niepełnosprawność 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wyniku którego 

nastąpiła ta choroba 

psychospołeczna lub 

inne zakłócenia 

czynności 

psychicznych / trwałe 

zaburzenia w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 

  całkowita niezdolność 

do pracy oraz 

niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji  

Art. 12 ust. 3 Kiedy zwiększa się 

kwota jednorazowego 

odszkodowania 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowita niezdolność 

do pracy oraz 

niezdolność do 

Art. 12 ust. 4 Kiedy zwiększa się 

kwota jednorazowego 

odszkodowania 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

samodzielnej 

egzystencji 

  całkowita lub 

częściowa niezdolność 

do pracy w zawodzie 

Art. 3 ust. 5 Co uważa się za ciężki 

wypadek przy pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  trwałe, istotne 

zeszpecenie lub 

zniekształcenie ciała 

Art. 3 ust. 5 Co uważa się za ciężki 

wypadek przy pracy 

[do dyskusji] 

  niezdolność do pracy  Art. 6 ust. 1 pkt 1 Kiedy przysługuje 

zasiłek chorobowy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 6 ust. 1 pkt 6 Kiedy przysługuje taka 

renta 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 17 ust. 1 Ustalanie prawa do 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 17 ust. 4 Przywrócenie prawa 

do renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osoby całkowicie 

niezdolnej do pracy 

Art. 18 ust. 1 pkt 

1 

Kwoty renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osoby częściowo 

niezdolnej do pracy 

Art. 18 ust. 1 pkt 

1 

Kwoty renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 17 ust. 6 Kiedy przysługuje 

renta rodzinna 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 17 ust. 7 Świadczenia dla 

członka rodziny 

rencisty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 18 ust. 1 Kwoty renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 20 ust. 2 Kwoty renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 26 ust. 1 Wypłata dla osoby 

uprawnionej do 

emerytury 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu Art. 50 ust. 1 Renty w rozumieniu tej [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niezdolności do pracy ustawy etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 50 ust. 3 Warunki pobierania 

świadczeń w związku z 

osiąganym 

przychodem 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

150 Ustawa z dnia 28 

listopada 2014 r. 

Prawo o aktach 

stanu cywilnego 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 709, z późn. 

zm.) 

ułomność fizyczną lub 

psychiczną 

Art. 62 ust. 3 Sporządzenie aktu 

urodzenia osoby 

pełnoletniej, której 

tożsamości nie można 

ustalić 

niepełnosprawność 

fizyczną lub [do 

dyskusji] 

  opiekunowi Art. 45 ust. 1 Uprawnieni do 

otrzymania odpisu aktu 

osobie wspierającej 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

cywilnego 

151 Ustawa z dnia 23 

lutego 1991 r. o 

uznaniu za 

nieważne 

orzeczeń 

wydanych wobec 

osób 

represjonowanyc

h za działalność 

na rzecz 

niepodległego 

bytu Państwa 

Polskiego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

1693) 

choroby psychicznej  Art. 3 ust. 1 Stwierdzenie 

nieważności 

orzeczenia 

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceń 

czynności 

psychicznych / 

zaburzeń w zakresie 

zdrowia psychicznego 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  choroby psychicznej  Art. 3 ust. 4 Stwierdzenie 

nieważności 

orzeczenia 

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceń 

czynności 

psychicznych / 

zaburzeń w zakresie 

zdrowia psychicznego 

152 Ustawa z dnia 14 

lipca 2006 r. o 

wjeździe na 

terytorium 

Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie 

oraz wyjeździe z 

tego terytorium 

obywateli państw 

osobie, która z powodu 

swojej 

niepełnosprawności 

nie może złożyć 

podpisu samodzielnie 

Art. 28 ust. 3 pkt 

2 

Zasady wydawania 

zaświadczenia o 

zarejestrowaniu pobytu 

obywatela UE 

osobie, która ze 

względu na swoją 

niepełnosprawność 

nie może 

samodzielnie się 

podpisać 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

członkowskich 

Unii Europejskiej i 

członków ich 

rodzin (Dz. U. z 

2021 r. poz. 

1697) 

  osobie, która z powodu 

swojej 

niepełnosprawności 

nie może złożyć 

podpisu samodzielnie 

Art. 52 ust. 3 pkt 

2 

W dokumencie 

potwierdzającym 

prawo stałego pobytu 

lub karcie stałego 

pobytu nie umieszcza 

się podpisu ich 

posiadacza 

osobie, która ze 

względu na swoją 

niepełnosprawność 

nie może 

samodzielnie się 

podpisać 

  osobie, która z powodu 

swojej 

Art. 65d ust. 3 pkt 

2 

W zaświadczeniu o 

zarejestrowaniu pobytu 

osobie, która ze 

względu na swoją 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawności 

nie może złożyć 

podpisu samodzielnie 

lub karcie pobytowej 

nie umieszcza się 

podpisu ich 

posiadacza 

niepełnosprawność 

nie może 

samodzielnie się 

podpisać 

  osobie, która z powodu 

swojej 

niepełnosprawności 

nie może złożyć 

podpisu samodzielnie 

Art. 65j ust. 3 pkt 

2 

W dokumencie 

potwierdzającym 

prawo stałego pobytu 

lub karcie stałego 

pobytu nie umieszcza 

się podpisu ich 

posiadacza 

osobie, która ze 

względu na swoją 

niepełnosprawność 

nie może 

samodzielnie się 

podpisać 

  trwałej niezdolności do 

pracy 

Art. 45 ust. 5 Kiedy nie stosuje się 

wymogu dotyczącego 

długości 

nieprzerwanego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pobytu 

  trwałej niezdolności do 

pracy 

Art. 45 ust. 1 pkt 

2 

Nabycie prawa do 

stałego pobytu przed 

upływem 5 lat 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  trwałej niezdolności do 

pracy 

Art. 45 ust. 3 Zastosowanie 

pewnych przepisów 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osobą 

ubezwłasnowolnioną 

całkowicie 

Art. 65l ust. 5 pkt 

2 

Wnioski składa 

opiekun 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobą 

ubezwłasnowolnioną 

całkowicie 

Art. 33 ust. 6 pkt 

2 

Wniosek składa 

opiekun 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobą Art. 65f ust. 5 pkt Kto składa wnioski w [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ubezwłasnowolnioną 

całkowicie 

2 przypadku obywatela 

Zjednoczonego 

Królestwa 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobie 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 29 ust. 2 Kto odbiera 

zaświadczenie o 

zarejestrowaniu pobytu 

obywatela UE  

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobie 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 29a ust. 2 Kto odbiera kartę 

pobytową 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobie 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 29a ust. 3 Odbiór karty pobytowej 

wymaga obecności tej 

osoby 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobie Art. 49 ust. 2 pkt Kto składa wniosek o [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

2 wydanie dokumentu 

potwierdzającego 

prawo stałego pobytu 

lub karty stałego 

pobytu 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobie 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 65e ust. 3 Kto odbiera dokumenty [konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobie 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 65e ust. 4 Odbiór dokumentów 

wymaga obecności tej 

osoby 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  osobie 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 65k ust. 3 Kto odbiera dokumenty [konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osobie 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

Art. 65k ust. 4 Odbiór dokumentów 

wymaga obecności tej 

osoby 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

  opiekun ustanowiony 

przez sąd lub inny 

organ 

Art. 65l ust. 5 pkt 

2 

Wnioski składa 

opiekun osoby 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

[do dyskusji] 

  opiekun ustanowiony 

przez sąd lub inny 

organ 

Art. 49 ust. 2 pkt 

2 

Kto składa wniosek o 

wydanie dokumentu 

potwierdzającego 

prawo stałego pobytu 

lub karty stałego 

pobytu 

[do dyskusji] 

  opiekun ustanowiony 

przez sąd lub inny 

Art. 33 ust. 6 pkt 

2 

Składanie wniosku dla 

osoby 

[do dyskusji] 



500 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

organ ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

  opiekun ustanowiony 

przez sąd lub inny 

organ 

Art. 65f ust. 5 pkt 

2 

Kto składa wnioski w 

przypadku obywatela 

Zjednoczonego 

Królestwa 

[do dyskusji] 

  rodzic, opiekun prawny 

albo kurator 

Art. 29 ust. 2 Kto odbiera 

zaświadczenie o 

zarejestrowaniu pobytu 

obywatela UE w 

odniesieniu do osoby 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

[do dyskusji] 

  rodzic, opiekun prawny 

albo kurator 

Art. 29a ust. 2 Kto odbiera kartę 

pobytową 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  rodzic, opiekun prawny 

albo kurator 

Art. 65e ust. 3 Kto odbiera dokumenty 

dla osoby 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

[do dyskusji] 

  rodzic, opiekun prawny 

albo kurator 

Art. 65k ust. 3 Kto odbiera dokumenty 

dla osoby 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie 

[do dyskusji] 

153 Ustawa z dnia 4 

listopada 2016 r.  

o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin 

„Za życiem” (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

1329) 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

albo orzeczeniem o 

lekkim lub 

umiarkowanym lub 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 12 ust. 3 Program Za życiem 

może być skierowany 

do tych dzieci 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę 

zagrażającą jego życiu 

Art. 4 ust. 2 pkt 2 Jednorazowe 

świadczenie z tytułu 

urodzenia takiego 

dziecka 

ciężką 

niepełnosprawność 

albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą 

jego życiu [do 

dyskusji] 

  ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę 

zagrażającą jego życiu 

Art. 4 ust. 2 pkt 3 Świadczenia opieki 

zdrowotnej dla takiego 

dziecka 

ciężka 

niepełnosprawność 

albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą 

jego życiu [do 

dyskusji] 

  ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę 

Art. 4 ust. 2 pkt 4 Dostęp do usług 

koordynacyjno-

opiekuńczo-

ciężka 

niepełnosprawność 

albo nieuleczalna 



503 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zagrażającą jego życiu rehabilitacyjnych choroba zagrażająca 

jego życiu [do 

dyskusji] 

  ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu 

Art. 4 ust. 3 Stan dziecka stwierdza 

lekarz ubezpieczenia 

zdrowotnego 

ciężką 

niepełnosprawność 

albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą 

jego życiu [do 

dyskusji] 

  ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę 

zagrażającą życiu 

Art. 7 ust. 1 Nie stosuje się 

pewnych przepisów do 

zawierania umów z 

miejscami 

udzielającymi 

świadczeń takim 

ciężką 

niepełnosprawność 

albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą 

jego życiu [do 

dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

dzieciom 

  orzeczenie o potrzebie 

kształcenia 

specjalnego 

Art. 12 ust. 3 Do kogo może być 

skierowany program 

Za życiem 

[do dyskusji] 

154 Ustawa z dnia 7 

stycznia 1993 r. o 

planowaniu 

rodziny, ochronie 

płodu ludzkiego i 

warunkach 

dopuszczalności 

przerywania ciąży 

(Dz. U. z 1993 r., 

Nr 17, poz. 78, z 

późn. zm.) 

ubezwłasnowolnionej 

całkowicie  

Art. 4a ust. 4 Warunki 

dopuszczalności 

przerwania ciąży  

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  zdrowia psychicznego Art. 4a ust. 4 Warunki 

dopuszczalności 

przerwania ciąży  

[do dyskusji] 

155 Ustawa z dnia 26 

października 

1982 r. o 

postępowaniu w 

sprawach 

nieletnich (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 

969) 

upośledzenia 

umysłowego 

Art. 12  Orzeczenie 

umieszczenia w 

szpitalu 

psychiatrycznym, 

innym zakładzie 

leczniczym albo w 

domu pomocy 

społecznej 

niepełnosprawności 

intelektualnej 

  choroby psychicznej 

lub innego zakłócenia 

czynności 

psychicznych 

Art. 12 Orzeczenie 

umieszczenia w 

szpitalu 

psychiatrycznym, 

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceń 

czynności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

innym zakładzie 

leczniczym albo w 

domu pomocy 

społecznej 

psychicznych / 

zaburzeń w zakresie 

zdrowia psychicznego 

lub [do dyskusji] 

156 Ustawa z dnia 30 

czerwca 2000 r. - 

Prawo własności 

przemysłowej 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 324) 

rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 271 ust. 4 Odprawa eksperta [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  utraty przez eksperta 

zdolności fizycznej lub 

psychicznej do pracy, 

potwierdzonej 

orzeczeniem lekarskim 

Art. 274 ust. 1 Odwołanie eksperta ze 

stanowiska 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wydanym dla celów 

emerytalno-rentowych 

157 Ustawa z dnia 10 

grudnia 1993 r. o 

zaopatrzeniu 

emerytalnym 

żołnierzy 

zawodowych oraz 

ich rodzin, (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 

586, z późn. zm.) 

wojskowa renta 

inwalidzka 

Art. 2 pkt 1 lit. b Wymienione 

świadczenia pieniężne 

jakie przysługują 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka – 

wojskową rentę 

inwalidzką 

Art. 3 ust. 1 pkt 3 Wyjaśnienie 

terminologii 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  wojskową rentę Art. 3 ust. 1 pkt 6 Wyjaśnienie [konieczna zmiana na 



508 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

inwalidzką terminologii etapie reformy 

orzecznictwa] 

  wojskowej renty 

inwalidzkiej 

Art. 3 ust. 3 Kto jest rencistą 

wojskowym 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  wojskowej renty 

inwalidzkiej 

Art. 6a ust. 1 Prawo do świadczenia [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  wojskowej renty 

inwalidzkiej 

Art. 6a ust. 3 Przekazywanie 

składek 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Rozdział 2 Tytuł rozdziału [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renta inwalidzka Art. 41 ust. 2 Okresy nie wypłacania 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 19 Kiedy żołnierzowi 

przysługuje renta 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 22 ust. 1 Wysokość renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 40 ust. 1 Zmniejszenie renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 5 ust. 1 Podstawa wymiaru 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

   renty inwalidzkiej Art. 41 ust. 2 Okresy nie wypłacania 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 40 ust. 1 Zmniejszenie renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 5 ust. 2 Podstawa wymiaru 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 5 ust. 3 Waloryzacja renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 23 ust. 2 Uprawnieni członkowie [konieczna zmiana na 



511 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rodziny etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 39 Ustanie prawa do renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 40 ust. 3 Zmniejszenie renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 40b ust. 2 Powiadomienie o 

przychodzie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 41 ust. 2 Za jaki okres się nie 

wypłaca renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty inwalidzkiej I 

grupy 

Art. 24 pkt 1 Renta rodzinna [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej I 

grupy 

Art. 24 pkt 1b Renta rodzinna [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej II 

grupy 

Art. 24 pkt 2 Renta rodzinna [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej III 

grupy 

Art. 40 ust. 2 Zastosowanie 

przepisów 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rent inwalidzkich Art. 5 ust. 3 Waloryzacja renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  rent inwalidzkich Art. 40b ust. 4 Rozliczenie roczne 

przez organ 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rent inwalidzkich Art. 40b ust. 5 Zasady zmniejszania 

rent 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art. 8 ust. 2 Przyznanie renty 

rodzinnej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art 27 ust. 1 Świadczenia socjalne [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art. 22 ust. 2 Zwiększenie renty [konieczna zmiana na 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art. 40 ust. 4 Zastosowanie 

przepisów 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stał się inwalidą Art. 14 ust. 2 pkt 

2 

Wysługa emerytalna stał się osobą z 

niepełnosprawnością 

  stał się inwalidą Art. 19 Kiedy żołnierzowi 

przysługuje renta 

stał się osobą z 

niepełnosprawnością 

  inwalidy Art. 21a ust. 1 Pierwsze badanie 

kontrolne komisji  

osoby z 

niepełnosprawnością 

  inwalidów Art. 21a ust. 4 Badania kontrolne osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidów Art. 22 ust. 1 Wysokość renty osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  inwalidom Art. 22 ust. 2 Zwiększenie renty osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

  inwalidztwo Art. 15 ust. 4 Podwyższenie 

emerytury 

niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 22 ust. 2 Zwiększenie renty niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 19 pkt 2 Kiedy żołnierzowi 

przysługuje renta 

niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 19 pkt 3 Kiedy żołnierzowi 

przysługuje renta 

niepełnosprawność 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidztwo Art. 20 ust. 3 Kiedy inwalidztwo 

pozostaje w związku 

ze służbą 

niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 21a ust. 4 Badania kontrolne niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 20 ust. 5 Kiedy inwalidztwo nie 

powstaje w związku ze 

służbą 

niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 21a ust. 3 Badania kontrolne niepełnosprawność 

  inwalidztwo Art. 39 Ustanie prawa do renty niepełnosprawność 

  inwalidztwa Art. 20 ust. 2 Przyczyny powstania niepełnosprawności 

  inwalidztwa  Art. 21 ust. 1 pkt 

1 

Orzekanie wojskowych 

komisji lekarskich 

niepełnosprawności 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  z tytułu inwalidztwa Art. 40 ust. 4 Zastosowanie 

przepisów 

z tytułu 

niepełnosprawności 

  z tytułu inwalidztwa Art. 40 ust. 4 Zastosowanie 

przepisów 

z tytułu 

niepełnosprawności 

  inwalidztwa Art. 39 Ustanie prawa do renty niepełnosprawności 

  inwalidztwa Art. 38 ust. 1 pkt 

3 

Prawo do świadczeń niepełnosprawności 

  inwalidztwie Art. 21 ust. 1 pkt 

1 

Orzekanie wojskowych 

komisji lekarskich 

niepełnosprawności 

  inwalidztwie Art. 21 ust. 2  Orzekanie wojskowych 

komisji lekarskich 

niepełnosprawności 

  trzy grupy inwalidztwa Art. 20 ust. 1 Ustala się trzy grupy [konieczna zmiana na 

etapie reformy 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  grupa inwalidztwa Art. 21a ust. 2 Termin badania 

kontrolnego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  grupy inwalidztwa Art. 21a ust. 3 Badania kontrolne [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenia o 

inwalidztwie 

Art. 21a ust. 1 Pierwsze badanie 

kontrolne komisji  

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy i 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji  

Art. 21 ust. 1 pkt 

2 

O czym orzekają 

wojskowe komisje 

lekarskie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  o niezdolności do 

pracy i stopniu tej 

niezdolności oraz 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 24 pkt 4 Renta rodzinna [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  ustalenia niezdolności 

do samodzielnej 

egzystencji 

Art. 33 ust. 1 pkt 

4 

Prawo do świadczeń 

pieniężnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  o niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 37 pkt 2 Legitymacja emeryta-

rencisty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowicie niezdolnych 

do pracy 

Art. 20 ust. 1 pkt 

1 

Ustalenie grup [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



520 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  częściowo niezdolnych 

do pracy 

Art. 20 ust. 1 pkt 

2 

Ustalenie grup [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy Art. 38 ust. 1 pkt 

3 

Prawo do świadczeń [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolność do pracy Art. 39 Prawo do rent [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

158 Ustawa z dnia 26 

maja 1982 r. - 

Prawo o 

adwokaturze (Dz. 

U. 2020 poz. 

1651) 

ubezwłasnowolniony Art. 4b ust. 1 pkt 

4 

Kiedy adwokat nie 

może wykonywać 

zawodu 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   ubezwłasnowolnienie Art. 4c ust. 3 Zawieszenie adwokata [konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

159 Ustawa z dnia 6 

lipca 1982 r. o 

radcach 

prawnych (Dz. U. 

2020 poz. 75) 

choćby częściowego 

ograniczenia zdolności 

do czynności prawnych 

Art. 29 pkt 3 Skreślenie z listy 

radców prawnych 

[do dyskusji] 

160 Ustawa z dnia 22 

listopada 2013 r. 

o postępowaniu 

wobec osób z 

zaburzeniami 

psychicznymi 

stwarzających 

zaburzenia 

psychiczne/zaburzenia

mi psychicznymi 

Tytuł ustawy  [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zagrożenie życia, 

zdrowia lub 

wolności 

seksualnej innych 

osób (Dz. U. z 

2014 r. poz. 24) 

   Art. 1 pkt 2 i 3 Zakres podmiotowy 

ustawy 

[do dyskusji] 

   Art. 14 ust. 2 i 3 Orzeczenie o 

zastosowaniu nadzoru 

wobec osoby albo 

umieszczeniu w 

Krajowym Ośrodku 

Zapobiegania 

Zachowaniom 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Dyssocjalnym 

  zaburzenie psychiczne 

w postaci upośledzenia 

umysłowego 

Art. 1 pkt 2 Zakres podmiotowy 

ustawy 

[do dyskusji] 

   Art. 11 Procedura badania 

osoby 

[do dyskusji] 

161 Ustawa z dnia 30 

czerwca 1995 r. o 

stosunku 

Państwa do 

Kościoła 

Chrześcijan 

Baptystów w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. 

osób upośledzonych 

fizycznie lub umysłowo 

Art. 23 pkt 1 Prowadzenie zakładów 

dla ww. w ramach 

działalności 

charytatywno-

opiekuńczej Kościoła 

osób z 

niepełnosprawnością 

fizyczną lub 

intelektualną 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1995 Nr 97 poz. 

480, z późn. zm.) 

  podopiecznych Art. 19 ust. 3 Umożliwienie udziału w 

nabożeństwach w 

podmiotach i 

zakładach (m.in. 

„zamkniętych 

zakładach pomocy 

społecznej”) 

prowadzonych przez 

administrację rządową 

lub samorządową 

osób uzyskujących 

wsparcie/ 

mieszkańców 

162 Ustawa z dnia 17 

maja 1989 r. o 

stosunku 

osób upośledzonych 

fizycznie lub umysłowo 

Art. 39 pkt 1 Prowadzenie zakładów 

dla ww. w ramach 

działalności 

osób z 

niepełnosprawnością 

fizyczną lub 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Państwa do 

Kościoła 

Katolickiego w 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2019 r. poz. 

1347) 

charytatywno-

opiekuńczej Kościoła 

intelektualną 

  podopiecznych Art. 31 ust. 3 Umożliwienie udziału 

we Mszy św. w m.in. 

„zamkniętych 

zakładach pomocy 

społecznej” 

osób uzyskujących 

wsparcie/ 

mieszkańców 

163 Ustawa z dnia 29 

lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu 

zaburzeń psychicznych Art. 4 pkt 6 Definicja leczenia [do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

narkomanii (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

2050) 

  zespół zjawisk 

psychicznych 

Art. 4 pkt 14 Definicja osoby 

zagrożonej 

uzależnieniem 

[do dyskusji] 

  osobie z zaburzeniami 

psychicznymi 

 Art. 4 pkt 22 Definicja rehabilitacji [do dyskusji] 

  funkcjonowania 

psychicznego 

Art. 4 pkt 22 Definicja rehabilitacji [do dyskusji] 

  zespół zjawisk 

psychicznych lub 

somatycznych 

Art. 4 pkt 29 Definicja uzależnienia 

od środków 

odurzających, 

substancji 

[do dyskusji] 



527 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

psychotropowych, 

środków zastępczych 

lub nowych substancji 

psychoaktywnych 

  reakcjami 

psychofizycznymi 

Art. 4 pkt 29 Definicja uzależnienia 

od środków 

odurzających, 

substancji 

psychotropowych, 

środków zastępczych 

lub nowych substancji 

psychoaktywnych 

[do dyskusji] 

  wpływu na psychikę Art. 4 pkt 29 Definicja uzależnienia 

od środków 

odurzających, 

[do dyskusji] 



528 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

substancji 

psychotropowych, 

środków zastępczych 

lub nowych substancji 

psychoaktywnych 

  szkody somatyczne lub 

psychiczne 

Art. 4 pkt 30 Definicja uzależnienia 

od środków 

odurzających, 

substancji 

psychotropowych, 

środków zastępczych 

lub nowych substancji 

psychoaktywnych 

[do dyskusji] 

  skutków somatycznych 

i psychicznych 

Art. 44c ust. 12 Badanie produktu, co 

do którego zachodzi 

[do dyskusji] 



529 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

podejrzenie, że jest 

środkiem zastępczym 

164 Ustawa z dnia 23 

sierpnia 2007 r. o 

przeciwdziałaniu 

nieuczciwym 

praktykom 

rynkowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 

2070) 

niepełnosprawność 

fizyczna lub umysłowa 

Art. 2 pkt 8 Definicja przeciętnego 

konsumenta 

niepełnosprawność 

fizyczna lub 

intelektualna 

  zaburzenia lub wady 

rozwojowe 

Art. 7 pkt 17 Opis jednej z 

nieuczciwych praktyk 

rynkowych 

[do dyskusji] 

165 Ustawa z dnia 4 

kwietnia 2019 r. o 

osobie dotkniętej 

chorobą psychiczną 

Art. 2 pkt 17 Orzeczenie sądu o 

zezwoleniu na 

osobie z 

niepełnosprawnością 



530 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przedkładaniu 

niektórych 

dokumentów 

urzędowych w 

państwach 

członkowskich 

Unii Europejskiej 

(Dz. U. 2019 poz. 

860) 

albo niedorozwojem 

umysłowym 

zawarcie małżeństwa 

jako jeden z 

dokumentów 

urzędowych, do 

których stosuje się 

przepisy 

rozporządzenia 

2016/1191 

psychospołeczną lub 

innymi zakłóceniami 

czynności 

psychicznych albo 

niepełnosprawnością 

intelektualną / osobie 

z zaburzeniami w 

zakresie zdrowia 

psychicznego albo 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

166 Ustawa z dnia 11 

września 2003 r. 

o służbie 

wojskowej 

żołnierzy 

urazu psychicznego Art. 67 ust. 6 Kwalifikacja do 

skierowania na 

bezpłatny turnus 

leczniczo-

profilaktyczny 

doświadczenia 

kryzysu psychicznego 

[do dyskusji] 



531 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zawodowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1131, z późn. 

zm.) 

  wojskowej renty 

inwalidzkiej 

Art. 83 ust. 3 Prawo do 

dodatkowego 

uposażenia rocznego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowicie niezdolne 

do pracy lub niezdolne 

do samodzielnej 

egzystencji 

Art. 6 ust. 1 pkt 

20 lit. a 

Definicja dzieci 

pozostających na 

utrzymaniu żołnierza 

zawodowego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  wykaz chorób i 

ułomności 

Art. 5 ust. 8 pkt 1-

3 

Orzekanie o zdolności 

do zawodowej służby 

wojskowej 

wykaz chorób i 

rodzajów 

niepełnosprawności 



532 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

167 Ustawa z dnia 19 

sierpnia 2011 r. o 

weteranach 

działań poza 

granicami 

państwa (Dz. U. z 

2020 r. poz. 

2055) 

renta inwalidzka Art. 4 pkt 10 Definicja zawarta w 

ustawie. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką  Definicja zawarta w 

ustawie. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  wojskową rentę 

inwalidzką 

Art. 4 pkt 10 Definicja zawarta w 

ustawie. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



533 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  policyjną rentę 

inwalidzką 

Art. 4 pkt 10  

 

Definicja zawarta w 

ustawie. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidów wojennych Art. 4 pkt 10  Odesłanie do “ustawy 

z dnia 29 maja 1974 r. 

o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 203 i 252)”. 

[do dyskusji] 

   inwalidów wojennych Art. 29 ust. 1  Odesłanie do “ustawy 

z dnia 29 maja 1974 r. 

o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i 

wojskowych oraz ich 

[do dyskusji] 



534 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rodzin”. 

  rentę inwalidzką Art. 36 ust. 1 Renta inwalidzka. [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej  Art. 36 ust. 8 Renta inwalidzka. [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentą inwalidzką Art. 36 ust. 9 Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentą inwalidzką Art. 37 ust. 1  Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



535 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

168 Ustawa z dnia 7 

października 

1999 r. o 

wspieraniu 

restrukturyzacji 

przemysłowego 

potencjału 

obronnego i 

modernizacji 

technicznej Sił 

Zbrojnych 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 

1663) 

rentę inwalidzką Art. 4 pkt 10 Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



536 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

169 Ustawa z dnia 24 

sierpnia 2006 r. o 

podatku 

tonażowym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

985) 

inwalidztwa Art. 2 pkt 10 Niepełnosprawność.  niepełnosprawności 

170 Ustawa z dnia 30 

maja 1996 r. o 

uposażeniu 

byłego 

Prezydenta 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2018 r. poz. 

1972, z późn. 

zm.) 

renty inwalidzkiej  Art. 3 ust. 2 Renty inwalidzkiej 

określonej “w 

przepisach o 

zaopatrzeniu 

emerytalnym lub 

ubezpieczeniu 

społecznym z prawem 

do uposażenia”. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



537 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

171 Ustawa z dnia 22 

czerwca 1995 r. o 

zakwaterowaniu 

Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2020 r. poz. 

2017) 

renty inwalidzkiej Art. 21 ust. 1 pkt 

1 lit. a 

Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 21 ust. 1 pkt 

1 lit. b 

Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 21 ust. 1 pkt 

2 

Renta inwalidzka. [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwo Art. 21 ust. 1 pkt Niepełnosprawność. niepełnosprawność 



538 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2 

  renty inwalidzkiej Art. 23 ust. 6 Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwo Art. 23 ust. 6 Niepełnosprawność niepełnosprawność 

  renty inwalidzkiej Art. 27 (Wojskowa) renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 41a ust. 5 Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   rentę inwalidzką Art. 47 ust. 1 pkt 

2 

Renta inwalidzka [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



539 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty inwalidzkiej Art. 47 ust. 2 pkt 

1 

(Wojskowa) renta 

inwalidzka. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 47 ust. 2 pkt 

2 

(Wojskowa) renta 

inwalidzka. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

172 Ustawa z dnia 10 

lipca 2015 r. o 

Agencji Mienia 

Wojskowego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

303, z późn. zm.) 

renty inwalidzkiej  Art. 79 ust. 2 pkt 

1 

(Wojskowa) renta 

inwalidzka 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

173 Ustawa z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o 

bateriach i 

wózkach inwalidzkich Załącznik nr 1. 

pkt 9 

Wózek dla osób z 

niepełnosprawnościam

i 

wózkach osób z 

niepełnosprawnościa

mi 



540 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

akumulatorach 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1850, z 

późn. zm.) 

174 Ustawa z dnia 9 

maja 1996 r. 

o wykonywaniu 

mandatu posła i 

senatora (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 

1799, z późn. 

zm.) 

z tytułu inwalidztwa Art. 25 ust. 3a pkt 

2 

Z tytułu 

niepełnosprawności. 

z tytułu 

niepełnosprawności 

175 Ustawa z dnia 15 

lipca 2011 r. o 

zawodach 

ze względu na 

inwalidztwo 

Art. 62 ust. 2 pkt 

2 

Niepełnosprawność ze względu na 

niepełnosprawność 



541 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pielęgniarki i 

położnej (Dz.U. z 

2021 r. poz. 479, 

z późn. zm.) 

176 Ustawa z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o 

bezpieczeństwie 

morskim (Dz. U. z 

2020 r. poz. 680, 

z późn. zm.) 

trwałego inwalidztwa Art. 124 ust. 1 pkt 

4 

(Trwała) 

niepełnosprawność. 

niepełnosprawności 

177 Ustawa z dnia 29 

lipca 2005 r. o 

przeciwdziałaniu 

przemocy w 

rodzinie (Dz. U. z 

zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym 

Art. 2 pkt 2 Zdrowie psychiczne [do dyskusji] 



542 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2021 r., poz. 

1249) 

178 Ustawa z dnia 27 

czerwca 1997 r. o 

bibliotekach (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 

1479) 

Obsługa specjalnych 

grup użytkowników 

Tytuł Rozdziału 9 Specjalne grupy 

użytkowników to np. 

osoby niewidome, 

pacjenci szpitali, 

mieszkańcy DPS itd. 

Obsługa 

szczególnych grup 

użytkowników 

  specjalnych grup 

użytkowników 

Art. 26 ust. 1 Prowadzenie biblioteki 

m.in. podmiotach 

leczniczych, DPS-ach, 

zakładach karnych, 

poprawczych itd. 

szczególnych grup 

użytkowników 

  niewidomych Art. 25 Działalność Centralnej 

Biblioteki Niewidomych 

osób niewidomych 



543 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

179 Ustawa z dnia 18 

grudnia 1998 r. o 

Instytucie 

Pamięci 

Narodowej - 

Komisji Ścigania 

Zbrodni 

przeciwko 

Narodowi 

Polskiemu (Dz. U. 

2021 poz. 177) 

z powodu choroby, 

ułomności lub upadku 

sił 

Art. 13 ust. 2 pkt 

1 

Odwołanie przez Sejm 

Prezesa IPN 

z powodu choroby, 

niepełnosprawności 

lub upadku sił 

180 Ustawa z dnia 30 

listopada 2016 r. 

o statusie 

sędziów 

Trybunału 

choroby, ułomności lub 

utraty sił 

Art. 32 ust. 1 Przeniesienie w stan 

spoczynku na wniosek 

sędziego 

choroby, 

niepełnosprawności 

lub utraty sił 



544 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Konstytucyjnego 

(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1422) 

   Art. 32 ust. 2 Wniosek 

Zgromadzenia 

Ogólnego o wydanie 

orzeczenia przez 

lekarza orzecznika 

ZUS o „trwałej 

niezdolności” 

 

181 Ustawa z dnia 30 

sierpnia 2019 r. o 

Państwowej 

Komisji do spraw 

wyjaśniania 

 kalectwa Art. 28 ust. 4 Wysłuchanie osoby w 

miejscu pobytu z 

powodu “kalectwa” 

niepełnosprawności 



545 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przypadków 

czynności 

skierowanych 

przeciwko 

wolności 

seksualnej i 

obyczajności 

wobec 

małoletniego 

poniżej lat 15 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

2219) 

182 Ustawa z dnia 29 

maja 1974 r. o 

zaopatrzeniu 

inwalidów 

inwalidów wojennych i 

wojskowych 

Tytuł ustawy Tytuł ustawy [do dyskusji] 



546 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wojennych i 

wojskowych oraz 

ich rodzin (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

1656) 

  inwalidach wojennych i 

wojskowych 

Art. 1 pkt 3 Komu przysługuje 

zaopatrzenie 

[do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu i 

wojskowemu 

Art. 54 ust. 1 Wypłata renty lub 

emerytury 

[do dyskusji] 

  inwalidy wojennego i 

wojskowego 

Art. 58a ust. 1 Wypłata świadczeń dla 

mieszkających za 

granicą 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojennych i 

wojskowych 

Art. 58a ust. 2 Wypłata świadczeń dla 

mieszkających za 

[do dyskusji] 



547 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

granicą 

  inwalidy wojennego 

(wojskowego) 

Art. 23c ust. 1 Książka inwalidy [do dyskusji] 

   inwalidy wojennego 

(wojskowego) 

Art. 23c ust. 2 Anulowanie książki 

inwalidy 

[do dyskusji] 

  inwalidy wojennego 

(wojskowego) 

Art. 23c ust. 2 Anulowanie książki 

inwalidy 

[do dyskusji] 

  inwalidy wojennego 

(wojskowego) 

Art. 23c ust. 3 Wydawanie i 

anulowanie książki 

inwalidy 

[do dyskusji] 

  inwalidy wojennego 

(wojskowego) 

Art. 23c ust. 3 Wydawanie i 

anulowanie książki 

inwalidy 

[do dyskusji] 



548 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidy wojennego 

(wojskowego) 

Art. 23c ust. 3 Wydawanie i 

anulowanie książki 

inwalidy 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojennych 

(wojskowych) 

Art. 23c ust. 3 Wydawanie i 

anulowanie książki 

inwalidy 

[do dyskusji] 

  inwalida wojenny Art. 15 ust. 1 Specjalne leczenie [do dyskusji] 

  inwalida wojenny Art. 21 ust. 1 Przejście na emeryturę [do dyskusji] 

  inwalidom wojennym Art. 1 pkt 1 Komu przysługuje 

zaopatrzenie 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojennych Rozdział 2 Tytuł rozdziału o 

uprawnieniach 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojennych Rozdział 3 Tytuł rozdziału [do dyskusji] 



549 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidów wojennych  Art. 59 ust. 1 Komu jeszcze 

przysługują renty 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojennych Art. 59 ust. 1 Komu jeszcze 

przysługują renty 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojennych Art. 61 ust. 2 Przyznanie prawa do 

renty 

[do dyskusji] 

  inwalidą wojennym Art. 6 ust. 1 Kto jest inwalidą 

wojennym 

[do dyskusji] 

  inwalidą wojennym Art. 18 ust. 3 Rozwiązanie stosunku 

pracy 

[do dyskusji] 

  inwalidą wojennym Art. 18 ust. 4 Rozwiązanie stosunku 

pracy 

[do dyskusji] 

  inwalidę wojennego Art. 6 ust. 2 Kogo uważa się za [do dyskusji] 



550 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

inwalidę wojennego 

  inwalidę wojennego Art. 23b ust. 6 Zwrot składki od 

ubezpieczyciela 

[do dyskusji] 

  inwalidę wojennego Art. 8 Kogo uważa się za 

inwalidę wojennego 

[do dyskusji] 

  inwalidy wojennego Art. 10 Ile wynosi renta [do dyskusji] 

  inwalidy wojennego Art. 18 ust. 2 Praca dla inwalidy [do dyskusji] 

  inwalidy wojennego Art. 23b ust. 2 Refundacja składki na 

ubezpieczenie 

odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy 

pojazdów 

mechanicznych 

[do dyskusji] 



551 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidy wojennego Art. 54 ust. 2 Wypłata renty lub 

emerytury 

[do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu Art. 14 Skierowanie do 

sanatorium 

[do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu Art. 23b ust. 3 Refundacja składki na 

ubezpieczenie 

odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy 

pojazdów 

mechanicznych 

[do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu Art. 19 Zwiększony urlop 

wypoczynkowy 

[do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu Art. 16 ust. 1 Ulga w komunikacji [do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu Art. 16 ust. 3 Ulgi w komunikacji [do dyskusji] 



552 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidzie wojennemu Art. 16 ust. 5 Ulgi w komunikacji [do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu Art. 20 ust. 1 Okresy wliczane do 

zatrudnienia 

[do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu Art. 18 ust. 1 Zapewnienie pracy [do dyskusji] 

  inwalidzie wojennym Art. 25 ust. 2 Podstawa wymiaru 

renty rodzinnej 

[do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu Art. 23a Zwolnienie z opłat 

abonamentowych 

[do dyskusji] 

  inwalidach wojennych Art. 24 ust. 1 pkt 

3 

Świadczenia po 

zmarłych inwalidach 

[do dyskusji] 

  inwalidzie wojennemu 

zaliczonemu do I grupy 

inwalidzkiej 

Art. 16 ust. 2 Ulgi w komunikacji dla 

przewodnika 

[do dyskusji] 



553 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidzie wojennemu 

zaliczonemu do I grupy 

inwalidów 

Art. 16 ust. 4 Ulgi w komunikacji [do dyskusji] 

  Inwalidzie wojennemu 

zaliczonemu do I i II 

grupy inwalidów 

Art. 23b ust. 1 Refundacja składki na 

ubezpieczenie 

odpowiedzialności 

cywilnej posiadaczy 

pojazdów 

mechanicznych 

[do dyskusji] 

  inwalidów I i II grup Art. 10 pkt 1 Ile wynosi renta, 

przypis: Obecnie 

całkowita niezdolność 

do pracy oraz 

niezdolność do 

samodzielnej 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



554 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

egzystencji; Obecnie 

całkowita niezdolność 

do pracy 

  zaliczonym do I lub II 

grupy inwalidów 

Art. 24 ust. 2 pkt 

1 lit. c 

Członkowie rodziny 

uprawnieni do 

świadczeń 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  zaliczenia do I lub II 

grupy inwalidów z 

powodu inwalidztwa 

Art. 61 ust. 2 Przyznanie renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] z 

powodu 

niepełnosprawności 

  z tytułu zaliczenia do I 

grupy inwalidów 

Art. 27 Dodatki do rent 

rodzinnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



555 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  do I lub II grupy 

inwalidów 

Art. 21 ust. 1 pkt 

1 

Przejście na emeryturę [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  I i II grupy inwalidów Art. 36 Wysokość renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  I grupy inwalidów Art. 12 ust. 1 Dodatek pielęgnacyjny [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  I grupy inwalidów Art. 38 ust. 1 Dodatek pielęgnacyjny [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  I grupy inwalidów Art 16 ust. 5 Ulgi w komunikacji [konieczna zmiana na 

etapie reformy 



556 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  I grupy inwalidów Art. 12 ust. 2 Dodatek pielęgnacyjny [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidów III grupy Art. 10 pkt 2 Ile wynosi renta, 

przypis: Obecnie 

częściowa niezdolność 

do pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  III grupy inwalidów Art. 21 ust. 1 pkt 

2 

Przejście na emeryturę [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  III grupy inwalidów Art. 36 Wysokość renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



557 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  III grupy inwalidów Art. 61 ust. 2 Przyznanie renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalida Art. 18 ust. 2 Praca dla inwalidy [do dyskusji] 

  inwalida Art. 54 ust. 4 Prawo do dodatku 

pielęgnacyjnego 

[do dyskusji] 

  inwalidą Art. 24 ust. 2 pkt 

1 lit. b 

Uprawnieni do 

świadczeń po 

inwalidzie 

[do dyskusji] 

  inwalidę Art. 18 ust. 3 pkt 

2 

Rozwiązanie stosunku 

pracy 

[do dyskusji] 

  inwalidzie Art. 19 Zwiększony urlop 

wypoczynkowy 

[do dyskusji] 



558 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidy Art. 21 ust. 2 Przejście na emeryturę [do dyskusji] 

  inwalidy Art. 25 ust. 2 Renta rodzinna [do dyskusji] 

  inwalidy  Art. 57 ust. 2 Niezdolność do pracy 

ustala lekarz orzecznik 

[do dyskusji] 

  inwalidy Art. 46 Podstawa wymiaru 

renty rodzinnej 

[do dyskusji] 

  inwalidami Art. 42 ust. 1 pkt 

1 

Zaopatrzenie dla 

inwalidów 

[do dyskusji] 

  inwalidami Art. 42 ust. 1 pkt 

2  

Zaopatrzenie dla 

inwalidów 

[do dyskusji] 

  inwalidami Art. 42 ust. 1 pkt 

3 

Zaopatrzenie dla 

inwalidów 

[do dyskusji] 



559 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidzi Art. 61 ust. 1 Prawo do świadczeń w 

naturze 

[do dyskusji] 

  inwalidom Art. 60 ust. 2 Przyznanie renty [do dyskusji] 

  inwalidom wojskowym Art. 1 pkt 2 Komu przysługuje 

zaopatrzenie 

[do dyskusji] 

  inwalidom wojskowym Art. 41 Przysługujące 

uprawnienia 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojskowych Rozdział 4 Tytuł rozdziału [do dyskusji] 

  inwalidów wojskowych Art. 42 ust. 1 Zaopatrzenie dla 

inwalidów 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojskowych Art. 42 ust.2 Zaopatrzenie dla 

inwalidów 

[do dyskusji] 



560 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidów wojskowych Rozdział 5 Tytuł rozdziału [do dyskusji] 

  inwalidów wojskowych Art. 60 ust. 1 Komu jeszcze 

przysługują 

świadczenia 

[do dyskusji] 

  inwalidów wojskowych Art. 60 ust. 1 Komu jeszcze 

przysługują 

świadczenia 

[do dyskusji] 

  inwalidą wojskowym Art. 30 ust. 1 Definicja [do dyskusji] 

  inwalidę wojskowego Art. 30 ust. 2 Kto nie jest inwalidą 

wojskowym 

[do dyskusji] 

  inwalidy wojskowego Art. 36 Wysokość renty [do dyskusji] 

  inwalidy wojskowego Art. 40 Prawo do renty [do dyskusji] 



561 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidy wojskowego Art. 43 ust. 1 pkt 

2 

Prawo do świadczeń [do dyskusji] 

  inwalidzie wojskowym Art. 46 Podstawa wymiaru 

renty rodzinnej 

[do dyskusji] 

  z grup inwalidów Art. 6 ust. 1 Kto jest inwalidą 

wojennym, w przypisie 

adnotacja, że obecnie 

to  całkowita 

niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji albo 

całkowita niezdolność 

do pracy albo 

częściowa niezdolność 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



562 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

do pracy 

  z grup inwalidów Art. 30 ust. 1 Definicja inwalidy 

wojskowego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   z grup inwalidów Art. 6 ust. 2 Kto jest inwalidą 

wojennym, w przypisie 

adnotacja, że obecnie 

to  całkowita 

niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji albo 

całkowita niezdolność 

do pracy albo 

częściowa niezdolność 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



563 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

do pracy 

  z grup inwalidów Art. 8 Kto jest inwalidą 

wojennym, w przypisie 

adnotacja, że obecnie 

to  całkowita 

niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji albo 

całkowita niezdolność 

do pracy albo 

częściowa niezdolność 

do pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  z grup inwalidów Art. 9 Komu przysługuje 

renta, w przypisie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 



564 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

adnotacja, że obecnie 

to  całkowita 

niezdolność do pracy 

oraz niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji albo 

całkowita niezdolność 

do pracy albo 

częściowa niezdolność 

do pracy 

orzecznictwa] 

  z grup inwalidów Art. 35 ust. 3 Komu przysługuje 

renta 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  z grup inwalidów Art. 59 ust. 1 Komu jeszcze 

przysługują renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 



565 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  z grup inwalidów Art. 60 ust. 1 Komu jeszcze 

przysługują 

świadczenia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  inwalidztwa Art. 6 ust. 1 Kto jest inwalidą 

wojennym, w przypisie 

adnotacja, że obecnie 

to  całkowita lub 

częściowa niezdolność 

do pracy 

[do dyskusji] 

  inwalidztwa Art. 30 ust. 1 Definicja inwalidy 

wojskowego 

[do dyskusji] 

  inwalidztwa Art. 6 ust. 2 Kto jest inwalidą 

wojennym, w przypisie 

[do dyskusji] 



566 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

adnotacja, że obecnie 

to  całkowita lub 

częściowa niezdolność 

do pracy 

  inwalidztwa Art. 9 Komu przysługuje 

renta, w przypisie 

adnotacja, że obecnie 

to  całkowita lub 

częściowa niezdolność 

do pracy 

[do dyskusji] 

  inwalidztwa Art. 8 Kto jest inwalidą 

wojennym, w przypisie 

adnotacja, że obecnie 

to  całkowita lub 

częściowa niezdolność 

[do dyskusji] 



567 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

do pracy 

  inwalidztwa Art. 51 ust. 2 pkt 

2 

Kiedy ustaje prawo do 

świadczeń 

[do dyskusji] 

  inwalidztwa Art. 52 Ustanie prawa do renty [do dyskusji] 

  inwalidztwa Art. 59 ust. 1 Komu jeszcze 

przysługują renty 

[do dyskusji] 

  inwalidztwa Art. 59 ust. 2 Prawo do renty 

zagranicznej 

[do dyskusji] 

  inwalidztwa Art. 60 ust. 1 Komu jeszcze 

przysługują 

świadczenia 

[do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 7 Wyjaśnienie terminów, 

w przypisie: Obecnie 

[do dyskusji] 



568 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

całkowita lub 

częściowa niezdolność 

do pracy 

  inwalidztwo Art. 54 ust. 1 Wypłata renty lub 

emerytury 

[do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 42 ust. 1 pkt 

1 

Zaopatrzenie dla 

inwalidów 

[do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 52 Ustanie prawa do renty [do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 31 Związek inwalidztwa 

ze służbą 

[do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 36 Wysokość renty [do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 32 ust. 1 Definicja inwalidztwa w 

związku ze służbą 

[do dyskusji] 



569 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidztwo Art. 32 ust. 1 Definicja inwalidztwa w 

związku ze służbą 

[do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 33 Definicja inwalidztwa 

bez związku ze służbą 

[do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 7 Wyjaśnienie terminów, 

w przypisie: Obecnie 

całkowita lub 

częściowa niezdolność 

do pracy 

[do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 30 ust. 1 pkt 

2 

Definicja inwalidy 

wojskowego 

[do dyskusji] 

  inwalidztwo Art. 9 Komu przysługuje 

renta, w przypisie: 

Obecnie całkowita lub 

[do dyskusji] 



570 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

częściowa niezdolność 

do pracy 

  rentę inwalidzką Art. 2 pkt 1 lit. a Co obejmuje 

zaopatrzenie, w 

przypisie adnotacja, że 

obecnie to renta z 

tytułu niezdolności do 

pracy 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art. 54 ust. 1 Wypłata renty lub 

emerytury 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art. 54 ust. 1 pkt 

1 

Wypłata renty lub 

emerytury 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



571 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   rentę inwalidzką Art. 61 ust. 2 Przyznanie renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art. 58a ust. 1 Wypłata świadczeń dla 

przebywających za 

granicą 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rentę inwalidzką Art. 58 Zasiłek pogrzebowy [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 9 Komu przysługuje 

renta 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 36 Wysokość renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 



572 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 35 ust. 1 Komu przysługuje 

renta 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 10 Ile wynosi renta [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renta inwalidzka Art. 35 ust. 3 Komu przysługuje 

renta 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 11 ust. 1 Podstawa wymiaru 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 11 ust. 2 Waloryzacja podstawy [konieczna zmiana na 



573 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wymiaru renty etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 54 ust. 1 pkt 

2 

Wypłata renty lub 

emerytury 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 37 Podstawa wymiaru 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 35 ust. 2 Prawo do renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 38 ust. 1 Dodatek pielęgnacyjny 

do renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



574 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  renty inwalidzkiej Art. 10 ust. 3 Podwyższenia 

podstawy wymiaru 

renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 12 ust. 1 Dodatek pielęgnacyjny [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 12a ust. 1 Dodatek do renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   renty inwalidzkiej Art. 58a ust. 1 Wypłata świadczeń dla 

przebywających za 

granicą 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 43 ust. 1 pkt  

2 

Komu przysługują 

świadczenia 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 



575 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 52 Ustanie prawa do renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 54 ust. 2 Wypłata renty lub 

emerytury 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 54 ust. 3 Wypłata renty lub 

emerytury 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkiej Art. 54 ust. 4 Prawo do dodatku 

pielęgnacyjnego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty inwalidzkie Art. 59 ust. 1 Komu jeszcze [konieczna zmiana na 



576 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przysługują renty etapie reformy 

orzecznictwa] 

  wskutek choroby lub 

kalectwa nabytego  

Art. 42 ust. 1 pkt 

2 

Komu dodatkowo 

przysługuje 

zaopatrzenie 

wskutek choroby lub 

nabytej 

niepełnosprawności 

  w związku z kalectwem 

lub chorobą 

Art. 52 Ponowne prawo do 

renty 

w związku z 

niepełnosprawnością 

lub chorobą 

  opiekun towarzyszący 

w podróży inwalidzie 

wojennemu 

Art. 16 ust. 5 Ulgi w komunikacji osoba wspierająca w 

podróży [do dyskusji] 

  inwalida wojenny 

wymagający 

szczególnej opieki 

Art. 22 ust. 1 Pierwszeństwo w DPS 

lub domu kombatanta 

[do dyskusji] 

wymagający 

szczególnego 



577 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wsparcia 

  niezdolność do pracy Art. 57 ust. 2 Ustala orzecznik [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolność do pracy Art. 40 Prawo do renty [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

183 Ustawa z dnia 26 

marca 1982 r. o 

Trybunale Stanu 

(Dz. U. z 2019 

poz. 2122, z 

późn. zm.) 

kalectwa lub innej 

niedającej się pokonać 

przeszkody 

Art. 9b ust. 2 Świadka można 

przesłuchać w miejscu 

pobytu z powodu 

kalectwa 

niepełnosprawności 

lub innej niedającej 

się pokonać 

przeszkody 



578 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

184 Ustawa z dnia 19 

grudnia 2008 r. o 

postępowaniu 

kompensacyjnym 

w podmiotach o 

szczególnym 

znaczeniu dla 

polskiego 

przemysłu 

stoczniowego 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1696) 

kalectwa Art. 87 Nie stosuje się 

pewnych przepisów 

Niepełnosprawności 

  kalectwa Art. 110 ust. 1 pkt 

1 

Podział wierzytelności 

na kategorie 

Niepełnosprawności 

  niezdolności do pracy Art. 87 Nie stosuje się [konieczna zmiana na 



579 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pewnych przepisów etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy Art. 110 ust. 1 pkt 

1 

Podział wierzytelności 

na kategorie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  renty z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 114 ust. 2 pkt 

4 

Ochrona praw 

pracowników 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  całkowicie niezdolni do 

pracy 

Art. 114 ust. 2 pkt 

4 

Ochrona praw 

pracowników 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

185 Ustawa z dnia 10 

czerwca 2016 r. o 

Bankowym 

kalectwa Art. 135 ust. 5 Egzekucja świadczeń 

alimentacyjnych 

niepełnosprawności 



580 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Funduszu 

Gwarancyjnym, 

systemie 

gwarantowania 

depozytów oraz 

przymusowej 

restrukturyzacji 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 842, z późn. 

zm.) 

  niezdolności do pracy Art. 135 ust. 5 Egzekucja świadczeń 

alimentacyjnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

186 Ustawa z dnia 15 

maja 2015 r. - 

kalectwa Art. 151 ust. 1 pkt 

1 

Czego nie obejmuje 

układ 

niepełnosprawności 



581 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Prawo 

restrukturyzacyjn

e (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1588, z 

późn. zm.) 

  kalectwa Art. 196b ust. 1 Sposób wnoszenia 

pism procesowych 

przez wierzycieli 

niepełnosprawności 

  kalectwa Art. 260 ust. 5 Egzekucja świadczeń 

alimentacyjnych 

niepełnosprawności 

  kalectwa Art. 311 ust. 2 Postępowanie w 

sprawach o należności 

od dłużnika 

niepełnosprawności 

  kalectwa Art. 312 ust. 5 Egzekucja świadczeń niepełnosprawności 



582 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

alimentacyjnych 

  niezdolności do pracy Art. 151 ust. 1 pkt 

1 

Czego nie obejmuje 

układ 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy Art. 196b ust. 1 Sposób wnoszenia 

pism procesowych 

przez wierzycieli 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy Art. 260 ust. 5 Egzekucja świadczeń 

alimentacyjnych 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy Art. 311 ust. 2 Postępowanie w 

sprawach o należności 

od dłużnika 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy Art. 312 ust. 5 Egzekucja świadczeń [konieczna zmiana na 



583 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

alimentacyjnych etapie reformy 

orzecznictwa] 

187 Ustawa z dnia 21 

stycznia 1999 r. o 

sejmowej komisji 

śledczej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 

1024) 

kalectwa lub innej 

niedającej się pokonać 

przeszkody 

Art. 11 ust. 2 Przesłuchanie możliwe 

w miejscu pobytu 

niepełnosprawności 

lub innej niedającej 

się pokonać 

przeszkody 

188 Ustawa z dnia 18 

września 2001 r. - 

Kodeks morski 

(Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2175) 

kalectwa Art. 83 ust.1 Wierzytelność 

zabezpieczona 

hipoteką morską 

podlega zaspokojeniu 

z wyjątkami 

niepełnosprawności 

  niezdolności do pracy Art. 83 ust.1 Wierzytelność 

zabezpieczona 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 



584 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

hipoteką morską 

podlega zaspokojeniu 

z wyjątkami 

orzecznictwa] 

189 Ustawa z dnia 21 

grudnia 2000 r. o 

żegludze 

śródlądowej 

(Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1863) 

stanów chorobowych i 

ułomności 

Art. 37 ust. 2 pkt 

1 

Kompetencja ministra 

właściwego ds. żeglugi 

śródlądowej do 

określenia warunków 

zdrowotnych 

wymaganych od osób 

wykonujących pracę 

na statkach 

stanów chorobowych i 

niepełnosprawności 

190 Ustawa z dnia 24 

sierpnia 2001 r. - 

Kodeks 

postępowania w 

stan psychiczny 

obwinionego 

Art. 21 § 2 Zwolnienie obrońcy z 

jego obowiązków 

[do dyskusji] 



585 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

sprawach o 

wykroczenia (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

457, z późn. zm.) 

  stanu zdrowia 

psychicznego 

Art. 42 § 2 Powołanie biegłego 

psychiatry 

[do dyskusji] 

  głuchy Art. 21 § 1 pkt 1 Konieczność 

posiadania obrońcy 

przed sądem 

[do dyskusji] 

  niemy Art. 21 § 1 pkt 1 Konieczność 

posiadania obrońcy 

przed sądem 

osoba 

porozumiewająca się 

w sposób 

niewerbalny/ osoba 

ze złożonymi 

potrzebami w 



586 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

komunikowaniu się 

  niewidomy Art. 21 § 1 pkt 1 Konieczność 

posiadania obrońcy 

przed sądem 

osobą niewidomą [do 

dyskusji] 

191 Ustawa z dnia 13 

czerwca 2019 r. o 

wykonywaniu 

działalności 

gospodarczej w 

zakresie 

wytwarzania i 

obrotu 

materiałami 

wybuchowymi, 

bronią, amunicją 

zaburzeń psychicznych Art. 10 ust. 1 pkt 

1 lit. f 

Udzielanie koncesji [do dyskusji] 



587 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

oraz wyrobami i 

technologią o 

przeznaczeniu 

wojskowym lub 

policyjnym (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

1545, z późn. 

zm.) 

   Art. 13 ust. 1 pkt 

1 

Orzekanie dot. 

udzielania koncesji 

[do dyskusji] 

  zaburzenia psychiczne Art. 12 ust. 2 Przedmiot badania 

lekarskiego 

[do dyskusji] 

  istotnych zaburzeń 

funkcjonowania 

psychologicznego 

Art. 10 ust. 1 pkt 

1 lit. f 

Udzielanie koncesji [do dyskusji] 



588 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 13 ust. 1 pkt 

2 

Orzekanie dot. 

udzielania koncesji 

[do dyskusji] 

  istotne zaburzenia 

funkcjonowania 

psychologicznego 

Art. 12 ust. 3 Przedmiot badania 

psychologicznego 

[do dyskusji] 

192 Ustawa z dnia 7 

lipca 2005 r. o 

państwowej 

kompensacie 

przysługującej 

ofiarom 

niektórych 

czynów 

zabronionych 

osoba nieporadna Art. 8 ust. 4a Jej prawa może 

wykonywać osoba, 

która ją wspiera 

osoba wymagająca 

wsparcia 



589 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

(Dz. U. z 2016 r. 

poz. 325) 

193 Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja 

podatkowa (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1540, z późn. 

zm.) 

choroby, kalectwa lub 

innej ważnej przyczyny 

Art. 155 § 2 Przyjęcie wyjaśnienia 

lub zeznania albo 

dokonanie czynności w 

miejscu pobytu osoby 

zamiast wezwania 

choroby, 

niepełnosprawności 

lub innej ważnej 

przyczyny 

  z tytułu (...) opieki Art. 130 § 1 pkt 4 Wyłączenie od udziału 

w postępowaniu w 

sprawach dotyczących 

zobowiązań 

podatkowych 

z tytułu (...) 

udzielanego wsparcia 

  po ustaniu (...) opieki Art. 130 § 2 Wyłączenie od udziału po ustaniu (...) 



590 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

w postępowaniu w 

sprawach dot. 

zobowiązań 

podatkowych 

udzielanego wsparcia 

   Art. 132a Wyłączenie wójta, 

burmistrza, starosty, 

marszałka itd. 

 

   Art. 196 § 1 Kto ma prawo 

odmówić zeznań w 

charakterze świadka 

 

  stosunkiem (...) opieki Art. 131 § 1 pkt 4 Wyłączenie naczelnika 

urzędu skarbowego 

stosunkiem (...) 

wsparcia 

   Art. 132 § 2 pkt 2 Wyłączenie wójta, 

burmistrza, starosty, 

 



591 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

marszałka itd. 

  w stosunku (...) opieki Art. 196 § 1 Kto ma prawo 

odmówić zeznań w 

charakterze świadka 

w stosunku (...) 

wsparcia 

  osoba sprawująca nad 

nią opiekę 

 Art. 138c § 3 Sytuacja, gdy 

pełnomocnictwa 

udziela „osoba, która 

nie może się podpisać” 

osoba wspierająca ją 

  osoba sprawująca 

opiekę nad osobą 

Art. 138d § 6 Kto zgłasza 

pełnomocnictwo 

ogólne itp. za osobę, 

„która nie może się 

podpisać” 

osoba wspierająca 

osobę 

  ubezwłasnowolnienia Art. 29 § 2 pkt 3 Obowiązywanie [konieczna zmiana na 



592 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

skutków prawnych 

ustania wspólności 

majątkowej małżonków 

etapie zmian 

systemowych] 

  osoby niezdolne do 

postrzegania lub 

komunikowania swych 

spostrzeżeń 

Art. 195 pkt 1 Kto nie może być 

świadkiem 

[do dyskusji] 

194 Ustawa z dnia 28 

lutego 2003 r. - 

Prawo 

upadłościowe 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1228) 

kalectwa Art. 146 ust. 3 Zabezpieczenie 

roszczeń o rentę z 

tytułu... 

niepełnosprawności 

   Art. 216aa ust. 1 Wyjątki przy 

uprawnieniach 

 



593 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wierzycieli 

   Art. 230 ust. 2 Inne zobowiązania 

masy upadłości 

 

   Art. 342 ust. 1 pkt 

1 

Pierwsza kategoria 

należności 

podlegających 

zaspokojeniu z 

funduszy masy 

upadłości 

 

   Art. 346 ust. 1 Co zaspokaja się 

przed zaspokojeniem 

wierzytelności 

zabezpieczonych 

hipoteką albo hipoteką 

morską itp. 

 



594 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 370f ust. 2 Zobowiązania, które 

nie podlegają 

umorzeniu 

 

   Art. 440 ust. 2 pkt 

1 

Pierwsza kategoria 

należności 

podlegających 

zaspokojeniu z 

funduszy masy 

upadłości banku 

 

   Art. 49121 ust. 2 Zobowiązania, które 

nie podlegają 

umorzeniu 

 

  ubezwłasnowolnienia Art. 125 ust. 3 Nieskuteczność 

ustanowienia 

rozdzielności 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 



595 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

majątkowej w ciągu 

roku przed dniem 

złożenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości 

  niezdolności do pracy Art. 146 ust. 3 Zabezpieczenie 

roszczeń o rentę z 

tytułu... 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 216aa ust. 1 Wyjątki przy 

uprawnieniach 

wierzycieli 

 

   Art. 230 ust. 2 Inne zobowiązania 

masy upadłości 

 

   Art. 342 ust. 1 pkt 

1 

Pierwsza kategoria 

należności 

 



596 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

podlegających 

zaspokojeniu z 

funduszy masy 

upadłości 

   Art. 346 ust. 1 Co zaspokaja się 

przed zaspokojeniem 

wierzytelności 

zabezpieczonych 

hipoteką albo hipoteką 

morską itp. 

 

   Art. 370f ust. 2 Zobowiązania, które 

nie podlegają 

umorzeniu 

 

   Art. 440 ust. 2 pkt 

1 

Pierwsza kategoria 

należności 

 



597 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

podlegających 

zaspokojeniu z 

funduszy masy 

upadłości banku 

   Art. 49121 ust. 2 Zobowiązania, które 

nie podlegają 

umorzeniu 

 

195 Ustawa z dnia 10 

września 1999 r. - 

Kodeks karny 

skarbowy (Dz. U. 

z 2021 poz.408) 

upośledzenia 

umysłowego 

Art. 11 § 1 Definicja 

niepoczytalności na 

gruncie Kodeksu 

karnego skarbowego. 

niepełnosprawności 

intelektualnej 

  choroby psychicznej  Art. 11 § 1 Definicja 

niepoczytalności na 

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceń 



598 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

gruncie Kodeksu 

karnego skarbowego. 

czynności 

psychicznych/ 

zaburzeń w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 

   Art. 43a Orzeczenie przepadku 

w razie śmierci 

sprawcy, umorzenia 

lub zawieszenia 

postępowania. 

 

  innego zakłócenia 

czynności 

psychicznych 

Art. 11 § 1 Definicja 

niepoczytalności na 

gruncie Kodeksu 

karnego skarbowego. 

[do dyskusji] 



599 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  zdolność rozpoznania 

znaczenia czynu lub 

kierowania 

postępowaniem była w 

znacznym stopniu 

ograniczona 

Art. 11 § 2 Ograniczona 

poczytalność na 

gruncie Kodeksu 

karnego skarbowego. 

[do dyskusji] 

  opiekuna prawnego Art. 140 § 1 Uchylenie 

prawomocnego 

mandatu karnego. 

[do dyskusji] 

196 Ustawa z dnia 20 

maja 1971 r. - 

Kodeks 

wykroczeń (Dz. 

U. z 2021 poz. 

2008) 

upośledzenia 

umysłowego 

Art. 17 § 1 Wyłączenie 

odpowiedzialności 

sprawcy 

niepoczytalnego. 

niepełnosprawności 

intelektualnej 



600 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  choroby psychicznej  Art. 17 § 1 Wyłączenie 

odpowiedzialności 

sprawcy 

niepoczytalnego. 

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceń 

czynności 

psychicznych / 

zaburzeń w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 

  innego zakłócenia 

czynności 

psychicznych 

Art. 17 § 1 Wyłączenie 

odpowiedzialności 

sprawcy 

niepoczytalnego. 

[do dyskusji] 

  zdolność rozpoznania 

znaczenia czynu lub 

kierowania 

Art. 17 § 2 Ograniczona 

poczytalność na 

[do dyskusji] 



601 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

postępowaniem była w 

znacznym stopniu 

ograniczona 

gruncie Kodeksu 

wykroczeń. 

  osoba niezdolna do 

czynności, której 

nieumiejętne 

wykonanie może 

wywołać 

niebezpieczeństwo dla 

życia lub zdrowia 

człowieka 

Art. 70 § 1 Wykonywanie 

czynności przez osobę 

do tego niezdolną. 

[do dyskusji] 

  osobę niemającą 

sprawności fizycznej 

lub psychicznej w 

stopniu 

Art. 96 § 1 pkt 1 Dopuszczenie do 

prowadzenia pojazdu 

wbrew wymaganiom. 

[do dyskusji] 



602 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

umożliwiającym 

należyte prowadzenie 

pojazdu 

  sprawując pieczę nad 

osobą bezradną 

Art. 115 § 2 Niepoddanie się 

obowiązkowi 

szczepienia lub 

badania. 

wspierając osobę 

potrzebującą 

wsparcia 

   Art. 116 § 2 Nieprzestrzeganie 

zakazów, nakazów, 

ograniczeń lub 

obowiązków 

wynikających z 

przepisów o 

zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i 

 



603 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

chorób zakaźnych lub 

z decyzji wydanych na 

podstawie tych 

przepisów. 

  osoby bezradnej Art. 33 §4 pkt 8 Ogólne dyrektywy 

wymiaru kary. 

Okoliczności 

obciążające. 

osoby potrzebującej 

wsparcia 

  osobę bezradną Art. 104 Skłanianie do 

żebractwa. 

osobę potrzebującą 

wsparcia 

  osobę oddaną pod 

jego opiekę 

Art. 104 Skłanianie do 

żebractwa. 

[do dyskusji] 

  obowiązek opieki Art.  106 Dopuszczenie do 

przebywania osoby 

obowiązek wsparcia/ 

wspierania 



604 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

nad którą sprawuje się 

opiekę w 

okolicznościach dla 

niej niebezpiecznych. 

  osobą niezdolną 

rozpoznać lub obronić 

się przed 

niebezpieczeństwem 

Art.  106 Dopuszczenie do 

przebywania osoby 

nad którą sprawuje się 

opiekę w 

okolicznościach dla 

niej niebezpiecznych 

[do dyskusji] 

197 Ustawa z dnia z 

dnia 22 marca 

2018 r. o 

komornikach 

postępowania o 

częściowe albo 

całkowite 

ubezwłasnowolnienie 

Art. 18 ust. 1 pkt 

2 

Zawieszenie 

komornika w 

czynnościach. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 



605 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

sądowych (Dz. U. 

z 2021 poz. 850) 

   Art. 99 ust. 1 pkt 

2 

Zawieszenie aplikanta 

w czynnościach. 

 

   Art. 142 ust. 1 pkt 

2 

Zawieszenie asesora 

w czynnościach. 

 

  ubezwłasnowolnienie Art. 18 ust. 8 pkt 

3 

Ustanie zawieszenia 

komornika w 

czynnościach. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 

   Art. 99 ust. 4 pkt 

2 

Ustanie zawieszenia 

aplikanta w 

czynnościach. 

 



606 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 143 pkt 2 Ustanie zawieszenia 

asesora w 

czynnościach. 

 

   Art.  50 ust. 1 Odpowiedzialność 

komornika, którego 

powołanie wygasło z 

mocy prawa za 

zobowiązania 

związane prowadzoną 

działalnością 

egzekucyjną. 

 

  prawomocnie 

ubezwłasnowolniony 

częściowo albo 

całkowicie 

Art. 20 ust. 1 pkt 

5 

Wygaśnięcie 

powołania na 

stanowisko komornika. 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 



607 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   art. 100 pkt 4 Wygaśnięcie z mocy 

prawa wpisu na listę 

aplikantów 

komorniczych. 

 

   Art. 146 ust. 1 pkt 

4 

Wygaśnięcie z mocy 

prawa powołania na 

stanowisko asesora 

 

198 Ustawa z dnia 6 

listopada 2016 r. 

o  Krajowej 

Administracji 

Skarbowej (Dz. 

U. z 2021 poz. 

422) 

policyjnej renty 

inwalidzkiej 

Art. 250a ust. 

1oraz ust. 3 

Przekazanie składek 

do ZUS 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



608 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  ułomności art. 207 ust. 8 Badanie zdolności 

fizycznej i psychicznej 

funkcjonariusza do 

pełnienia służby na 

stanowisku. 

niepełnosprawności 

  rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 250 ust. 1 Jednorazowa odprawa 

z tytułu zwolnienia ze 

służby w związku z 

przejściem na 

emeryturę, rentę z 

tytułu niezdolności do 

pracy lub orzeczeniem 

trwałej niezdolności do 

służby. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



609 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  sprawowania opieki 

nad chorym członkiem 

rodziny 

art. 233 ust. 1 pkt 

4 

Zwolnienie 

funkcjonariusza od 

obowiązku pełnienia 

służby na podstawie 

zwolnienia lekarskiego 

udzielania wsparcia 

choremu członkowi 

rodziny 

  opieki art. 233 ust. 3-4 Zwolnienie 

funkcjonariusza od 

obowiązku pełnienia 

służby na podstawie 

zwolnienia lekarskiego 

wsparcia 

   Art. 236 ust. 5 Kontrola zaświadczeń 

lekarskich, 

prawidłowości 

wykorzystania 

zwolnień lekarskich i 

 



610 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

oświadczeń; utrata 

uposażenia. 

 Ustawa z dnia 14 

czerwca 1991 r. 

o  Krajowej 

Szkole 

Administracji 

Publicznej im. 

Prezydenta 

Rzeczypospolitej 

Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego 

(Dz. U. z 2019 

poz. 1388) 

orzeczenie o 

niepełnosprawności  

Art. 7 Wyjątki od 

konieczności zwrotu 

stypendium krajowego. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



611 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

   Art. 7a ust. 4 pkt 

1 

Przypadki, w których 

koszty kształcenia 

słuchacza nie 

podlegają zwrotowi. 

 

  orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 7 Wyjątki od 

konieczności zwrotu 

stypendium krajowego. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 7a ust. 4 pkt 

1 i 2 

Przypadki, w których 

koszty kształcenia 

słuchacza nie 

podlegają zwrotowi. 

 

200 Ustawa z dnia 27 

lipca 2001 r. o 

kuratorach 

podopiecznych Art. 3 ust. 1 i 2 Miejsce wykonywanie 

zadań kuratorów. 

osób uzyskujących 

wsparcie 



612 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

sądowych (Dz. U. 

z 2020 poz. 167) 

   Art. 9 pkt 3 Uprawnienia kuratora 

zawodowego związane 

z wykonywaniem 

obowiązków 

służbowych 

 

   Art. 9 pkt 4  Uprawnienia kuratora 

zawodowego związane 

z wykonywaniem 

obowiązków 

służbowych 

 

   Art. 12 Delegacja ustawowa - 

szczegółowy sposób 

wykonywania 

 



613 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

uprawnień i 

obowiązków kuratorów 

sądowych. 

  osób podlegających 

mojej pieczy 

Art. 6 ust. 1 Treść ślubowania. osób przeze mnie 

wspieranych 

  dysfunkcji, 

dysfunkcjach 

art. 9a ust. 1 pkt 5 

oraz art. 9a ust. 2 

pkt 12 

Zakres przetwarzanych 

danych osobowych. 

niepełnosprawności, 

niepełnosprawnościac

h  

  organizacjami 

społecznymi, które 

statutowo zajmują się 

opieką 

Art. 11 pkt 3 Obowiązki kuratora 

zawodowego. 

organizacjami 

społecznymi, które 

statutowo zajmują się 

wspieraniem 



614 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 20 ust. 1  Odprawa emerytalno-

rentowa. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

201 Ustawa z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o 

ochronie 

informacji 

niejawnych (Dz. 

U. z 2019 poz. 

742) 

chorobie psychicznej Art. 24 ust. 3 pkt 

2 

Przeprowadzenie 

postępowania 

sprawdzającego. 

niepełnosprawności 

psychospołecznej lub 

innych zakłóceniach 

czynności 

psychicznych / 

zaburzeniach w 

zakresie zdrowia 

psychicznego [do 

dyskusji] 

  innych zakłóceniach 

czynności 

psychicznych 

Art. 24 ust. 3 pkt 

2 

Przeprowadzenie 

postępowania 

sprawdzającego. 

[do dyskusji] 



615 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ograniczających 

sprawność umysłową i 

mogących negatywnie 

wpłynąć na zdolność 

osoby sprawdzanej do 

wykonywania prac, 

związanych z 

dostępem do informacji 

niejawnych 

202 Ustawa z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o 

ochronie 

przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2021 

poz. 869) 

renta z tytułu całkowitej 

lub częściowej 

niezdolności do pracy 

Art. 26 ust. 1 pkt 

2 

Renta z tytułu 

uszczerbku doznanego 

w związku z udziałem 

w działaniach 

ratowniczych lub 

ćwiczeniach. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



616 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niezdolności do pracy Art. 26a ust. 1-2 

oraz ust. 6  

Rekompensata 

pieniężna. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

203 Ustawa z dnia 13 

lipca 2006 r. o 

ochronie 

roszczeń 

pracowniczych w 

razie 

niewypłacalności 

pracodawcy (Dz. 

U. z 2020 poz. 7) 

stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 12a ust. 5 pkt 

1 

Wniosek pracownika o 

wypłatę zaliczki na 

poczet należnych 

świadczeń z 

Funduszu. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

204 Ustawa z dnia 5 

stycznia 2015 r. o 

ochronie zwierząt 

dysfunkcji u ludzi Art. 3 pkt 1 lit. b 

tiret pierwszy 

Cele naukowe lub 

edukacyjne 

prowadzenia badań. 

niepełnosprawności u 

ludzi [do dyskusji] 



617 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

wykorzystywanyc

h do celów 

naukowych lub 

edukacyjnych 

(Dz.U. z 2021 

poz. 1331) 

  niepełnosprawności 

fizycznej lub 

psychicznej 

Art. 7 pkt 2 lit. a 

oraz pkt 3 lit. b 

Dopuszczalność 

wykorzystania w 

procedurach zwierząt: 

niepełnosprawności 

fizycznej lub [do 

dyskusji] 

205 Ustawa z dnia 20 

listopada 1998 r. 

o zryczałtowanym 

podatku 

dochodowym od 

niektórych 

usług pomocy 

społecznej bez 

zakwaterowania w 

zakresie odwiedzania i 

pomocy domowej 

Art. 12 ust. 1 pkt 

2 lit. x 

Wysokość ryczałtu od 

przychodów 

ewidencjonowanych. 

Wymaga zmiany 

klasyfikacji PKWiU w 

zakresie grupowania 

88.10.14 w 

następujący sposób: 

„usług pomocy 



618 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przychodów 

osiąganych przez 

osoby fizyczne 

(Dz. U. z 2021 

poz. 1993) 

świadczonych osobom 

niepełnosprawnym 

społecznej bez 

zakwaterowania w 

zakresie odwiedzania 

i wsparcia domowego 

udzielanego osobom 

z 

niepełnosprawnościa

mi” 

  usług pomocy 

społecznej bez 

zakwaterowania w 

zakresie opieki 

dziennej świadczonych 

osobom dorosłym 

niepełnosprawnym 

Art. 12 ust. 1 pkt 

2 lit. x 

Wysokość ryczałtu od 

przychodów 

ewidencjonowanych. 

Wymaga zmiany 

klasyfikacji PKWiU w 

zakresie grupowania 

88.10.15. „usług 

pomocy społecznej 

bez zakwaterowania 

w zakresie wsparcia 

dziennego 



619 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

udzielanych dorosłym 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi” 

  usług pomocy 

społecznej bez 

zakwaterowania w 

zakresie opieki 

dziennej nad dziećmi, 

z wyłączeniem opieki 

nad dziećmi 

niepełnosprawnymi 

Art. 12 ust. 1 pkt 

2 lit. x 

Wysokość ryczałtu od 

przychodów 

ewidencjonowanych. 

Wymaga zmiany 

klasyfikacji PKWiU w 

zakresie grupowania 

88.91.11. „(...) z 

wyłączeniem opieki 

nad dziećmi z 

niepełnosprawnościa

mi” 

  usług pomocy 

społecznej bez 

zakwaterowania w 

Art. 12 ust. 1 pkt 

2 lit. x 

Wysokość ryczałtu od 

przychodów 

ewidencjonowanych. 

Wymaga zmiany 

klasyfikacji PKWiU w 

zakresie grupowania 



620 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

zakresie opieki 

dziennej nad dziećmi i 

młodzieżą 

niepełnosprawną 

88.91.12. „(...) w 

zakresie wsparcia 

dziennego 

udzielanego dzieciom 

i młodzieży z 

niepełnosprawnościa

mi” 

  orzeczono co najmniej 

lekki stopień 

niepełnosprawności 

Art. 27 ust. 1 pkt 

1 i 3 

Stawki karty 

podatkowej. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczono co najmniej 

umiarkowany lub lekki 

stopień 

niepełnosprawności 

Art. 27 ust. 1 pkt 

2 

Stawki karty 

podatkowej. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenia o 

zakwalifikowaniu do 

jednej z trzech grup 

inwalidzkich 

Art. 27 ust 7  Stawki karty 

podatkowej. 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  Rowery i wózki 

inwalidzkie dotyczy 

wyłącznie:  

- wózków dziecięcych 

Załącznik nr 1 do 

Ustawy Wykaz 

wyrobów 

rękodzieła 

ludowego i 

artystycznego 

(atestowanych 

przez komisje 

artystyczne i 

etnograficzne) 

Część VIII. 

Wyroby 

Wykaz wyrobów 

rękodzieła ludowego i 

artystycznego 

(atestowanych przez 

komisje artystyczne 

i  etnograficzne)  

Wymaga zmiany 

klasyfikacji PKWiU w 

zakresie grupowania 

30.92 „Rowery i wózki 

dla  osób z 

niepełnosprawnościa

mi” 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rękodzieła 

ludowego i 

artystycznego 

osobno 

niewymienione 

Poz. 12 

206 Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2009 r. 

o  finansach 

publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

305, z późn. zm.) 

osób 

niepełnosprawnych 

art. 14 pkt 7a i 

art. 154 ust. 4 

Zadania j.s.t oraz tryb 

dzielenia rezerw 

celowych budżetu 

państwa 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

207 Ustawa z dnia 27 

października 

2017 r. o 

uczeń 

niepełnosprawny  

Art. 2 pkt 34 Definicja ucznia 

niepełnosprawnego  

uczeń z 

niepełnosprawnością  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

finansowaniu 

zadań 

oświatowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1930, z późn. 

zm.) 

  uczeń 

niepełnosprawny 

Art. 11 ust. 4, art. 

12 ust. 1 i 2, art. 

16, art. 17-21, art. 

25 ust. 5, art. 26 

ust. 5, art. 51, art. 

56 ust. 7, art. 57, 

art. 63 ust. 1 i art. 

64. 

Zasady finansowania 

szkół – użycie definicji 

z art. 2 pkt 34 

uczeń z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

208 Ustawa z dnia 9 

listopada 2018 r. 

o finansowym 

wspieraniu 

produkcji 

audiowizualnej 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 198) 

osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 15 ust. 1 pkt 

10 

Koszty kwalifikowalne 

obejmujące 

uzasadnione i 

niezbędne koszty 

produkcji  

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

209 Ustawa z dnia 16 

maja 2019 r. o 

Funduszu 

rozwoju 

przewozów 

autobusowych o 

charakterze 

użyteczności 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 25 ust. 1 pkt 

6 

Rozpoznanie wniosku 

o objęcie dopłatą 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

publicznej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

717, z późn. zm.) 

  osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej 

  osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

210 Ustawa z dnia 23 

października 

2018 r. o 

Funduszu 

Solidarnościowy

m (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1787, z 

późn. zm.) 

osoba 

niepełnosprawna 

Art. 1 i 2 Zakres podmiotowy 

ustawy oraz definicja 

osoba z 

niepełnosprawnością 

  osoba 

niepełnosprawna 

Art. 6 Przeznaczenie 

środków  

osoba z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osoba 

niepełnosprawna 

Art. 7  Rządowy program 

mający na celu 

wsparcie społeczne, 

zawodowe lub 

zdrowotne osób 

niepełnosprawnych 

osoba z 

niepełnosprawnością 

  osoba 

niepełnosprawna 

art. 11 Roczny plan działania 

na rzecz wsparcia 

osób 

niepełnosprawnych 

osoba z 

niepełnosprawnością 

  osoba 

niepełnosprawna 

art. 12  Tryb realizacji 

rządowych i 

resortowych 

programów 

finansowanych ze 

osoba z 

niepełnosprawnością 



627 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

środków Funduszu 

Solidarnościowego 

211 Ustawa z dnia 19 

listopada 2009 r. 

o grach 

hazardowych (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 

2094, z późn. 

zm.) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 86 ust. 4  Wydatki Funduszu 

Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

212 Ustawa z dnia 29 

stycznia 2004 r. 

o  Inspekcji 

Weterynaryjnej 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 306) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 18 ust. 2 pkt 

3 

Nakaz wykonania 

określonych czynności 

przez lekarza 

weterynarii nie dotyczy 

osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

213 Ustawa z dnia 19 

sierpnia 2011 r. 

o  języku 

migowym i innych 

środkach 

komunikowania 

się (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1824) 

osób 

niepełnosprawnych 

art. 3 pkt 5 lit. e Użyte w definiowaniu 

środków wspierających 

komunikowanie się 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

214 Ustawa z dnia 7 

października 

1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 

2021 r. poz. 672) 

osobą 

niepełnosprawną 

art. 11 ust. 3 Dostęp do świadczenia 

usług tłumacza PJM, 

SJM i SKOGN 

osobą z 

niepełnosprawnością  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 11c i art. 11i Uwzględnienie potrzeb 

osób 

niepełnosprawnych w 

zakresie egzaminu  

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

215 Ustawa z dnia 26 

stycznia 1982 r. 

Karta 

Nauczyciela (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1762) 

uczniów 

niepełnosprawnych 

Art. 42 ust. 3 Tygodniowy wymiar 

zajęć. Pensum 

uczniów z 

niepełnosprawnościa

mi 

  nauczycielowi 

niepełnosprawnemu 

Art. 42a ust. 1 Obniżenie 

tygodniowego 

obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć 

nauczycielowi z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

216 Ustawa z dnia 5 

stycznia 2011 r. o 

kierujących 

pojazdami (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 

1212, z późn. 

zm.) 

osoba 

niepełnosprawna 

Art. 3 ust. 3 Warunki niezbędne do 

spełnienia przez 

kierujących pojazdami 

osoba z 

niepełnosprawnością 

  osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 24 pkt 2  Pojazd nauki jazdy – w 

przypadku szkolenia 

osoby 

niepełnosprawnej 

osoby z 

niepełnosprawnością 

  osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 54 ust. 5 i art. 

56 ust. 4  

Egzaminy na prawo 

jazdy   

osoby z 

niepełnosprawnością 

217 Ustawa z dnia 6 

czerwca 1997 r. - 

osobą niedołężną  Art. 17 § 1 pkt 2  Zawiadomienie sądu 

opiekuńczego lub 

osobą wymagającą 

wsparcia 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Kodeks karny 

wykonawczy (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

53, z późn. zm.) 

właściwego organu 

jeżeli zachodzi 

potrzeba opieki nad 

osobą niedołężną lub 

chorą, którą opiekował 

się skazany 

  upośledzonego 

umysłowo 

Art. 88 § 3 pkt 3  Osadzanie sprawców 

w różnych typach 

zakładów  

z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  upośledzeni umysłowo art. 96 § 1 System terapeutyczny z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  skazani 

niepełnosprawni 

fizycznie  

art. 96 § 1 System terapeutyczny skazani z 

niepełnosprawnością 

ruchową 



632 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

218 Ustawa z dnia 24 

stycznia 1991 r. o 

kombatantach 

oraz niektórych 

osobach 

będących 

ofiarami represji 

wojennych i 

okresu 

powojennego 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1858) 

inwalidami wojennymi Art. 12 ust. 1 i 1a, 

art. 16 ust. 1   

Uprawnienia 

emerytalne 

[do dyskusji] 

  Inwalidami wojennymi  Art. 19 ust. 3 pkt 

3, art. 19a-19e, 

art. 20 i art. 24b 

Ochrona zdrowia, 

pomoc socjalna i inne 

uprawnienia 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osoby 

niepełnosprawnej 

Art. 204 ust. 1 Odniesienie się w 

zakresie do zasad 

określonych dla osoby 

niepełnosprawnej 

legitymującej się kartą 

parkingową 

osoby z 

niepełnosprawnością 

219 Ustawa z dnia 28 

września 1991 r. 

o lasach (Dz. U. z 

2021 r. poz. 

1275) 

inwalidów Art. 29 ust. 1  Ruch pojazdów w lesie osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

220 Ustawa z dnia 25 

czerwca 2015 r. o 

leczeniu 

niepłodności (Dz. 

niezdolność do 

samodzielnego życia 

Art. 2 ust. 1 pkt 

13  

Definicja 

uwzgledniająca 

niezdolność do 

[do dyskusji] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

U. z 2020 r. poz. 

442) 

samodzielnego życia, 

niepełnosprawność 

221 Ustawa z dnia 26 

października 

1995 r. o 

niektórych 

formach 

popierania 

budownictwa 

mieszkaniowego 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2224) 

osobom 

niepełnosprawnym 

Art. 22b ust. 1 pkt 

1 

Społeczne agencje 

najmu 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 

222 Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. 

o  ochronie 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 8 pkt 

3 

Wstęp do parku 

narodowego 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

przyrody (Dz. U. z 

2021 r. poz. 

1098)  

  osoba 

niepełnosprawna 

Art. 104 ust. 17 Uprawnienia 

pracowników Służby 

Parku Narodowego 

osoba z 

niepełnosprawnością 

223 Ustawa z dnia 12 

kwietnia 2019 r. 

o  opiece 

zdrowotnej nad 

uczniami (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 

1078, z późn. 

zm.) 

uczniami przewlekle 

chorymi lub 

niepełnosprawnymi 

Art. 1 ust. 1 pkt 6 Przedmiot regulacji 

ustawy  

uczniami przewlekle 

chorymi lub z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  uczniami przewlekle 

chorymi lub 

niepełnosprawnymi 

art.7 ust. 5  Obowiązek 

przestrzegania praw 

pacjenta 

uczniami przewlekle 

chorymi lub z 

niepełnosprawnościa

mi 

  uczniów przewlekle 

chorych lub 

niepełnosprawnych 

art. 8 ust. 1  Zakres profilaktycznej 

opieki zdrowotnej nad 

uczniami 

uczniów przewlekle 

chorych lub z 

niepełnosprawnościa

mi 

  uczniem przewlekle 

chorym lub 

niepełnosprawnym 

art. 20-23 Rozdział 4 

Sprawowanie opieki 

nad uczniami 

przewlekle chorymi lub 

niepełnosprawnymi w 

szkole 

uczniem przewlekle 

chorym lub z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

224 Ustawa z dnia 27 

października 

2017 r. o 

podstawowej 

opiece 

zdrowotnej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1050) 

niepełnosprawnych Art. 7 ust. 2 pkt 1 

i 2  

Tytuł specjalisty w 

dziedzinie 

pielęgniarstwa 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi [do dyskusji, 

ponieważ jest to tytuł 

specjalizacji 

medycznej] 

225 Ustawa z dnia 7 

lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1333) 

osoby 

niepełnosprawne 

Art. 5 ust. 1 pkt 4 

i 4a 

Warunki użytkowe 

zgodne z 

przeznaczeniem 

obiektu obejmujące 

uwarunkowania 

dotyczące osób 

niepełnosprawnych o 

których mowa w art. 1 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

Konwencji o prawach 

osób 

niepełnosprawnych, 

sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 28 ust. 2 pkt 

16 

Pochylnie 

przeznaczone dla osób 

niepełnosprawnych - 

budowa i roboty 

budowlane 

niewymagające 

pozwolenia na budowę 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 34 ust. 3 pkt 

2 lit. h oraz ust. 5 

pkt 3 

Projekt budowlany – 

wymagania w zakresie 

opisu dostępności dla 

osób 

niepełnosprawnych, o 

których mowa w art. 1 

Konwencji o prawach 

osób 

niepełnosprawnych, 

sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osoby 

niepełnosprawne 

Art. 59a ust. 2 pkt 

2 lit. f 

Kontrola zapewnienia 

warunków 

niezbędnych do 

korzystania z tego 

osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

obiektu przez osoby 

niepełnosprawne, o 

których mowa w art. 1 

Konwencji o prawach 

osób 

niepełnosprawnych, 

sporządzonej w 

Nowym Jorku dnia 13 

grudnia 2006 r. 

226 Ustawa z dnia 6 

września 2001 r. - 

Prawo 

farmaceutyczne 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1977) 

osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnionej 

osoby mającej pełną 

zdolność do czynności 

prawnych, która nie 

jest w stanie wyrazić 

opinii 

Art. 37i ust. 1 pkt 

1 

Dotyczy badania 

klinicznego z udziałem:  

1. osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnionej,  

2. osoby mającej pełną 

zdolność do czynności 

prawnych, która nie 

[konieczna zmiana na 

etapie zmian 

systemowych] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

jest w stanie wyrazić 

opinii w sprawie 

swojego uczestnictwa 

w badaniu klinicznym 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 97 ust. 2 Lokal apteki - warunki 

zapewniające dostęp 

osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

227 Ustawa z dnia 20 

lipca 2017 r. - 

Prawo wodne 

(Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2233) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 313 ust. 2 Od osób 

niepełnosprawnych 

należności za 

korzystanie ze śluz 

obniża się o połowę 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

228 Ustawa z dnia 16 

grudnia 2010 r. o 

publicznym 

transporcie 

zbiorowym (Dz. 

U. 2021 r. poz. 

1371) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 12 ust. 2 pkt 

4, art. 15 ust. 1 

pkt 1, art. 25 ust. 

3 pkt 5 

Organizowanie 

publicznego transportu 

zbiorowego z 

uwzględnieniem 

potrzeb osób 

niepełnosprawnych i 

osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej 

Art. 12 ust. 2 pkt 

4, art. 15 ust. 1 

pkt 1, art. 25 ust. 

3 pkt 5 

 osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

  osobom 

niepełnosprawnym 

art. 16 ust. 5 pkt 3 Stawka opłat za 

udzielanie pomocy 

osobom 

osobom z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawnym i 

osobom o ograniczonej 

sprawności ruchowej w 

zakresie określonym w 

załączniku I lit. a do 

rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) nr 181/2011 z 

dnia 16 lutego 2011 r. 

dotyczącego praw 

pasażerów w 

transporcie 

autobusowym i 

autokarowym i 

zmieniającego 



644 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

rozporządzenie (WE) 

nr 2006/2004 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 21 ust. 1a Przy udzielaniu 

zamówienia 

publicznego 

zapewnienie w 

środkach transportu 

rozwiązań 

technicznych 

służących zapewnieniu 

ich dostępności dla 

osób 

niepełnosprawnych i 

osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 



645 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób o ograniczonej 

zdolności ruchowej 

Art. 21 ust. 1a  osób o ograniczonej 

sprawności ruchowej 

229 Ustawa z dnia 27 

czerwca 1997 r. 

o  służbie 

medycyny pracy 

(Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1175, z 

późn. zm.) 

osób (...) 

niepełnosprawnych 

Art. 6 ust. 1 pkt 2 

lit. g 

Właściwość służby 

medycyny pracy w 

zakresie 

monitorowanie stanu 

zdrowia osób 

pracujących 

zaliczanych do grup 

szczególnego ryzyka, 

a zwłaszcza osób […], 

niepełnosprawnych  

osób (...) z 

niepełnosprawnościa

mi 

230 Ustawa z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach 

inwalida wojenny lub 

wojskowy 

art. 5 pkt 5 Definicja  [do dyskusji]   
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

opieki zdrowotnej 

finansowanych ze 

środków 

publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1285, z późn. 

zm.) 

  niepełnosprawny Art. 5 pkt 17 Definicja  z 

niepełnosprawnością  

  dzieckiem (...) 

niepełnosprawnym 

Art. 27 ust. 1 pkt 

2 

Świadczenia w 

zakresie profilaktyki  

dzieckiem (...) z 

niepełnosprawnością 

  dzieci 

niepełnosprawne w 

znacznym stopniu 

Art. 33 ust. 4 Koszty wyżywienia i 

zakwaterowania 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidami wojskowymi Art. 45 ust. 1 pkt 

2, art. 46 ust. 1 

pkt 1, art. 47 ust. 

1, art. 57 ust. 2 

pkt 10 

Uprzywilejowany 

dostęp do leków, 

wyrobów medycznych, 

świadczeń   

[do dyskusji] 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 97a ust. 2 pkt 

5 

Informacja w zakresie 

posiadanych przez 

dany szpital 

udogodnień dla osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 131c ust. 3 

pkt 7 

Koszty realizacji 

programów rządowych, 

o których mowa w art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 

23 października 2018 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

r. o Funduszu 

Solidarnościowym, w 

zakresie wsparcia 

zdrowotnego osób 

niepełnosprawnych 

231 Ustawa z dnia 21 

listopada 1967 r. 

o powszechnym 

obowiązku 

obrony 

Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 

2021 r. poz. 372, 

z późn. zm.) 

osób o znacznym 

stopniu 

niepełnosprawności/ o 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 26c ust. 1, 

art. 31a ust. 5, 

art. 58 ust. 3 pkt 

3, art. 59a ust. 3 

pkt 8, art. 142 ust. 

3 pkt 1 i 4, art. 

169 ust. 1, art. 

175 ust. 4 pkt 6, 

art. 183 ust. 5 pkt 

3 oraz art. 206a 

ust. 1 pkt 4 

Wyłączenia ustawowe 

dotyczące osób 

podlegających 

stawieniu się do 

kwalifikacji wojskowej 

zaliczonych do osób o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

albo o umiarkowanym 

stopniu 

niepełnosprawności 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  inwalidami Art. 133a ust. 4 Uwzględnieniem przy 

wydaniu 

rozporządzenia 

szczególnego 

traktowania tych 

żołnierzy, którzy zostali 

inwalidami 

osobami z 

niepełnosprawnościa

mi 

232 Ustawa z dnia 21 

listopada 2008 r. 

o pracownikach 

samorządowych 

(Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1282, z 

późn. zm.) 

osób 

niepełnosprawnych 

Art. 13 ust. 2 pkt 

4b 

Ogłoszenie o miejscu 

pracy w zakresie 

wskaźnika zatrudnienia 

osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osób 

niepełnosprawnych 

Art. 13a Wskaźnik zatrudnienia 

osób 

niepełnosprawnych 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi 

  kandydatów 

niepełnosprawnych 

art. 14 ust. 1 pkt 2 Protokół dotyczący 

kandydatów do pracy 

wraz ze wskazaniem 

kandydatów 

niepełnosprawnych 

kandydatów z 

niepełnosprawnościa

mi 

233 Ustawa z dnia 8 

września 2006 r. 

o Państwowym 

Ratownictwie 

Medycznym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

osobie, która z powodu 

swojej 

niepełnosprawności 

Art. 28 ust. 3 pkt 

2 

Dotyczy niemożności 

złożenia podpisu 

samodzielnie 

osobie, która ze 

względu na swoją 

niepełnosprawność  
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2053, z późn. 

zm.) 

234 Ustawa z dnia 12 

października 

1990 r. o Straży 

Granicznej (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 

1486 z późn. zm.) 

urazu psychicznego Art. 147j ust. 2 Skierowanie na turnus 

leczniczo-

profilaktyczny 

doświadczenia 

kryzysu psychicznego 

[do dyskusji] 

  policyjnej renty 

inwalidzkiej 

Art. 74a ust. 1 Postępowanie, gdy 

funkcjonariusz nie 

spełnia warunków do 

nabycia prawa do renty 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 74a ust. 3 Postępowanie, gdy 

funkcjonariusz nie 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

spełnia warunków do 

nabycia prawa do renty 

   Art. 98 ust. 2 pkt 

2 

Zwrot pomocy 

finansowej na 

uzyskanie lokalu 

mieszkalnego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

   Art. 147y ust. 3 Powierzenie 

wycofanego z użycia 

psa lub konia 

służbowego 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stały się osobami 

całkowicie niezdolnymi 

do pracy 

Art. 81 ust. 2 pkt 

2 

Kogo uważa się za 

dzieci funkcjonariusza 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niezdolność do pracy Art. 93 pkt 3 Kogo uważa się za 

członków rodziny 

funkcjonariusza 

[konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolni do 

wykonywania 

zatrudnienia 

Art. 93 pkt 3 Kogo uważa się za 

członków rodziny 

funkcjonariusza 

niemogący pracować 

ze względu na stan 

zdrowia [do dyskusji] 

235 Ustawa z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnyc

h (t.j. Dz.U. z 

osób 

niepełnosprawnych/ 

osobami 

niepełnosprawnymi/ 

osobom 

niepełnosprawnym/ 

osoby 

niepełnosprawne 

Tytuł ustawy, art. 

1, art. 2 pkt 6, art. 

2a ust. 1, art. 2a 

ust. 2, art. 2a ust. 

3, art. 4a ust. 1, 

art. 6b ust. 3 pkt 

9, art. 6c ust. 9 

pkt 3, nazwa 

Rozdziału 3, art. 

[W ustawie o 

rehabilitacji nie 

wskazujemy kontekstu 

poszczególnych 

jednostek 

redakcyjnych, uznając, 

że kontekst jest 

zawsze ten sam – 

rehabilitacja zawodowa 

osób z 

niepełnosprawnościa

mi/ osobami z 

niepełnosprawnościa

mi/ osobom z 

niepełnosprawnościa

mi/ osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2021 r. poz. 573, 

z późn. zm.) 

7 ust. 1, art. 7 ust. 

2, art. 9 ust. 1, 

art. 9 ust. 2 pkt 4, 

art. 10, art. 10a 

ust. 1, art. 10aa 

ust. 1 pkt 3, art. 

10b ust. 2c, art. 

10b ust. 3, art. 

10c ust. 2 pkt 1, 

art. 10c ust. 3, 

art. 10c ust. 4, 

art. 10c ust. 6 pkt 

1, art. 10c ust. 7 

pkt 1, art. 10d ust. 

8 pkt 2, art. 10f 

ust. 1, art. 10f ust. 

i społeczna oraz 

zatrudnianie osób z 

niepełnosprawnościam

i] 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2a, art. 10f ust. 3, 

art. 10g ust. 1, 

art. 11 ust. 3, art. 

12a ust. 3, art. 

20c, nazwa 

Rozdziału 5, art. 

21 ust. 1, art. 21 

ust. 2, art. 21 ust. 

2a, art. 21 ust. 

2b, art. 21 ust. 2c, 

art. 21 ust. 2e pkt 

3, art. 21 ust. 2f, 

art. 21 ust. 2g, 

art. 21 ust. 4, art. 

21 ust. 5, art. 22 

ust. 1, art. 22 ust. 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

6, art. 26 ust. 1, 

art. 26 ust. 1 pkt 

1, art. 26 ust. 1a, 

art. 26 ust. 2, art. 

26 ust. 4 pkt 2, 

art. 26a ust. 1, 

art. 26a ust. 1 pkt 

1, art. 26a ust. 1 

pkt 2, art. 26a ust. 

1 pkt 3, art. 26a 

ust. 1a, art. 26a 

ust. 1b, , art. 26a 

ust. 1b pkt 1, art. 

26a ust. 1b pkt 2, 

art. 26a ust. 1b 

pkt 3, art. 26b ust. 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1, art. 26e ust. 8, 

art. 26g ust. 5, 

art. 28 ust. 1, art. 

28 ust. 1 pkt 1, 

art. 28 ust. 1 pkt 2 

lit. b, art. 28 ust. 

3, art. 29 ust. 1, 

art. 29 ust. 1 pkt 

1, art. 29 ust. 1a, 

art. 29 ust. 1c, 

art. 29 ust. 3c, 

art. 30 ust. 2 pkt 

1, art. 30 ust. 2 

pkt 2, art. 30 ust. 

2a, art. 31 ust. 3 

pkt 1 lit. b, art. 32 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ust. 1 pkt 1, art. 

32 ust. 2 pkt 1, 

art. 32 ust. 2 pkt 

2, art. 33 ust. 1, 

art. 33 ust. 3a, 

art. 33 ust. 4, art. 

33 ust. 7a, art. 33 

ust. 7b, art. 33 

ust. 8a pkt 1, art. 

33 ust. 10, nazwa 

Rozdziału 7, art. 

34 ust. 3 pkt 3, 

art. 34 ust. 3 pkt 

6, art. 34 ust. 4, 

art. 34 ust. 6 pkt 

1, art. 34 ust. 6 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

pkt 2, art. 34 ust. 

6 pkt 4, art. 34 

ust. 6 pkt 5, art. 

35 ust. 1 pkt 1, 

art. 35 ust. 1 pkt 

5, art. 35 ust. 1 

pkt 8, art. 35 ust. 

3, art. 35a ust. 1 

pkt 1, art. 35a ust. 

1 pkt 1 lit. c, art. 

35a ust. 1 pkt 6, 

art. 35a ust. 1 pkt 

6a, art. 35a ust. 1 

pkt 7 lit. a, art. 

35a ust. 1 pkt 7 

lit. b, art. 35a ust. 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1 pkt 7 lit. c, art. 

35a ust. 1 pkt 7 

lit. d, art. 35a ust. 

1 pkt 9, art. 35a 

ust. 1 pkt 10, art. 

35a ust. 1 pkt 12, 

art. 35a ust. 1 pkt 

13, art. 35a ust. 2 

pkt 1, art. 35a ust. 

2 pkt 2, art. 36 

ust. 1, art. 36 ust. 

4, nazwa 

Rozdziału 8, art. 

37, art. 38 ust. 1, 

art. 38 ust. 2, art. 

39 ust. 1, art. 41 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ust. 1, art. 41 ust. 

2, art. 42 ust. 3 

pkt 1 lit. a, art. 42 

ust. 3 pkt 1 lit. b, 

art. 42 ust. 3 pkt 1 

lit. c tiret 1, art. 42 

ust. 3 pkt 1 lit. c 

tiret 2, art. 42 ust. 

3 pkt 2, art. 43 

ust. 1 pkt 3 lit. c, 

art. 43 ust. 3 pkt 

3, art. 44a ust. 1, 

art. 44a ust. 2 pkt 

1 lit. a, art. 44a 

ust. 2 pkt 1 lit. b, 

art. 44a ust. 2 pkt 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2, art. 44a ust. 2 

pkt 4, art. 44b ust. 

1, art. 44b ust. 2 

pkt 1 lit. a, art. 

44b ust. 2 pkt 1 

lit. b, art. 44b ust. 

2 pkt 2, art. 44b 

ust. 2 pkt 4, art. 

47 ust. 1 pkt 1a, 

art. 47 ust. 1 pkt 

2, art. 47 ust. 1 

pkt 3, art. 47 ust. 

1 pkt 4, art. 47 

ust. 1a pkt 1, art. 

48 ust. 3, art. 50 

ust. 6 pkt 3, art. 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

62 ust. 1, art. 63, 

art. 68g pkt 1, art. 

68ga pkt 1, art. 

68gb pkt 1, art. 

68gd ust. 1, art. 

68gd ust. 1 pkt 1, 

art. 68gd ust. 1 

pkt 2, art. 68gd 

ust. 1 pkt 2 lit. c, 

art. 68gd ust. 1 

pkt 2 lit. d, art. 

68gd ust. 1 pkt 3, 

art. 68gd ust. 3, 

art. 68gd ust. 4, 

art. 68gg 



664 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osobie 

niepełnosprawnej/ 

osobę 

niepełnosprawną/ 

osoby 

niepełnosprawnej, 

osoba 

niepełnosprawna/ 

osobą 

niepełnosprawną 

Art. 2 pkt 2, art. 2 

pkt 8, art. 2 pkt 

11, art. 2a ust. 1, 

art. 2a ust. 2, art. 

2a ust. 3, art. 5 

pkt 1, art. 6b ust. 

3 pkt 9, art. 6ca 

ust. 1, art. 6ca 

ust. 4, art. 6d ust. 

4 pkt 6 lit. e, art. 8 

ust. 1, art. 9 ust. 

2, art. 10a ust. 5 

pkt 2, art. 10a ust. 

5 pkt 3 lit. c, art. 

10b ust. 5a, art. 

10e ust. 1, art. 

 osobie z 

niepełnosprawnością/ 

osobę z 

niepełnosprawnością/ 

osoby z 

niepełnosprawnością/ 

osoba z 

niepełnosprawnością/ 

osobą z 

niepełnosprawnością 
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Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

10e ust. 3, art. 

10e ust. 4, art. 

10f ust. 2b, art. 

10g ust. 2, art. 

10g ust. 4, art. 

10h ust. 1, art. 11 

ust. 1, art. 11 ust. 

2, art. 12a ust. 1, 

art. 12a ust. 2, 

art. 13 ust. 1, art. 

14 ust. 1, art. 15 

ust. 1, art. 15 ust. 

2, art. 15 ust. 3, 

art. 17, art. 20a 

ust. 1, art. 20a 

ust. 3, art. 20a 



666 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ust. 4, art. 20a 

ust. 6, art. 20c, 

art. 20d, art. 23a 

ust. 1, art. 25a 

ust. 1 pkt 1, art. 

25a ust. 2, art. 

25c ust. 1, art. 

25c ust. 4, art. 

25c ust. 4a, art. 

26 ust. 1 pkt 1b, 

art. 26 ust. 2 pkt 

2, art. 26 ust. 3, 

art. 26 ust. 7, art. 

26 ust. 8, art. 26b 

ust. 2, art. 26e 

ust. 1, art. 26e 



667 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

ust. 6, art. 26e 

ust. 7, art. 26g 

ust. 1 pkt 1, art. 

26g ust. 1 pkt 1 

lit. a, art. 26g ust. 

1 pkt 1 lit. b, art. 

26g ust. 1 pkt 2, 

art. 26g ust. 2, 

art. 26g ust. 3, 

art. 26g ust. 4, 

art. 26g ust. 5 pkt 

1, art. 26g ust. 5 

pkt 3,  art. 26g 

ust. 5, art. 35a 

ust. 1 pkt 7 lit. g, 

art. 40 ust. 1, art. 



668 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

40 ust. 5, art. 41a 

ust. 2, art. 46 pkt 

7, art. 47 ust. 5, 

art. 49f ust. 3a 

  orzeczeniem/ 

orzeczenia/ 

orzeczenie/ orzeczeń/ 

orzeczeniu o 

niepełnosprawności 

Art. 1 pkt 3, art. 

6b1 ust. 1, art. 6b1 

ust. 8, art. 6ca 

ust. 1, art. 6ca 

ust. 2, art. 6ca 

ust. 4, art. 6d ust. 

4a pkt 6, art. 10f 

ust. 1 pkt 1 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie/ orzeczeń/ 

orzeczeniu/ orzeczenia 

Art. 6ca ust. 1, 

art. 6ca ust. 2, 

art. 6ca ust. 4, 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



669 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

o stopniu 

niepełnosprawności 

art. 6d ust. 4a pkt 

6, art. 10f ust. 1 

pkt 2, art. 10f ust. 

4 

  stopni/ stopnie/ 

stopień/ stopnia/ 

stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 1 pkt 1, art. 3 

ust. 1, art. 3 ust. 

2, art. 4 ust. 1, 

art. 4 ust. 2, art. 4 

ust. 3, art. 4 ust. 

5, art. 5 ust. 1, 

art. 5 ust. 1a, art. 

5 pkt 2, art. 5 pkt 

3, art. 5a ust. 1, 

art. 5a ust. 2 pkt 

1, art. 6b ust. 3, 

art. 6b ust. 3 pkt 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



670 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

9, art. 6b1 ust. 1, 

art. 6b1 ust. 8, art. 

6b2 ust. 1, art. 6c 

ust. 9 pkt 5, art. 

6c ust. 9 pkt 7, 

art. 6ca ust. 1, 

art. 6ca ust. 3 pkt 

2, art. 6ca ust. 4, 

art. 6ca ust. 5, 

art. 6cb ust. 1 pkt 

1, art. 6cb ust. 1 

pkt 2, art. 6d ust. 

3 pkt 1, art. 6d 

ust. 4 pkt 5, art. 

6d ust. 4 pkt 7, 

art. 15 ust. 2, art. 



671 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

19 ust. 1, art. 20 

ust. 1, art. 22 ust. 

1 pkt 1, art. 22 

ust. 1 pkt 2, art. 

22 ust. 5 pkt 1, 

art. 22 ust. 6, art. 

22 ust. 7, art. 25a 

ust. 1a pkt 1, art. 

25a ust. 1a pkt 2, 

art. 25a ust. 1a 

pkt 3, art. 26a ust. 

1 pkt 1, art. 26a 

ust. 1 pkt 2, art. 

26a ust. 1 pkt 3, 

art. 26a ust. 1a1 

pkt 1, art. 26a ust. 



672 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1b pkt 1, art. 26a 

ust. 1b pkt 2, art. 

26a ust. 1b pkt 3, 

art. 28 ust. 1 pkt 1 

lit. a, art. 28 ust. 1 

pkt 1 lit. b, art. 29 

ust. 1 pkt 1 lit. a, 

art. 29 ust. 1 pkt 

b, art. 29 ust. 4 

pkt 2, art. 30 ust. 

2 pkt 2, art. 40 

ust. 2 pkt 4, art. 

40 ust. 2 pkt 5, 

art. 62 ust. 2 pkt 

1, art. 62 ust. 2 

pkt 2, art. 62 ust. 



673 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

2 pkt 3, art. 62 

ust. 3 pkt 1, art. 

62 ust. 3 pkt 2, 

art. 66 ust. 2 

  orzeczeniem o 

całkowitej lub 

częściowej 

niezdolności do pracy 

Art. 1 pkt 2  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie (...) o 

całkowitej niezdolności 

do pracy (...) i 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 5 pkt 1  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



674 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  orzeczenie (...) o 

niezdolności do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 5 pkt 1a  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie (...) o 

całkowitej niezdolności 

do pracy 

Art. 5 pkt 2  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenie (...) o 

częściowej 

niezdolności do pracy 

Art. 5 pkt 3  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  orzeczenia o 

niezdolności do pracy 

Art. 6b2 ust. 1 pkt 

1 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



675 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności/ 

stopniach i rodzaju 

niepełnosprawności 

Art. 2 pkt 8, art. 

10c ust. 4, art. 

26c ust. 1 pkt 1 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  trwałą lub okresową 

niezdolność 

Art. 2 pkt 10  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  stałego lub 

długotrwałego 

naruszenia sprawności 

organizmu 

Art. 2 pkt 10  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolność/ niezdolną 

do pracy 

Art. 2 pkt 10, art. 

4 ust. 1, art. 4 ust. 

2 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



676 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niezdolnym do 

podjęcia pracy 

Art. 10a ust. 1  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolnością/ 

niezdolność do 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 4 ust. 1, art. 4 

ust. 4 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  osoby niewidomej lub 

niedowidzącej 

Art. 2 pkt 11  osoby z 

niepełnosprawnością 

wzroku [do dyskusji] 

  osoby/ osobie 

niepełnosprawnej 

ruchowo 

Art. 2 pkt 11, art. 

40 ust. 2 pkt 5 

 osoby/ osobie z 

niepełnosprawnością 

ruchową 



677 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  osoba ta była 

niepełnosprawna 

Art. 2a ust. 2, art. 

2a ust. 3 

 osoba ta była osobą z 

niepełnosprawnością 

  niepełnosprawnych Art. 2b ust. 1 pkt 

2, art. 21 ust. 2d, 

art. 22 ust. 5 pkt 

1, art. 22 ust. 6, 

art. 22 ust. 7, art. 

26 ust. 1 pkt 1c 

 z 

niepełnosprawnościa

mi 

  orzekanie/ orzekania/ 

orzekaniem o 

niepełnosprawności 

Nazwa Rozdziału 

2, art. 6b1 ust. 12, 

art. 6c ust. 1, art. 

6c ust. 2 pkt 1, 

art. 6c ust. 2 pkt 

2, art. 6c ust. 2 

pkt 4, art. 6c ust. 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



678 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

3, art. 6c ust. 9 

pkt 1, art. 6c ust. 

9 pkt 2, art. 6c 

ust. 9 pkt 5, art. 

6d ust. 1 

  orzekania/ orzekaniem 

o stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 6b1 ust. 12, 

art. 6c ust. 1, art. 

6c ust. 2 pkt 1, 

art. 6c ust. 2 pkt 

2, art. 6c ust. 2 

pkt 4, art. 6c ust. 

3, art. 6c ust. 9 

pkt 1, art. 6c ust. 

9 pkt 2, art. 6c 

ust. 9 pkt 5 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



679 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  stałej lub długotrwałej 

opieki i pomocy innych 

osób/ stałej lub 

długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby 

Art. 4 ust. 1, art. 

6b ust. 3 pkt 7 

 stałego lub 

długotrwałego 

wsparcia innych osób/ 

stałego lub 

długotrwałego 

wsparcia innej osoby 

  czasowej albo 

częściowej pomocy 

innych osób 

Art. 4 ust. 2  czasowego albo 

częściowego 

wsparcia innych osób 

  całkowitej opieki lub 

pomocy 

Art. 4a ust. 1  całkowitego wsparcia 

  pomocy innych osób Art. 4 ust. 4  wsparcia innych osób 



680 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  mająca ograniczenia w 

pełnieniu ról 

społecznych 

Art. 4 ust. 3  [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  wady wrodzonej Art. 4a ust. 1  [do dyskusji] 

  uszkodzenia 

organizmu 

Art. 4a ust. 1  [do dyskusji] 

  grup inwalidów/ I grupy 

inwalidów/ II grupy 

inwalidów/ III grupy 

inwalidów 

Art. 5a ust. 1, art. 

62 ust. 1, art. 62 

ust. 2 pkt 1, art. 

62 ust. 2 pkt 2, 

art. 62 ust. 2 pkt 3 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  niezdolności do pracy 

w gospodarstwie 

rolnym 

Art. 5a ust. 1, art. 

62 ust. 3 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



681 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  zespołu/ zespół/ 

zespoły/ zespołem do 

spraw orzekania o 

niepełnosprawności 

Art. 5a ust. 1, art. 

5a ust. 2, art. 5a 

ust. 3, art. 6 ust. 1 

pkt 1, art. 6 ust. 1 

pkt 2, art. 6 ust. 2, 

art. 6 ust. 4, art. 

6a ust. 1, art. 6a 

ust. 3, art. 6a ust. 

4, art. 6c ust. 4 

pkt 1, art. 6c ust. 

4 pkt 3 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  zespoły orzekające o 

niepełnosprawności/ 

zespołu orzekającego 

o niepełnosprawności/ 

zespół orzekający o 

Art. 6 ust. 1, art. 6 

ust. 3, art. 6 ust. 

4, art. 6 ust. 5, 

art. 6 ust. 6, art. 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 



682 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

niepełnosprawności/ 

zespołów orzekających 

o niepełnosprawności 

6b1 ust. 1, art. 6d 

ust. 1 

  ograniczeń 

funkcjonalnych 

Art. 5a ust. 2 pkt 

2 

 [do dyskusji] 

  wsparcia w 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 6b ust. 3 pkt 

6 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  znacznie ograniczoną 

możliwością 

samodzielnej 

egzystencji 

Art. 6b ust. 3 pkt 

7 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  choroby narządu 

wzroku 

Art. 6b ust. 3 pkt 

9 

 niepełnosprawność 

wzroku 



683 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  upośledzenie narządu 

ruchu 

Art. 6b ust. 3 pkt 

9 

 niepełnosprawność 

ruchowa 

  orzeczenia o 

znacznym lub 

umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności 

Art. 6d ust. 4a pkt 

5 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  rodziną lub opiekunami Art. 10a ust. 3 pkt 

4 

 rodziną lub osobami 

wspierającymi 

  rodziców i opiekunów Art. 10aa ust. 1 

pkt 4 

 rodziców i osób 

wspierających 

  podopiecznymi [DPS-

ów] 

Art. 10c ust. 3  osobami 

uzyskującymi 

wsparcie/ 

mieszkańcami 



684 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  opiekuna Art. 10e ust. 3, 

art. 40 ust. 2 pkt 4 

 osoby wspierającej 

  chorobę psychiczną Art. 22 ust. 1 pkt 

2, art. 26a ust. 

1b, art. 29 ust. 1 

pkt b 

 niepełnosprawność 

psychospołeczna lub 

inne zakłócenia 

czynności 

psychicznych / 

zaburzenia w zakresie 

zdrowia psychicznego 

[do dyskusji] 

  upośledzenie 

umysłowe 

Art. 22 ust. 1 pkt 

2, art. 26a ust. 

1b, art. 29 ust. 1 

pkt b 

 niepełnosprawność 

intelektualna 



685 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  całościowe zaburzenia 

rozwojowe 

Art. 22 ust. 1 pkt 

2, art. 26a ust. 1b 

 [do dyskusji] 

  epilepsję Art. 22 ust. 1 pkt 

2, art. 26a ust. 1b 

 [do dyskusji] 

  niewidomych Art. 22 ust. 1 pkt 

2, art. 26a ust. 

1b, art. 28 ust. 1 

pkt 1 lit. b, art. 40 

ust. 2 pkt 5 

 osób niewidomych/ 

osób z 

niepełnosprawnością 

wzroku [do dyskusji] 

  niepełnosprawnemu 

rolnikowi/ 

niepełnosprawnego 

rolnika/ 

niepełnosprawny rolnik 

Art. 25a ust. 1 pkt 

2, art. 25a ust. 3, 

art. 25c ust. 2, 

art. 25c ust. 4, 

art. 49f ust. 3a 

 rolnikowi z 

niepełnosprawnością/ 

rolnika z 

niepełnosprawnością/ 

rolnik z 

niepełnosprawnością 



686 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

  niepełnosprawnego 

domownika 

Art. 25a ust. 1 pkt 

2, art. 25a ust. 3, 

art. 25c ust. 2, 

art. 25c ust. 4, 

art. 49f ust. 3a 

 domownika z 

niepełnosprawnością 

  pracownika 

niepełnosprawnego/ 

pracowników 

niepełnosprawnych/ 

pracownikowi 

niepełnosprawnemu/ 

niepełnosprawnych 

pracowników 

Art. 26a ust. 1, 

art. 26a ust. 1a1 

pkt 2, art. 26b ust. 

4, art. 26b ust. 5, 

art. 26c ust. 1 pkt 

1, art. 26d ust. 1, 

art 26d ust. 1 pkt 

1, art. 26d ust. 2, 

art. 26d ust. 2a, 

art. 26d ust. 3, 

art. 30 ust. 2b pkt 

 pracownika z 

niepełnosprawnością/ 

pracowników z 

niepełnosprawnościa

mi/ pracownikowi z 

niepełnosprawnością/ 

pracowników z 

niepełnosprawnościa

mi 



687 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

1, art. 30 ust. 

2ba, art. 33 ust. 3 

pkt 5, art. 33 ust. 

8a pkt 1, art. 48a 

ust. 2, art. 48a 

ust. 3 pkt 3, art. 

49f ust. 3c, art. 

68gc 

  rentę z tytułu 

niezdolności do pracy 

Art. 26b ust. 4 pkt 

4 

 [konieczna zmiana na 

etapie reformy 

orzecznictwa] 

  psychicznie chorych Art. 28 ust. 1 pkt 

1 lit. b 

 osób z 

niepełnosprawnością 

psychospołeczną lub 

innymi zakłóceniami 



688 
 

Lp. Nazwa aktu 

prawnego lub 

dokumentu  

(Dz. U.) 

Użyte sformułowanie 

(jest) 

Jednostka 

redakcyjna 

Kontekst regulacji Rekomendacja 

(powinno być) 

czynności 

psychicznych / osób z 

zaburzeniami w 

zakresie zdrowia 

psychicznego [do 

dyskusji] 

  upośledzonych 

umysłowo 

Art. 28 ust. 1 pkt 

1 lit. b 

 osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną 

  autyzm Art. 29 ust. 1 pkt 

b 

 [do dyskusji] 

  niepełnosprawne Art. 62 ust. 3  osoby z 

niepełnosprawnościa

mi 

 


