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Osoby z niepełnosprawnością najczęściej wycofują się z życia 

społecznego i zawodowego ze względu na bariery architektoniczne, 

komunikacyjne, psychologiczne, społeczne. Stąd też nie bez znaczenia dla 

rehabilitacji osoby niepełnosprawnej jest zachowanie aktywności  

w możliwie jak najszerszym polu działania.  

Mamy nadzieję, iż w pełnej aktywności i w korzystaniu z ulg  

i uprawnień pomocny będzie niniejszy informator. 

Jest kilka podstawowych aktów prawnych regulujących prawo osób 

niepełnosprawnych. 

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483 z późn zm.) 

 

                                                         Art.32 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 

traktowania przez władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Art.67 

1. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do 

pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku 

emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.(…) 

Art. 68 

1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 

2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne 

zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze 

środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 
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3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki 

zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym   

i osobom w podeszłym wieku.(…) 

                                                     Art.69  

Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie  

z ustawą, pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy 

oraz komunikacji społecznej. 

                                                     Art. 80  

Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do 

Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich 

wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej. 

 

KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
(M.P. z 13.08.1997r. Nr 50 poz.475) 

§ 1. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, że osoby niepełnosprawne, czyli 

osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub 

okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę 

oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi  

i zwyczajowymi, mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego 

życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. Sejm stwierdza, iż oznacza to  

w szczególności prawo osób niepełnosprawnych do: 

1. dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym, 

2. dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, 

rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych 

uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do 

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt 

rehabilitacyjny, 

3. dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację 

społeczną, 
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4. nauki w szkołach wspólnie ze swoimi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak 

również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji 

indywidualnej, 

5. pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej 

umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i 

zawodowych, 

6. pracy na otwartym rynku zgodnie z kwalifikacjami, wykształceniem i 

możliwościami oraz korzystania z doradztwa zawodowego  

i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia tego wymaga – 

prawo do pracy w warunkach dostosowanych do potrzeb 

niepełnosprawnych, 

7. zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność ponoszenia 

zwiększonych kosztów wynikających  

z niepełnosprawności, jak również uwzględnienia tych kosztów  

w systemie podatkowym, 

8. życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu 

do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, 

swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków 

transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji 

międzyludzkiej, 

9. posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do 

konsultowania z nim wszelkich aktów prawnych dotyczących osób 

niepełnosprawnych, 

10. pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 

artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do 

swych zainteresowań i potrzeb. 

§ 2.  Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzając, iż powyższe prawa 

wynikają z Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji 

Praw Dziecka, Standardowych Zasad Wyrównywania Szans Osób 

Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowego i wewnętrznego, 

wzywa Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i władze samorządowe do podjęcia 

działań ukierunkowanych na urzeczywistnienie tych praw. 
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USTAWA 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
 

z dnia 27 sierpnia 1997r. 

(DZ.U. z 2011r. Nr127, poz. 721 z późn.zm) 

 

Służy szczegółowemu uregulowaniu pomocy dla osób niepełnosprawnych, 

reguluje kwestie orzecznictwa o niepełnosprawności, sferę zawodową i 

społeczną tych osób. 

Ustawa stanowi, że rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół 

działań (organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, 

szkoleniowych, edukacyjnych, społecznych) zmierzających do osiągnięcia, 

przy współudziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich 

funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej(art.7). 

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobom niepełnosprawnym 

uzyskania i utrzymania zatrudnienia (służą temu: szkolnictwo zawodowe, 

poradnictwo i pośrednictwo pracy). Natomiast rehabilitacja społeczna służy 

temu, by osobom niepełnosprawnym umożliwić pełne uczestnictwo w życiu 

społecznym (art.8 i 9). 
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ROZDZIAŁ I 

 

ORZECZNICTWO RENTOWE A POZARENTOWE 

 

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa regulowane dwoma różnymi 

ustawami i prowadzonymi przez różne instytucje: 

 

1. Orzecznictwo do celów rentowych - prowadzą lekarze orzecznicy ZUS 

oraz komisje lekarskie ZUS. 

 
Podstawa prawna: 

- ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
 (Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) 
 

 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych m.in. orzeka dla celów ustalania 

uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz innych 

świadczeń wypłacanych przez ZUS, do których prawo uzależnione jest od 

stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej 

egzystencji. 

 

Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych orzeka o:  

 

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności,  

1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, jest traktowane na równi z 

orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,   

 

2) całkowitej niezdolności do pracy, jest traktowane na równi  

z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

 

3) częściowej niezdolności do pracy, jest traktowane na równi  

z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

Z myślą o osobach niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

realizuje min. takie zadania, jak: 
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 Prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, która 
ma na celu przywrócenie zdolnoœci do pracy osobom, które  
w nastêpstwie choroby, urazu lub wypadku s¹ zagro¿one d³ugotrwa³¹ 
niezdolnoœci¹ do pracy lub s¹ nadal niezdolne do pracy, ale jednoczeœnie, 
po odbyciu rehabilitacji leczniczej, rokuj¹ odzyskanie tej zdolnoœci. 

 Przyznawanie renty sta³ej lub okresowej z tytu³u niezdolnoœci do 
pracy przy spe³nieniu wymaganych warunków. Postêpowanie  
w sprawie przyznania renty wszczyna siê na wniosek osoby 
zainteresowanej lub jej pe³nomocnika. Wnioski do nabycia  
w jednostce ZUS lub na stronie www.zus.pl  . 

 Przyznawanie i wyp³acanie renty socjalnej przy spe³nieniu wymaganych 
warunków. Postêpowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna 
siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o rentê socjaln¹ lub jej 
przedstawiciela ustawowego albo na wniosek innej osoby lub kierownika 
oœrodka pomocy spo³ecznej, dzia³aj¹cych za zgod¹ osoby ubiegaj¹cej siê 
o rentê socjaln¹ lub jej przedstawiciela ustawowego.  
Samo orzeczenie o niezdolnoœci do pracy nie jest równoznaczne  
z prawem do renty. 

W miesi¹cu obchodów Europejskiego dnia Walki z Dyskryminacj¹ Osób 
Niepe³nosprawnych Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych i wszystkie oddzia³y 
ZUS ju¿ od 2007r. organizuj¹ „Dzieñ Otwarty z ZUS dla Osób 
Niepe³nosprawnych”. W br. dzieñ otwarty przypad³ na 25 maja.  Celem 
przedsiêwziêcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób 
niepe³nosprawnych oraz udostêpnienie zainteresowanym kompleksowej 
informacji w obszarze zagadnieñ zwi¹zanych z ubezpieczeniami spo³ecznymi, 
zatrudnieniem oraz mo¿liwoœciami aktywizacji zawodowej, rehabilitacji 
leczniczej, spo³ecznej i zawodowej osób niepe³nosprawnych. Organizatorzy 
udostêpniaj¹ równie¿ najnowsze wydania „Informatora dla Osób 
Niepe³nosprawnych”. 

Ponadto upowszechniane s¹ ró¿nego rodzaju materia³y, broszury i ulotki z 
informacjami z zakresu bie¿¹cej dzia³alnoœci Zak³adu Ubezpieczeñ 
Spo³ecznych, którymi zainteresowane s¹ osoby niepe³nosprawne.  

http://www.zus.pl/
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2. Orzecznictwo do celów pozarentowych – realizowane przez Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

 
Podstawa prawna: 

- ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 14, poz. 92), ·- rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania  
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz.1328), ·- rozporządzenie 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u 
osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17, poz. 162). 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Prudniku 

działając, jako organ pierwszej instancji wydaje orzeczenia  

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności do celów 

pozarentowych.         

 

 Osoba zainteresowana uzyskaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

(lub opiekun prawny dziecka do lat 16, który ubiega się o orzeczenie o 

niepełnosprawności) składa wniosek sama lub jej przedstawiciel ustawowy 

albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej.  

 

STOPNIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

 

      Niepełnosprawność podlega stopniowaniu w zależności od stanu 

naruszenia sprawności organizmu. 

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ustala trzy stopnie niepełnosprawności:  

1. znaczny,  

2. umiarkowany,  

3. lekki.  

 

     Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  

z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy 

jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról 

społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z 

niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 

      Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  

z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy 

jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo 

częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. 
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     Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  

o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie 

zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje 

osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością 

psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych 

dające się kompensować przy pomocy wyposażenia  

w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. 

 

      Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności 

organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych 

osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim 

samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Zespół do spraw orzekania o 

stopniu niepełnosprawności przeprowadza postępowanie, w wyniku, którego 

wydaje orzeczenie zaliczające osobę do jednego z wyżej określonych stopni 

niepełnosprawności lub  

w przypadku dziecka zalicza do osób niepełnosprawnych (bez nadawania 

stopnia).  

 

Orzeczenie takie jest niezbędne, aby móc korzystać z różnych ulg  

i uprawnień, np. ze skróconego czasu pracy, dodatkowego urlopu, 

programów PFRON, odliczeń rehabilitacyjnych, pomocy społecznej, czy z 

ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego.  

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę 

do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów. 

Ubiegając się o wydanie orzeczenia warto także wyrobić legitymację 

osoby niepełnosprawnej jak i kartę parkingową dającą uprawnienia 

niepełnosprawnych kierowców (o wydaniu legitymacji i karty szerzej  

w Rozdziale III). 
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ROZDZIAŁ II 

 

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE ZADANIA NA RZECZ OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

1.REHABILITACJA ZAWODOWA 

 
Powiatowy Urząd Pracy  

ul. Jagiellońska 21  

48-200 Prudnik 

tel.( 77) 436 99 99 

www.pup-prudnik.pl  

e-mail: pup@pup-prudnik.pl  

 
 

Powiatowy Urząd Pracy wypełnia zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej, która ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i 

utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez 

umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia 

zawodowego i pośrednictwa pracy. 

 

1. Korzystanie z usług lub instrumentów rynku pracy określonych 

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
(Dz.U. z 2011r. nr 127 poz. 721) 

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, 

jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca  

w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z 

późn. zm. 8), zwanej dalej „ustawą o promocji”. 

 

Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, 

jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również 

korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub 

instrumentów określonych w ustawie o promocji: 

 

 

http://www.pup-prudnik.pl/
mailto:pup@pup-prudnik.pl
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1) szkoleń, 

2) stażu, 

3) prac interwencyjnych, 

4) przygotowania zawodowego dorosłych, 

5) badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 

ustawy o promocji, 

6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji, 

7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji, 

8) studiów podyplomowych. 

 

3. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, są finansowane  

w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych, jako:  

 

1) bezrobotne — ze środków Funduszu Pracy, 

2) poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu — ze środków Funduszu. 

 

2. Środki na uruchomienie działalności gospodarczej z PFRON 

 

1. Osoba niepełnosprawna może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej 

ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego 

przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków 

publicznych na ten cel. 

 

2. Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej, jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami 

w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn 

leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy, o której mowa 

powyżej. 

 

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi 

w drodze rozporządzenia: 

 

1) warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu środków, 

 

2) formy zabezpieczenia zwrotu środków, w przypadku naruszenia warunków 

umowy dotyczącej ich przyznania, 
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3) wzór wniosku i niezbędne elementy umowy dotyczącej przyznania środków 

— mając na względzie zwiększenie aktywności zawodowej osób 

niepełnosprawnych, zapewnienie zgodności udzielanej pomocy  

z regułami przyznawania pomocy publicznej w ramach zasady  

de minimis oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu. 

 

3. Skierowanie do pracy na refundowane stanowisko pracy 

 

1. Pracodawca, który przez okres, co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę 

niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, jako 

bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w zatrudnieniu, może 

otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego 

wynagrodzenia. 

 

2. Zwrotu kosztów, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości 

określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym, że zwrotowi nie podlegają 

koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy. 

 

Warunkiem zwrotu kosztów, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, 

pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio  

o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby 

zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. 

 

3. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 

miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za 

pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty 

zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, o którym mowa  

w ust. 1, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca 

dokonuje zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z 

osobą niepełnosprawną. 

 

4. Pracodawca nie zwraca środków, jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy od 

dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę 

niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy, jako 

bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu, przy czym 

wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu, o którym 

mowa w ust. 1. 
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5. Minister w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego okreœli, w drodze 
rozporz¹dzenia: 

1) tryb postêpowania w sprawach, o których mowa w ust. 1—6, 

2) wzór wniosku i elementy umowy oraz dokumentacjê niezbêdn¹ do zwrotu 
kosztów, o których mowa w ust. 1, 

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków, o których mowa w ust. 1, 

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych œrodków w przypadku 
niedotrzymania warunków umowy dotycz¹cych ich przyznania — maj¹c na 
wzglêdzie zwiêkszenie poziomu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, 
dokonywanie zwrotu kosztów zgodnie z zasadami udzielania pomocy w 
ramach zasady de minimis oraz racjonalne gospodarowanie œrodkami 
Funduszu. 

Ponadto osoby niepe³nosprawne, je¿eli zarejestruj¹ siê jako bezrobotne 
mog¹ korzystaæ z wszystkich us³ug urzêdu pracy tj. poœrednictwa pracy, 
poradnictwa zawodowego, szkoleñ zawodowych, szkoleñ z zakresu 
aktywnego poszukiwania pracy, dotacji na uruchomienie w³asnej 
dzia³alnoœci gospodarczej, studiów podyplomowych.  

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepe³nosprawnych 

Wsparcie w ramach programu: 
 

Absolwent, skierowany na sta¿ przez Powiatowy Urz¹d Pracy  
w Prudniku, otrzymuje dodatkowe dofinansowanie, bêd¹ce œwiadczeniem 
na rehabilitacjê zawodow¹. Wysokoœæ dofinansowania jest ustalana przez 
powiatowy urz¹d pracy w zale¿noœci od stopnia niepe³nosprawnoœci osoby 
skierowanej na sta¿.  

 
 30% najni¿szego wynagrodzenia dla absolwentów 

 z orzeczonym lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci (450,00z³), 
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 40% najni¿szego wynagrodzenia dla absolwentów  
z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci (600,00 
z³), 

 50% najni¿szego wynagrodzenia dla absolwentów  
z orzeczonym znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci (750 z³). 
 

Œwiadczenie na rehabilitacjê zawodow¹ jest wyp³acane dodatkowo, oprócz 
stypendium przys³uguj¹cego sta¿yœcie odbywaj¹cemu sta¿ w ramach 
projektu APS – Aktywnoœæ Praca Stabilizacja. 

Ponadto ka¿dy uczestnik programu otoczony jest opiek¹ doradcy 
zawodowego, do którego zadañ nale¿y: 

 aktywna wspó³praca z pracodawc¹ w realizacji sta¿u, 
 przeprowadzanie kontroli prawid³owoœci przebiegu sta¿u. 

 
Pomoc sta¿yœcie w: 

 adaptacji w nowym dla niego œrodowisku, 
 pe³nym zrozumieniu wymagañ pracodawcy, 
 uzyskaniu akceptacji wspó³pracowników, 
 radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 
 prawid³owym wype³nianiu dokumentacji. 

 
Pracodawca uczestnicz¹cy w programie otrzymuje premiê za ka¿dy miesi¹c 
odbywania sta¿u przez absolwenta niepe³nosprawnego w wysokoœci: 

 do 20% najni¿szego wynagrodzenia (300 z³) - jeœli sta¿ysta jest 
osob¹ o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci 
albo absolwentem szko³y specjalnej,  
 

 do 10% najni¿szego wynagrodzenia (150,00 z³) jeœli sta¿ysta jest 
osob¹ o lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci.  
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2.REHABILITACJA SPO£ECZNA

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Prudniku 
ul. Koœciuszki 55 A  
48-200 Prudnik 
tel. (77) 436 91 25 
www.pcpr-prudnik.pl  
e-mail: pcpr.prudnik@interia.pl

 

TURNUS REHABILITACYJNY dla osób niepe³nosprawnych i ich 
opiekunów (Dz.U 2007r. nr 230 poz. 1694) – oznacza zorganizowan¹ formê 
aktywnej rehabilitacji po³¹czonej z elementami wypoczynku, której celem jest 
ogólna poprawa psychofizycznej sprawnoœci oraz rozwijanie umiejêtnoœci 
spo³ecznych uczestników, miêdzy innymi przez nawi¹zywanie i rozwijanie 
kontaktów spo³ecznych, realizacjê i rozwijanie zainteresowañ, a tak¿e przez 
udzia³ w innych zajêciach przewidzianych programem turnusu.  
Wojewoda prowadzi rejestr oœrodków oraz rejestr organizatorów 
turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spe³nieniu 
przez oœrodek lub organizatora turnusów okreœlonych warunków. 
Oœrodki, w których organizowane s¹ turnusy, zapewniaj¹ osobom 
niepe³nosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i 
stopnia niepe³nosprawnoœci uczestników turnusów oraz bazê do prowadzenia 
rehabilitacji i realizacji okreœlonego programu turnusu. 
Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni. 

 
Osoba niepe³nosprawna ubiegaj¹ca siê o dofinansowanie sk³ada osobiœcie lub 
za poœrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych:  

 wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 
(wraz z wnioskiem lekarskim na turnus rehabilitacyjny, od lekarza pod 
którego opiek¹ znajduje siê osoba niepe³nosprawna), 

http://www.pcpr-prudnik.pl/
mailto:pcpr.prudnik@interia.pl
mailto:pcpr.prudnik@interia.pl
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 kopiê wa¿nego orzeczenia o stopniu niepe³nosprawnoœci/ kopiê 
orzeczenia równowa¿nego lub kopiê orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, 

 w przypadku turnusu, którego program przewiduje tak¿e zabiegi 
fizjoterapeutyczne nale¿y przedstawiæ podczas pierwszego badania 
zaœwiadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególnoœci o 
chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach, 

 wybiera organizatora i oœrodek, który jest uprawniony do organizowania 
turnusu zgodnie z okreœlonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim 
dysfunkcjami lub schorzeniami. 

 
Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze siê pod uwagê stopieñ i 
rodzaj niepe³nosprawnoœci wnioskodawcy oraz wp³yw niepe³nosprawnoœci na 
mo¿liwoœæ realizacji przez wnioskodawcê kontaktów spo³ecznych w 
codziennym funkcjonowaniu, a tak¿e uwzglêdnia siê na korzyœæ 
wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim. 

 
Pierwszeñstwo w uzyskaniu dofinansowania maj¹ osoby niepe³nosprawne, 
które posiadaj¹ orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego 
stopnia niepe³nosprawnoœci albo równowa¿ne, osoby niepe³nosprawne w 
wieku do 16 lat albo do 24 lat ucz¹ce siê i niepracuj¹ce bez wzglêdu na 
stopieñ niepe³nosprawnoœci. 

 
Wysokoœæ dofinansowania(przy spe³nieniu kryterium dochodowego): 

 
 27% przeciêtnego wynagrodzenia (og³aszanego kwartalnie przez 

Prezesa GUS w formie komunikatu) – dla osoby niepe³nosprawnej ze 
znacznym stopniem niepe³nosprawnoœci, osoby niepe³nosprawnej w 
wieku do 16 roku ¿ycia oraz osoby niepe³nosprawnej w wieku  
16-24 lat ucz¹cej siê i niepracuj¹cej, bez wzglêdu na stopieñ 
niepe³nosprawnoœci, 

 25%  przeciêtnego wynagrodzenia – dla osoby niepe³nosprawnej   
z umiarkowanym stopniem niepe³nosprawnoœci, 
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 23% przeciêtnego wynagrodzenia – dla osoby niepe³nosprawnej  
z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci, 

 18% przeciêtnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby 
niepe³nosprawnej, 

 18% przeciêtnego wynagrodzenia – dla osoby niepe³nosprawnej 
zatrudnionej w zak³adzie pracy chronionej, niezale¿nie od posiadanego 
stopnia niepe³nosprawnoœci. 

 
Aktualne informacje o oœrodkach i organizatorach turnusów 
rehabilitacyjnych, posiadaj¹cych wpisy do rejestrów wojewody s¹ dostêpne 
pod adresem: www.ebon.mpips.gov.pl.  Jest to centralna baza danych, gdzie 
istnieje mo¿liwoœæ wyszukania oœrodka i organizatora wed³ug: rodzaju turnus, 
rodzaju dysfunkcji, adresu. 

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepe³nosprawnej w turnusie 
rehabilitacyjnym mo¿e byæ wykorzystane jedynie przez osobê, której zosta³o 
przyznane. 
W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym  
z przyczyn innych ni¿ losowe osoba niepe³nosprawna ponosi koszty pobytu na 
tym turnusie. 
Ze œrodków PFRON nie mo¿e byæ dofinansowane uczestnictwo  
w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym, w czêœci lub w ca³oœci, na 
podstawie przepisów o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
œrodków publicznych lub o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych albo 
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników. 

http://www.ebon.mpips.gov.pl/
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UWAGA! 
ŒRODKI WYDANE PRZED OTRZYMANIEM INFORMACJI 
PRZYZNAJ¥CEJ DOFINANSOWANIE NIE PODLEGAJ¥ 
DOFINANSOWANIU. 
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie okreœlenia rodzajów zadañ powiatu, które mog¹ byæ finansowane 
ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 861 ze póŸn. zm.), ze œrodków Funduszu mog¹ byæ dofinansowane 
nastêpuj¹ce rodzaje zadañ: 

1. SPRZÊT REHABILITACYJNY – osoba niepe³nosprawna mo¿e 
otrzymaæ dofinansowanie do sprzêtu niezbêdnego do rehabilitacji ruchowej 
lub innej, zaleconej przez lekarza specjalistê do przeprowadzania w 
warunkach domowych, który nie jest objêty ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Wniosek jest rozpatrywany komisyjnie w zale¿noœci od indywidualnych 
potrzeb osoby niepe³nosprawnej. 

Wymagane dokumenty: 

 wniosek wraz z zaœwiadczeniem lekarskim zalecaj¹cym dany sprzêt, 
 wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci/ równowa¿ne lub orzeczenie o 

stopniu niepe³nosprawnoœci. 
 

Wysokoœæ dofinansowanie wynosi do 60% jego kosztów, nie wiêcej jednak 
ni¿ do wysokoœci piêciokrotnego przeciêtnego wynagrodzenie. 

 
UWAGA! 
SPRZÊT ZAKUPIONY PRZED PODPISANIEM UMOWY NIE PODLEGA 
DOFINANSOWANIU.  

 
2. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŒRODKI POMOCNICZE- osoba 
niepe³nosprawna mo¿e otrzymaæ wsparcie finansowe ze œrodków Narodowego 
Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotów ortopedycznych lub œrodków 
pomocniczych (np. aparat s³uchowy, cewniki, pieluchomajtki, kule, balkoniki, 
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materace przeciwodle¿ynowe, wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, 
protezy, szk³a okularowe, itp.) je¿eli lekarz specjalista uzna, ¿e pacjent musi 
korzystaæ z okreœlonego przedmiotu ortopedycznego lub œrodka 
pomocniczego i wystawi na specjalnym formularzu na nazwisko pacjenta 
„zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny bêd¹cy przedmiotem 
ortopedycznym lub œrodkiem pomocniczym”. 

Przedmiotem dofinansowania s¹ przedmioty ortopedyczne i œrodki 
pomocnicze zlecone przez lekarza, które s¹ czêœciowo dofinansowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze s¹ skatalogowane, a ich katalog 
jest za³¹cznikiem do stosownego rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. z 
2009r. Nr 139, poz 1141 z póŸn. zm.). 

W rozporz¹dzeniu okreœlone s¹ limity finansowania ka¿dego przedmiotu w 
ramach ubezpieczenia, dlatego procentowe wskaŸniki dofinansowania ze 
œrodków PFRON odnosz¹ siê wprost do tych limitów.  

Wysokoœæ dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze: 

 do 100% udzia³u w³asnego osoby niepe³nosprawnej w wyznaczonym 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia limicie ceny, ustalonym na podstawie 
odrêbnych przepisów, je¿eli taki udzia³ jest wymagany, 

 do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wy¿ej, wyznaczonego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udzia³u w³asnego 
osoby niepe³nosprawnej w zakupie tych przedmiotów  
i œrodków pomocniczych, je¿eli cena zakupu jest wy¿sza ni¿ ustalony 
limit. 

 
WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA 

 
O dofinansowanie ze œrodków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i œrodki pomocnicze mog¹ ubiegaæ siê osoby, je¿eli przeciêtny 
miesiêczny dochód, w rozumieniu przepisów o œwiadczeniach rodzinnych, 
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podzielony przez liczbê osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 
obliczony za kwarta³ poprzedzaj¹cy miesi¹c z³o¿enia wniosku, nie przekracza 
kwoty: 

 50% przeciêtnego wynagrodzenia na osobê we wspólnym gospodarstwie 
domowym, 

 65% przeciêtnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 

Wymagane dokumenty: 
 

 wype³niony wniosek, 
 wa¿ne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci/ równowa¿ne lub orzeczenie o 

stopniu niepe³nosprawnoœci, 
 faktura okreœlaj¹ca cenê nabycia z wyodrêbnion¹ kwot¹ op³acan¹  

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwot¹ udzia³u w³asnego wraz 
z potwierdzon¹ za zgodnoœæ, przez œwiadczeniodawcê realizuj¹cego 
zlecenie, kopi¹ zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i œrodki pomocnicze lub kopia zlecenia na zaopatrzenie w 
przedmioty ortopedyczne i œrodki pomocnicze wraz z ofert¹ okreœlaj¹c¹ 
cenê nabycia z wyodrêbnion¹ kwot¹ op³acan¹ w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego i kwot¹ udzia³u w³asnego oraz termin realizacji zlecenia od 
momentu przyjêcia go do realizacji.  

 
UWAGA! 
ZAKUPIONE PRZEDMIOTY BEZ ZLECENIA NIE PODLEGAJ¥ 
DOFINANSOWANIU.  

3. BRIERY ARCHITEKTONICZNE to wszelkie utrudnienia wystêpuj¹ce 
w budynku i w jego najbli¿szej okolicy, które ze wzglêdu na rozwi¹zania 
techniczne, konstrukcyjne lub warunki u¿ytkowania uniemo¿liwiaj¹ lub 
utrudniaj¹ swobodê ruchu osobom niepe³nosprawnym. 
O dofinansowanie mog¹ ubiegaæ siê - osoby niepe³nosprawne, które maj¹ 
trudnoœci w poruszaniu siê, je¿eli s¹ w³aœcicielami nieruchomoœci lub 
u¿ytkownikami wieczystymi nieruchomoœci albo posiadaj¹ zgodê w³aœciciela 
lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuj¹. 
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4. BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ to ograniczenia 

uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne 

porozumiewanie się i / lub przekazywanie informacji. 

O dofinansowanie mogą ubiegać się - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. 

 

5. BARIERY TECHNICZNE to przeszkody wynikające z braku 

zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju 

niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery 

powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w 

społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.  

O dofinansowanie mogą ubiegać się - osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.  

 

6. DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO 

LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA – osoby niepełnosprawne mogą 

wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie usług, jeżeli uzasadniają to potrzeby 

wynikające z jej niepełnosprawności. 

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza 

przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzeni za 

godzinę świadczenia usługi. Przeciętne wynagrodzenie podawane jest, co 

kwartał w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania 

poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umów. 

 

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub  

w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie 

podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. 

 

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji 

wyżej wymienionych barier, złożony odpowiednio w powiatowym centrum 

pomocy rodzinie, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej (wnioskodawcy).  
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Wa¿ne informacje:
 

 Wysokoœæ dofinansowania ze œrodków Pañstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na likwidacjê barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu siê wynosi do 80% 
kosztów przedsiêwziêcia, nie wiêcej jednak ni¿ do wysokoœci 
piêtnastokrotnego wynagrodzenia. Pozosta³e 20% pokrywa wnioskodawca 
i jest to minimalny udzia³ w³asny wnioskodawcy. 

 PCPR nie zwraca kosztów poniesionych w zwi¹zku z pracami 
wykonanymi przed przyznaniem œrodków finansowych i zawarciem 
umowy o dofinansowanie ze œrodków Funduszu. 

 Dofinansowanie ze œrodków Funduszu nie przys³uguje, je¿eli osoba 
ubiegaj¹ca siê o dofinansowanie ma zaleg³oœci wobec Funduszu lub by³a, 
w ci¹gu trzech lat przed z³o¿eniem wniosku, stron¹ umowy rozwi¹zanej z 
przyczyn le¿¹cych po jej stronie. 

 Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu siê  
i technicznych nie przys³uguje osobom niepe³nosprawnym, które  
w ci¹gu trzech lat przed z³o¿eniem wniosku uzyska³y odpowiednio na te 
cele dofinansowanie ze œrodków Funduszu. 

 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  
w komunikowaniu siê i technicznych przys³uguje oddzielnie na ka¿dy 
rodzaj zadania. 

7. DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W SPORCIE, 
KULTURZE, REKREACJI I TURYSTYCE – mog¹ ubiegaæ siê osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej, je¿eli: 

 prowadz¹ dzia³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych przez okres co 
najmniej 2 lat przed dniem z³o¿enia wniosku, 

 udokumentuj¹ zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób 
niepe³nosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji 
zadania, 

 udokumentuj¹ posiadanie œrodków w³asnych lub pozyskanych  
z innych Ÿróde³ do sfinansowania przedsiêwziêcia w wysokoœci 
nieobjêtej dofinansowaniem ze œrodków Funduszu. 
 



22 
 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.  

 

Druki dostępne są w siedzibie PCPR lub na  stronie internetowej  www.pcpr-

prudnik.pl  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekt systemowy 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Obecnie również przystąpiliśmy do realizacji piątej edycji projektu 

systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 

zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku” 

na lata 2013 – 2014. 

Od stycznia 2014 rozpoczynamy rekrutację do udziału w projekcie  

na rok 2014. 

Zrekrutowani uczestnicy projektu będą uczestniczyć w warsztatach 

grupowych i spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym  

i psychologiem.  

Po konsultacjach z doradcą zawodowym uczestnicy zostaną skierowani na 

odpowiednie kursy wg. indywidualnych predyspozycji i zgodnie  

z potrzebami rynku pracy, podnosząc tym samym umiejętności zawodowe  

i zwiększając szansę na poprawę sytuacji osoby niepełnosprawnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcpr-prudnik.pl/
http://www.pcpr-prudnik.pl/
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Powiatowy Oœrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Koœciuszki 55a 
48-200 Prudnik  
tel. (77) 436 91 25 wew.30 
      (77) 436 47 00 

 

Pomoc œwiadczona na rzecz osób niepe³nosprawnych w Powiatowym 
Oœrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Prudniku. 

OSOBA NIEPE£NOSPRAWNA mo¿e skorzystaæ z: 
 PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO 
 PORADNICTWA TERAPEUTYCZNEGO 
 TELEFONU ZAUFANIA 77 436 47 00 
 PORADNICTWA PRAWNEGO 
 PORADNICTWA SOCJALNEGO 
 PORADNICTWA WYCHOWAWCZEGO 
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Starostwo Powiatowe w Prudniku 
ul. Koœciuszki 76 
 48-200 Prudnik 
tel. (77) 438 17 00, (77) 43617 28, (77) 436 17 23  
fax. (77) 543 22 15 
www.powiatprudnicki.pl,  
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl, info@powiatprudnicki.pl   

 
Program „Aktywny Samorz¹d” 

Modu³ I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJ¥CYCH 
AKTYWIZACJÊ SPO£ECZN¥ I ZAWODOW¥ 

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej: 

1) Zadanie 1 - pomoc w zakupie i monta¿u oprzyrz¹dowania 
do posiadanego samochodu, 
adresat : osoba niepe³nosprawna, posiadaj¹ca znaczny lub umiarkowany 
stopieñ niepe³nosprawnoœci (a w przypadku osób do 16 roku ¿ycia – 
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci), jest w wieku do lat 18 lub wieku 
aktywnoœci zawodowej lub jest zatrudniona oraz dysfunkcja narz¹du 
ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest 
zatrudnienie. 
 
2) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
adresat: osoba niepe³nosprawna w wieku aktywnoœci zawodowej, 
posiadaj¹ca znaczny lub umiarkowany stopieñ niepe³nosprawnoœci oraz 
dysfunkcjê narz¹du ruchu. 
  
2. Obszar B - likwidacja barier w dostêpie do uczestniczenia 
w spo³eczeñstwie informacyjnym: 
 
1) Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzêtu elektronicznego lub jego  
elementów oraz oprogramowania, 
adresat: osoba niepe³nosprawna, posiadaj¹ca znaczny stopieñ 
niepe³nosprawnoœci (a w przypadku osób do 16 roku ¿ycia – orzeczenie 

http://www.powiatprudnicki.pl/
mailto:powiatpr@powiatprudnicki.pl
mailto:info@powiatprudnicki.pl
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o niepełnosprawności), jest w wieku do lat 18 lub wieku aktywności 

zawodowej lub jest zatrudniona oraz osoba posiadająca dysfunkcję obu 

kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku 

emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. 

 

2) Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego 

w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

adresat: osoba niepełnosprawna, posiadająca znaczny stopień 

niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 

o niepełnosprawności), jest w wieku do lat 18 lub wieku aktywności 

zawodowej lub jest zatrudniona oraz osoba posiadająca dysfunkcję obu 

kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku 

emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. 

 

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się: 

 

1) Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym, 

adresat: osoba niepełnosprawna, posiadająca znaczny stopień 

niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 

o niepełnosprawności), jest w wieku do lat 18 lub wieku aktywności 

zawodowej lub jest zatrudniona oraz posiada dysfunkcje 

uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka 

inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku 

emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. 

 

2) Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 

adresat: osoba niepełnosprawna, posiadająca znaczny stopień 

niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie 

o niepełnosprawności) oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym. 

  

3) Zadnie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 

nowoczesne rozwiązania techniczne, 
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adresat : osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub 

zatrudniona a osoba w wieku emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po 

amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień 

niepełnosprawności i ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu 

chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku 

wsparcia udzielonego w programie. 

 

4) Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej 

protezy kończyny, 

adresat: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub 

zatrudniona a osoba w wieku emerytalnym, – jeśli jest zatrudniona, po 

amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień 

niepełnosprawności i ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu 

chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku 

wsparcia udzielonego w programie. 

  

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 

zapewnienie opieki dla osoby zależnej, 

 

adresat: osoba niepełnosprawna, posiadająca znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełnio rolę 

opiekuna prawnego dziecka. 

 

Moduł II – POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA 

POZIOMIE WYŻSZYM 

adresat: osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej lub 

szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza 

studiami doktoranckimi. 

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

www.pfron.org.pl  (programy i zadania PFRON) oraz Starostwa 

Powiatowego www.powiatprudnicki.pl (zakładka Aktywny Samorząd). 

Wnioski do pobrania na stronie Starostwa Powiatowego w Prudniku  

w zakładce Aktywny Samorząd.  

http://www.pfron.org.pl/
http://www.powiatprudnicki.pl/
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Prudniku              

ul. Jagiellońska 3  

tel.(77) 406 70 38,  (77) 406 70 39 

www.opsprudnik.pl  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej 

ul. Prudnicka 29 

tel./fax  (77) 438 71 40 

www.ops.biala.gmina.pl  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy 

ul. Wolności 73 

tel. (77) 407 46 79  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogówku 

ul. Batorego 8 

tel. (77) 438 00 41 

www.ops-glogowek.pl  

 

Rodzaje pomocy świadczonej w ramach pomocy społecznej,  

a dotyczącej osób niepełnosprawnych: 

 

Z treści art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (tj. Dz.U.2013.182 ze zm.) wynika obowiązek świadczenia 

pomocy w szczególności z powodu m.in. niepełnosprawności. 

Osoby niepełnosprawne mają uprawnienie do korzystania ze świadczeń 

pomocy społecznej na zasadach ogólnych, a w związku  

z niepełnosprawnością do korzystania ze świadczeń, które są ściśle 

związane z tym stanem zdrowia. 

 

 

 

http://www.opsprudnik.pl/
http://www.ops.biala.gmina.pl/
http://www.ops-glogowek.pl/
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Takimi œwiadczeniami s¹: 
 zasi³ek sta³y, okresowy, celowy, 
 wynagrodzenie nale¿ne opiekunowi z tytu³u sprawowania opieki 

przyznanej przez s¹d, 
  sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne, 
  us³ugi opiekuñcze w miejscu zamieszkania, w tym i us³ugi 

specjalistyczne, 
  us³ugi w oœrodkach wsparcia,  
 mieszkania chronione,  
 pobyt i us³ugi w domu pomocy spo³ecznej. 

 
Stanowi¹ o powy¿szym przepisy Dzia³u II cytowanej ustawy – od art. 36 
do art. 99. 
        Ponadto osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ uprawnienia do 
korzystania ze œwiadczeñ rodzinnych, na zasadach okreœlonych  
w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o œwiadczeniach rodzinnych  
(tj. Dz.U.2006.139.992 ze zm.). 
Œwiadczeniami zwi¹zanymi z posiadaniem okreœlonego stopnia 
niepe³nosprawnoœci s¹ œwiadczenia opiekuñcze: 

 zasi³ek pielêgnacyjny – art.16,  
 specjalny zasi³ek opiekuñczy- art.16a,  
 œwiadczenie pielêgnacyjne z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej-art.17,  
 dodatek z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji dziecka-art.13. 

 
Wsparcie niepieniê¿ne: 

 praca socjalna, 
 pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
 poradnictwo specjalistyczne, 
 interwencja kryzysowa, 
 schronienie, posi³ek, niezbêdne ubranie, leki, opa³.   
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Środowiskowy Dom Samopomocy 

ul. Parkowa 6 

48-200 Prudnik 

Tel./fax (77) 436 71 27 

e-mail: sds_prudnik@op.pl 

 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku świadczy usługi 

na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu zadań pomocy społecznej 

zleconym do prowadzenia Gminie. Działalnością swoją obejmuje cały 

powiat prudnicki oraz część powiatu nyskiego. Dom jest placówką 

pobytu dziennego czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 

– 16.00 i przeznaczony jest dla 60 uczestników. 

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji 

organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia  

w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu 

zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji 

społecznej. 

ŚDS w Prudniku prowadzi zajęcia dla osób upośledzonych 

umysłowo TYP B oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych TYP C zgodnie z Ustawą o pomocy 

społecznej i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie środowiskowych domów samopomocy w formie: 

1) treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening 

dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening 

kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening 

gospodarowania własnymi środkami finansowymi, 

2) treningów umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania 

problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika  

z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, 

w środkach komunikacji publicznej w urzędach, w instytucjach 

kultury, 

mailto:sds_prudnik@op.pl
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3) treningów umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie 

zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, 

internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, 

4) poradnictwa psychologicznego, 

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym 

uzgadnianie,  pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc  

w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia, 

7) niezbędną opiekę, 

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację, 

9) ciepły posiłek w ramach treningu kulinarnego, 

10) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa  

w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym  

w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku 

pracy.  

 

Wszystkie te formy działalności realizowane są w ramach 

indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów 

umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub 

podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego 

 i funkcjonowania w życiu społecznym.  
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3. ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA
 

 
Stowarzyszenie Przyjació³ i Osób Niepe³nosprawnych 
 „Za g³osem serca” 
ul. Batorego 2 
48-250 G³ogówek 
tel. ( 77) 437 29 29 

 
 
Dzia³ania Stowarzyszenia w zakresie rehabilitacji spo³ecznej osób 
niepe³nosprawnych obejmuj¹: 
 Dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych intelektualnie, 

 a zw³aszcza rozwoju i promocji placówki kszta³cenia specjalnego  
w G³ogówku. 

  Dzia³anie na rzecz osób niepe³nosprawnych, wychowanków 
maj¹cych szczególnie trudn¹ sytuacjê ¿yciow¹ w zakresie oœwiaty, 
rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki. 

 Podejmowanie dzia³añ w zakresie pomocy spo³ecznej, w tym tak¿e 
poprzez prowadzenie dzia³alnoœci charytatywnej i opiekuñczej. 

 Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie 
wolontariuszy do pracy spo³ecznej placówki. 

 Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, 
turystyki i wypoczynku dla dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. 

 
Wszystkie dzia³ania s¹ zwi¹zane z pomoc¹ niepe³nosprawnym dzieciom 
 i absolwentom Specjalnego Oœrodka  Szkolno –Wychowawczego im. 
Wandy Chotomskiej w G³ogówku. Organizowane s¹ dla nich ró¿nego 
rodzaju zajêcia rehabilitacyjne i integracyjne.  
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Polski Zwi¹zek Niewidomych 
ul. Koœciuszki 1 
48-200 Prudnik 
tel. (77) 436 22 35 

 
MISJA  

Polskiego Zwi¹zku Niewidomych 
 
Nie mo¿esz czytaæ? 
Prowadziæ samochodu? 
Nie rozpoznajesz twarzy mijanych osób? 
Nie umiesz odebraæ SMS-a? 
Czujesz siê bezradny? …  
 
Pomoc znajdziesz w Polskim Zwi¹zku Niewidomych, który od ponad 
60 lat zrzesza doros³ych i dzieci niepe³nosprawnych z powodu dysfunkcji 
narz¹du wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. 
PZN jest w ka¿dym województwie i powiecie. 
Tutaj mo¿esz: 

 spotkaæ przyjació³ maj¹cych podobne problemy, 
 nauczyæ siê czytaæ i korzystaæ z komputera, 
 dowiedzieæ siê jak chodziæ z bia³¹ lask¹, 
 skorzystaæ z porady psychologa, 
 zostaæ wolontariuszem i nieœæ pomoc innym. 

G³ównym celem PZN jest: 
 Objêcie opiek¹ i wsparciem wszystkich osób, które straci³y lub trac¹ 

wzrok. 
 Nauczanie ich samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania 

ró¿nych czynnoœci technikami pozawzrokowymi. 
 Przeciwdzia³anie izolacji i poczuciu osamotnienia przez w³¹czanie  

w aktywny nurt ¿ycia spo³eczno-zawodowego. 
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Szczegó³owe informacje na temat korzystania z ró¿nych form 
rehabilitacji osób niewidomych i s³abowidz¹cych mo¿na uzyskaæ  
w siedzibie PZN w Prudniku, na stronie  www.pzn.org.pl  
Polski Zwi¹zek Niewidomych, Okrêg Opolski 
ul. Koœciuszki 25/1, 45-063 Opole tel. (77) 44 26 116  

 
Zapisuj¹c siê do PZN i wyrabiaj¹c legitymacjê, mo¿na korzystaæ  
z ulg dla niewidomych. 
 

 
Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie-„ALTERNATYWA”-
S.A.P.R.A. 
ul. Koœciuszki 55a   
48-200 Prudnik,  
www.sapra.pl , spra1@wp.pl  , sapra.biuro@gmail.com ,  
poniedzia³ek-pi¹tek, godz. 8:00 – 19:00 
tel./fax (77) 436 47 00  

 
Formy pomocy œwiadczonej na rzecz osób niepe³nosprawnych  
w SAPROWYM CENTRUM AKTYWIZACJI SPO£ECZNEJ 
OSÓB NIEPE£NOSPRAWNYCH: 
 

 PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 
 DORADZTWO ZAWODOWE 
 ZAJÊCIA EKOLOGICZNE 
 ZAJÊCIA ARTETERAPEUTYCZNE 
 TRENING UMIEJÊTNOŒCI SPO£ECZNYCH 
 EDUKACJA CYFROWA 

 
Corocznie realizowany jest projekt „Jestem samodzielny”. G³ównym 
celem projektu jest stworzenie sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, osób niepe³nosprawnych, osób z autyzmem oraz osób  
z uszkodzeniem s³uchu i mowy.  Prowadzone s¹ grupowe i indywidualne 

http://www.pzn.org.pl/
http://www.sapra.pl/
mailto:spra1@wp.pl
mailto:sapra.biuro@gmail.com
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zajêcia, które maj¹ na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejêtnoœci niezbêdnych do samodzielnego funkcjonowania. Zajêcia 
rozwijaj¹ umiejêtnoœci sprawnego komunikowania siê z otoczeniem oraz 
usprawniaj¹ i wspieraj¹ funkcjonowanie osób w ró¿nych rolach 
spo³ecznych i w ró¿nych œrodowiskach.  
W ramach projektu realizowane s¹ warsztaty: 
 

 teatralne, w ramach, których uczestnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ 
przygotowaæ w³asne przedstawienie i wystawiæ je, 

 muzykoterapii, 
 florystyczne, 
 ekspresji twórczej, 
 wyjazdy na wydarzenia kulturalne. 

 
Osoby zainteresowane mog¹ na bie¿¹co œledziæ informacje o aktualnych 
projektach na stronie internetowej www.nowehoryzontyorg.pl lub 
zasiêgn¹æ informacji w biurze stowarzyszenia. 
 

 
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej                  
al. Lipowa 6A  
48-250 G³ogówek,                             
tel./fax (77) 437 30 97 

 
Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej 
ul. Stare Miasto 24 
48-210 Bia³a,  
tel. (77) 438 71 68 
godz. 13.00-15.00 

 

http://www.nowehoryzontyorg.pl/
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Caritas Diecezji Opolskiej stworzy³a nowoczesny i alternatywny wobec 
pañstwowej s³u¿by zdrowia system us³ug opiekuñczo-medyczno-
rehabilitacyjnych. 

Dzia³alnoœæ pielêgniarek Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej 
ukierunkowana jest ca³kowicie na œrodowisko domowe pacjenta  
i respektuje najg³êbsze potrzeby psychiczne cz³owieka, wed³ug których 
najbardziej naturalnym œrodowiskiem prze¿ywania choroby i staroœci jest 
dom. 

Opieka ta wykonywana jest przez: 

 zespó³ pielêgniarek œrodowiskowych, których dzia³ania g³ównie 
ukierunkowane s¹ na wykonywanie zabiegów pielêgnacyjno-
leczniczych, promocjê i profilaktykê zdrowotn¹, ocenê wydolnoœci 
pielêgnacyjno-opiekuñczej rodziny, 

 zespo³y pielêgniarek opieki d³ugoterminowej, które opiekuj¹ siê 
ob³o¿nie i przewlekle chorymi niewymagaj¹cymi hospitalizacji 
 w oddzia³ach lecznictwa stacjonarnego i z ró¿nych wzglêdów nie 
chc¹ lub nie mog¹ przebywaæ w zak³adach opieki d³ugoterminowej, 
a ze wzglêdu na istniej¹ce problemy zdrowotne wymagaj¹ 
systematycznej i intensywnej opieki pielêgniarskiej udzielanej  
w warunkach domowych, 

 zespo³y pielêgniarek domowej opieki paliatywno-hospicyjnej, które 
opiekuj¹ siê osobami choruj¹cymi na nieuleczalne, niepoddaj¹ce siê 
leczeniu przyczynowemu, postêpuj¹ce choroby. Œwiadczenia  
w opiece paliatywno-hospicyjnej maj¹ na celu zapobieganiu  
i uœmierzaniu bólu i innych objawów somatycznych, ³agodzenie 
cierpieñ psychicznych, duchowych i socjalnych. Œwiadczenie te 
obejmuj¹ tak¿e wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania 
choroby i w okresie osierocenia, po œmierci chorego. 

   Stacja Opieki Caritas prowadzi równie¿ wypo¿yczalniê sprzêtu 
medyczno-rehabilitacyjnego m.in. wózki inwalidzkie, ³ó¿ka elektryczne, 
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ortopedyczne, materace przeciwodle¿ynowe, zmiennociœnieniowe, 
balkoniki, laski, podpórki, ssaki itp. Sprzêt ten u³atwia zarówno rodzinom 
jak i pielêgniarkom pielêgnacjê zw³aszcza ob³o¿nie chorych, oraz podnosi 
samodzielnoœæ i komfort rekonwalescencji u osób wymagaj¹cych opieki. 

Personel stacji opieki Caritas pracuje w dni powszednie od poniedzia³ku 
do pi¹tku, a tak¿e w zale¿noœci od potrzeb w soboty, niedziele oraz w dni 
œwi¹teczne. 

Formalnoœci zwi¹zane ze zg³oszeniem pacjenta i uzyskaniem pomocy 
wymagaj¹ wizyty w Stacji lub zg³oszenia telefonicznego. 

Dziêki szerokiej gamie sprzêtu do fizykoterapii i kinezyterapii gabinetu 
rehabilitacyjnego mieszkañcy miasta i ca³ej gminy mog¹ skorzystaæ  
z zalecanych przez lekarzy zabiegów. Wi¹¿e siê to z popraw¹ stanu 
zdrowia osób wymagaj¹cych rehabilitacji lub usprawnienia leczniczego, 
 z przywróceniem jak najwiêkszej sprawnoœci fizycznej i samodzielnoœci. 

Gabinet rehabilitacyjny wykonuje œwiadczenia z zakresu: 

 kinezyterapii, 
 fizykoterapii, 
 œwiat³olecznictwa, 
 elektrolecznictwa. 

Gabinet Rehabilitacyjny mieœci siê w budynku przy al. Lipowej 6a  
w G³ogówku czynny jest w dni powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku 
w godzinach 7.00-18.00. 
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ROZDZIA£ III
 
PODSTAWOWE ULGI I UPRAWNIENIA 
 
Osoby posiadaj¹ce orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci maj¹ 
prawo do korzystania w ¿yciu codziennym z pewnych ulg  
i uprawnieñ. S¹ one uzale¿nione od schorzenia i stopnia 
niepe³nosprawnoœci. Warto siê z nimi zapoznaæ, gdy¿ mog¹ one, 
choæby w niewielkim stopniu, u³atwiæ codzienne funkcjonowanie 
osobie z niepe³nosprawnoœci¹.     
 
Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby 
niepe³nosprawnej. 
 

LEGITYMACJA OSOBY NIEPE£NOSPRAWNEJ  

Prawomocne orzeczenie o niepe³nosprawnoœci lub stopniu 
niepe³nosprawnoœci jest podstaw¹ do wydania legitymacji osoby 
niepe³nosprawnej.  Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta. 
Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana sk³ada  
w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci. Druk 
wniosku udostêpnia zespó³. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ: 

 kserokopiê posiadanego orzeczenia, 
 1 aktualne zdjêcie o wymiarach: 35 mm x 45mm.  

 
KATRA PARKINGOWA I UPRAWNIENIA 
NIEPE£NOSPRAWNYCH KIEROWCÓW 

 
Kartê parkingow¹ osoby o obni¿onej sprawnoœci ruchowej mog¹ 
uzyskaæ je¿eli posiadaj¹ wa¿ne orzeczenia o: 

 znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, 
 umiarkowanym stopniu niepe³nosprawnoœci, 
 lekkim stopniu niepe³nosprawnoœci, które w punkcie 9 wskazañ 

posiadaj¹ zapis, ¿e spe³niaj¹ przes³anki okreœlone w art. 8 ust.1 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym. 
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          Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty  

w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności: 

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.  

2. 1 aktualne zdjęcie o wymiarach (3,5 x 4,5 cm). 

3. Opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 25 zł i pobierana jest  

w dniu złożenia wniosku. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997r.(Dz.U.1997 Nr 98 poz. 602) 

Prawo o ruchu drogowym uprawniona osoba niepełnosprawna  

o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym, 

oraz kierujący pojazdem przewożący taką osobę mogą, pod warunkiem 

zachowania szczególnej ostrożności może nie stosować się do  zakazów 

wyrażonych znakami: 

B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach,  

B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli 

jednośladowych, 

B-3a zakaz wjazdu autobusów, 

B-4 zakaz wjazdu motocykli, 

B-10 zakaz wjazdu motorowerów,  

B-35 zakaz postoju,  

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste,  

B-38 zakaz postoju w dni parzyste, 

B-39 strefa ograniczonego postoju.   
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Przepisy te stosuje siê równie¿ do: 

Pracowników placówek zajmuj¹cych siê opiek¹, rehabilitacj¹ lub 
edukacj¹ osób niepe³nosprawnych pozostaj¹cych pod opiek¹ tych 
placówek. 

Karta parkingowa powinna byæ umieszczona za przedni¹ szyb¹ 
pojazdu samochodowego w sposób umo¿liwiaj¹cy jej odczytanie. 

SPOSÓB KORZYSTANIA ZE STREFY P£ATNEGO 
PARKOWANIA NIESTRZE¯ONEGO W PRUDNIKU 
(Zgodnie z Zarz¹dzeniem Nr 348/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2010 roku) 
 
Ustalono zerow¹ stawkê op³at za parkowanie pojazdów samochodowych 
min. dla: 

 osób niepe³nosprawnych kieruj¹cych pojazdami, posiadaj¹cych karty 
parkingowe oraz kierowców przewo¿¹cych osoby niepe³nosprawne 
posiadaj¹ce takie karty, na miejscach parkingowych wyznaczonych 
dla osób niepe³nosprawnych. 

Osoby niepe³nosprawne posiadaj¹ce karty parkingowe korzystaj¹ ze 
Strefy P³atnego Parkowania umieszczaj¹c karty za przedni¹ szyb¹ 
pojazdu w widocznym miejscu.  
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STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA 
G£OGÓWKA 
(Uchwa³a Nr XXII/163/2008 Rady Miejskiej w G³ogówku z dnia 30 czerwca 2008r.) 
 

Ustalono zerow¹ stawkê op³at za parkowanie pojazdów samochodowych 
min. dla: 

 osób niepe³nosprawnych o obni¿onej sprawnoœci ruchowej oraz osób 
przewo¿¹cych takich niepe³nosprawnych kieruj¹cych pojazdami 
zaopatrzonymi w kartê parkingow¹. 

 

ULGI W PRZEJAZDACH KOMUNIKACJ¥ MIEJSK¥  
W PRUDNIKU 
(Uchwa³a Nr XLV/644/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2002r. z póŸn. zm.) 

 
Do korzystania z bezp³atnych przejazdów autobusami komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Prudnika uprawnione s¹ nastêpuj¹ce osoby 
posiadaj¹ce odpowiednie dokumenty: 

 Dzieci w wieku do 4 lat – dowód osobisty rodzica lub inny 
dokument wskazuj¹cy na wiek dziecka. 

 Osoby, które ukoñczy³y 70 lat ¿ycia – dowód osobisty. 
 Osoby niepe³nosprawne o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci 

(dawna I grupa inwalidztwa) i ich opiekunowie – legitymacja 
inwalidy I grupy lub legitymacja dokumentuj¹ca stopieñ 
niepe³nosprawnoœci i osoba wskazana w trakcie przejazdu. 

 Osoby niewidome lub ociemnia³e i ich przewodnicy – legitymacja 
wydana przez Polski Zwi¹zek Niewidomych i osoba wskazana  
w trakcie przejazdu. 

 Dzieci i m³odzie¿ specjalnej troski w wieku od 6 do 18 lat i ich 
opiekunowie – legitymacja wydana przez szko³ê specjaln¹ lub 
odpowiedni organ administracji. 

 Dzieci i m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem lub niepe³nosprawne oraz 
ich rodzice lub opiekunowie; uprawnienie to obejmuje wy³¹cznie 
przejazdy z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do 
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przedszkola, szko³y, placówki opiekuñczo-wychowawczej, 
specjalnego oœrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego oœrodka 
wychowawczego, oœrodka umo¿liwiaj¹cego dzieciom i m³odzie¿y 
spe³nianie obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku nauki, oœrodka 
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy spo³ecznej, oœrodka 
wsparcia, zak³adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej i z powrotem – 
dokument lub zaœwiadczenie stwierdzaj¹ce fakt inwalidztwa lub 
niepe³nosprawnoœci dziecka, dokument (zaœwiadczenie) nie jest 
wymagane w przypadku widocznego inwalidztwa lub 
niepe³nosprawnoœci. 

Do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Prudnika uprawnione s¹ nastêpuj¹ce osoby 
posiadaj¹ce odpowiednie dokumenty:Uczniowie szkó³ podstawowych, 
gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych – legitymacja szkolna. 

 Dzieci w wieku od 4 do 7 lat – dowód osobisty rodzica lub 
dokument umo¿liwiaj¹cy stwierdzenie wieku dziecka. 

 Emeryci i renciœci – legitymacja emeryta, rencisty lub ostatni 
odcinek przekazu emerytury, renty. 

 G³uchoniemi – legitymacja Polskiego Zwi¹zku G³uchoniemych. 

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŒRODKAMI 
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów œrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 
z 2012r. poz. 1138 z póŸn. zm.) 

2. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 paŸdziernika 
2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poœwiadczaj¹cych 
uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów œrodkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 179 poz. 1945 z 
póŸn. zm.).
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L

p 

UPRAWNIEN

I 

Przejazdy 

kolejowe 

PKP,  

2 klasa 

Przejazdy 

autobusowe 

PKS 

 Dokument 

uprawniający do 

ulgi 

1 Dzieci do 4 lat 100% ulgi na 

przejazdy 

kolejowe,IC,

EC; 

 

Bilet 

jednorazowy; 

 

Klasa 2, w 

klasie  

1 dopłata 

100% ulgi na 

autobusy 

zwykłe i 

przyspieszone(

pod 

warunkiem nie 

korzystanie z 

oddzielnego 

siedzenia); 

 

Bilety 

jednorazowe; 

 

78%-jeżeli 

dziecko 

korzysta z 

oddzielnego 

miejsca do 

siedzenia 

  

Dokument 

stwierdzający wiek 

dziecka 

2 Przewodnik 

lub opiekun 

towarzyszący 

w podróży 

osobie 

niewidomej 

albo osobie 

niezdolnej do 

samodzielnej 

egzystencji; 

95% ulgi na 

przejazdy 

kolejowe; 

 

Bilety 

jednorazowe; 

 

Klasa 2, w 

klasie 

 1 dopłata; 

95% ulgi na 

autobusy; 

 

Bilety 

jednorazowe; 

Opiekun lub 

przewodnik: 

 

-osoba 

pełnoletnia, 

-przewodnik 

– 13 lat, lub 

pies 

przewodnik; 

 

Jeden z dokumentów 

osoby niezdolnej do 

samodzielnej 

egzystencji lub  

 

jeden z dokumentów 

osoby niewidomej 

 

 

 

 

 

3 Dzieci i 

młodzież 

niepełnospraw

na –do 

ukończenia 24 

r.ż, oraz 

studenci 

niepełnospraw

ni –do 26 r.ż. 

78% 

 

Bilety 

jednorazowe 

lub 

miesięczne 

imienne; 

 

Klasa 2, w 

klasie 

 1 dopłata; 

78% 

 

Bilety 

jednorazowe 

lub miesięczne 

imienne; 

Wyłącznie 

przejazd z 

miejsca 

zamieszkania

/pobytu do 

przedszkola, 

szkoły, 

szkoły 

wyższej, 

placówki op.-

wychow., 

Legitymacja 

przedszkolna , 

szkolna dla dziecka, 

ucznia 

niepełnosprawnego 

wraz z jednym z 

dokumentów: 

1/legitymacja osoby 

niepełnosprawnej, 

która nie uk. 16r.ż, 

wystawiona przez 



43 
 

turnusy 

rehabilitacyjn

e itp.- i z 

powrotem; 

 

 

uprawniony organ,  

2/legitymacja osoby 

niepełnosprawnej, 

wystawiona przez 

uprawniony organ, 

3/wypis z treści 

orzeczenia komisji 

lekarskiej do spraw 

inwalidztwa i 

zatrudnienia, 

stwierdzająca do 

zaliczenie do jednej z 

grup inwalidów, 

4/wypis z treści 

orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS, 

stwierdzający 

częściową 

niezdolność do pracy, 

całkowitą niezdolność 

do pracy, albo 

całkowitą niezdolność 

do pracy i niezdolność 

do samodzielnej 

egzystencji . 

 

Przy przejazdach do i 

z jednostek 

udzielających 

świadczeń 

zdrowotnych albo 

pomocy społ. , 

turnusy 

rehabilitacyjne 

wymagane jest 

zaświadczenie, 

skierowanie 

określające: 

1/termin i miejsce 

badania , leczenia 

,konsultacji, zajęć 

rehabilitacyjnych, 

terapeutycznych, 

pobytu w ośrodku 

wsparcia, domu 

pomocy społecznej 

lub na turnusie 
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rehabilitacyjnym, 

2/potwierdzenie 

stawienia się na 

badania, konsultację, 

zajęcia 

rehabilitacyjne, 

terapeutyczne. 

 

4 Rodzic lub 

opiekun dzieci 

i młodzieży 

niepełnospraw

nej 

78% 

 

Bilety 

jednorazowe; 

 

Klasa 2, w 

klasie 

 1 dopłata; 

78% 

 

Bilety 

jednorazowe; 

Jak wyżej; Dokumenty 

uprawnionego dziecka 

jw.(przy przejeździe z 

dzieckiem), 

Zaświadczenie z 

przedszkola , szkoły, 

placówki jeżeli 

przejazd odbywany 

jest po dziecko lub po 

jego odwiezieniu. 

5 Emeryci i 

renciści oraz 

ich 

współmałżonk

owie, na 

których 

pobierane są 

zasiłki 

rodzinne; 

37%  pociągi 

osobowe, 

pospieszne i 

ekspresowe 

 

Klasa 2, w 

klasie 

 1 dopłata; 

 Uprawnienie 

do dwóch 

przejazdów 

w ciągu roku; 

Zaświadczenia 

wydane przez np. : 

terenowe jednostki 

Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów 

 i Inwalidów dla osób 

uprawnionych 

należących i 

nienależących do 

organizacji 

oraz 

dowód osobisty lub 

inny dokument 

umożliwiający 

stwierdzenie 

tożsamości .  

6 Osoby 

niezdolne do 

samodzielnej 

egzystencji 

49% pociągi 

osobowe; 

 

37% pociągi 

inne niż 

osobowe; 

 

Bilety 

jednorazowe; 

 

Klasa 2, w 

klasie 

 1 dopłata; 

49% autobusy 

zwykłe; 

 

37% autobusy 

przyspieszone  

i pospieszne; 

 

Bilety 

jednorazowe; 

 

 1/wypis z treści 

orzeczenia komisji 

lekarskiej do spraw 

inwalidztwa i 

zatrudnienia, o 

zaliczeniu do I grupy 

inwalidów, 

2/wypis z treści 

orzeczenia wojskowej 

komisji lekarskiej lub 

MSWiA o zaliczeniu 

di I grupy, 

3/wypis z treści 
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 orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS, o 

całkowitej 

niezdolności do pracy 

i samodzielnej 

egzystencji, 

4/wypis z treści 

orzeczenia lekarza 

KRUS o niezdolności 

do samodzielnej 

egzystencji, 

5/legitymacja 

emeryta-rencisty o 

zaliczeniu do I grupy, 

6/legitymacja osoby 

niepełnosprawnej, o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności. 

 

Dowód osobisty lub 

inny dokument 

stwierdzający 

tożsamość. 

7 Osoby 

niewidome 

uznane za 

niezdolne do 

samodzielnej 

egzystencji 

93% pociągi 

osobowe; 

 

51% pociągi 

inne niż 

osobowe; 

 

Bilety 

jednorazowe 

lub 

miesięczne 

imienne; 

Klasa 2, w 

klasie 

 1 dopłata; 

93% autobusy 

zwykłe; 

 

51% autobusy 

inne niż 

zwykłe; 

 

Bilety 

jednorazowe 

lub miesięczne 

imienne; 

 

  

8 Osoby 

niewidome 

(jeśli nie są 

uznane za 

niezdolne do 

samodzielnej 

egzystencji) 

37% ulgi  

Bilety 

jednorazowe 

lub 

miesięczne 

imienne; 

37% ulgi 

 

Bilety 

jednorazowe 

lub miesięczne 

imienne; 

 

 

 Jak wyżej (z powodu 

stanu narządu 

wzroku) 
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ULGI W BIBLIOTECE  

 
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 

ul. Zamkowa 6,8,10,12 

48-200 Prudnik 

tel.(77) 436 27 60 

e-mail: migbpwprudniku@o2.pl 

 
 

Biblioteka oferuje bezpłatne usługi dla wszystkich mieszkańców miasta  

i gminy, ale jest przyjaźnie nastawiona dla osób z niepełnosprawnością. 

Osoby mające problemy w poruszaniu się mogą skorzystać z usług 

biblioteki w pomieszczeniach Oddziału dla Dzieci, tam też mogą umówić 

się na warsztaty plastyczno – biblioteczne.  

Istnieje również możliwość obsługi w domu osoby niepełnosprawnej po 

wcześniejszym kontakcie i powiadomieniu placówki biblioteki.  

 

ULGOWE BILETY DO MUZEÓW (Dz.U. z 2008r., Nr 160, poz. 994) 

 
Muzeum Ziemi Prudnickiej            

ul. B. Chrobrego 5 

48-200 Prudnik 

tel. (77) 406 80 60 

www.muzeum.prudnik.eu  

 
Centrum Tradycji Tkactwa 

ul. Królowej Jadwigi 23 

48-200 Prudnik 

 
Muzeum Regionalne 

ul. Słowackiego1 

48-250 Głogówek 

tel. (77)437 35 00 

www.muzeum.glogowek.pl  

mailto:migbpwprudniku@o2.pl
http://www.muzeum.prudnik.eu/
http://www.muzeum.glogowek.pl/
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Ulga w op³acie za wstêp do muzeów pañstwowych przys³uguje m.in:

 Osobom powy¿ej 65 roku ¿ycia, emerytom, rencistom, rencistom 
socjalnym, a tak¿e osobom niepe³nosprawnym wraz z opiekunami; 

Zwolnienie z op³aty za wstêp do muzeów przys³uguje m.in: 

 Dzieciom do lat 7. 

Dokumentami potwierdzaj¹cymi uprawnienia do ulgi lub zwolnienia s¹ 
legitymacje emeryta – rencisty, legitymacje dokumentuj¹ce 
niepe³nosprawnoœæ lub stopieñ niepe³nosprawnoœci. W przypadku dzieci 
s¹ to dokumenty potwierdzaj¹ce wiek. 
Osoba uprawniona do ulgi lub zwolnienia z op³aty za wstêp do muzeów 
okazuje upowa¿nionemu pracownikowi wa¿ny dokument wraz  
z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzaj¹cym 
to¿samoœæ. 
Czwartek jest dniem bez op³at (ustalenia wewnêtrzne). 
 
ULGI W KORZYSTANIU Z K¥PIELISKA I LODOWISKA  
W G£OGÓWKU 
 
Osoby z niepe³nosprawnoœci¹ legitymuj¹ce siê legitymacj¹ osoby 
niepe³nosprawnej jak i opiekunowie mog¹ korzystaæ bezp³atnie  
z k¹pieliska i lodowiska w G³ogówku. 
 
ULGI TELEKOMUNIKACYJNE 
 
Ulgi te uzale¿nione s¹ od operatorów danej sieci telekomunikacyjnej, 
mog¹ one ulec zmianie w zale¿noœci od wewnêtrznych zarz¹dzeñ. 
Najbardziej aktualne informacje o ulgach i uprawnieniach najlepiej 
uzyskaæ w siedzibie operatora.  
 
ORANGE 
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(Uchwa³a nr 201/03 Zarz¹du TP S.A z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie udzielania rabatów  
w op³atach telekomunikacyjnych osobom niepe³nosprawnym) 

 
50% rabatu do miesiêcznej op³aty abonamentowej udziela siê na 
podstawie orzeczeñ Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespo³u 
Orzekaj¹cego o Stopniu Niepe³nosprawnoœci i s¹ przyznawane: 

 w przypadku choroby narz¹du wzroku z orzeczeniem znacznego 
stopnia niepe³nosprawnoœci z symbolem przyczyny 
niepe³nosprawnoœci 04–O – choroby narz¹du wzroku, 

 w przypadku zaburzenia g³osu, mowy i choroby s³uchu  
z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepe³nosprawnoœci z symbolem przyczyny niepe³nosprawnoœci 03-
L – zaburzenie g³osu, mowy i choroby s³uchu.  

Dodatkowe informacje na stronie www.orange.pl oraz w sieci salonów 
sprzeda¿y, infolinia 801 505 505 
 
PLUS 
 
50% rabatu na abonament bez wzglêdu na jego wysokoœæ, przez ca³y 
okres trwania umowy 

 dla osób posiadaj¹cych orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci  
ze wzglêdu na uszkodzenie narz¹du mowy, wzroku i s³uchu.  

 
Dodatkowe informacje na stronie www.plus.pl oraz w sieci salonów 
sprzeda¿y.  
 
 
 
 
 
 

http://www.orange.pl/
http://www.plus.pl/
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ULGI W OPŁATACH ABONAMENTOWYCH 
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz.728 z późn. zm.) 

Zwalnia się od opłat abonamentowych: 

Osoby Dokumenty uprawniające do 

zwolnienia 

1) co do których orzeczono o: 

 

a) zaliczeniu do I grupy 

inwalidów, lub 

b) całkowitej niezdolności do 

pracy, na podstawie ustawy z 

dnia 17 grudnia 1998r. o 

emeryturach i rentach z 

Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz.U. z 2004r. Nr 

39, poz. 353, z późn. zm.), lub 

c) znacznym stopniu 

niepełnosprawności, na 

podstawie ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(Dz.U.2011r. Nr 127 poz.721 z 

późn.zm.), lub 

d) trwałej lub okresowej 

niezdolności do pracy w 

gospodarstwie rolnym, na 

podstawie ustawy z dnia 20 

grudnia 1990r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników (Dz.U. z 

2008r, Nr 50 poz.291 z późn. 

zm.), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orzeczenie właściwego organu 

orzekającego, albo orzeczenie właściwej 

instancji sądu uchylające wcześniejszą 

decyzję organu orzekającego, 

2) które ukończyły 75 lat, dowód osobisty, 

 

 

 

 

3) które otrzymują świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny 

 

decyzja właściwego organu 
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zasiłek opiekuńczy z 

właściwego organu 

realizującego zadania w 

zakresie świadczeń rodzinnych 

jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej lub 

rentę socjalną z ZUS lub 

innego organu emerytalno-

rentowego, 

realizującego zadania w zakresie 

świadczeń rodzinnych, jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji 

rządowej, albo decyzja jednostki 

organizacyjnej ZUS lub innego organu 

emerytalno-rentowego(np. KRUS, 

MSWiA), 

4) niesłyszące, u których 

stwierdzono całkowitą 

głuchotę lub obustronne 

upośledzenie słuchu (mierzone 

na częstotliwości 2 000 Hz 

 o natężeniu od 80 dB), 

orzeczenie właściwego organu 

orzekającego o całkowitej głuchocie lub 

obustronnym upośledzeniu słuchu 

(mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o 

natężeniu 80 dB), albo zaświadczenie 

wystawione przez zakład opieki 

zdrowotnej potwierdzające powyższe 

parametry, 

5) niewidome, których ostrość 

wzroku nie przekracza 15%, 

Legitymacja Polskiego Związku 

Niewidomych lub Związku 

Ociemniałych Żołnierzy RP, albo 

orzeczenie właściwego organu 

orzekającego o zaliczeniu do 

umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń 

narządu wzroku, albo orzeczenie 

właściwego organu orzekającego 

stwierdzające uszkodzenie narządu 

wzroku(ostrość wzroku nie przekracza 

15%), albo zaświadczenie wystawione 

przez zakład opieki zdrowotnej. 

 

 

 

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych 

obowiązane są złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do 

korzystania z tych zwolnień i przedstawić dokumenty potwierdzające 

uprawnienie do tych zwolnień. 
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Ustawa o op³atach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz.728 z póŸn. zm.) 
wyszczególnia równie¿ wiele innych osób uprawnionych do zwolnieñ, s¹ 
to np. osoby bezrobotne, emeryci, osoby, które ukoñczy³y 60 lat oraz 
maj¹ prawo do emerytury oraz inne grupy osób. 
 
 Dokumenty uprawniaj¹ce do zwolnienia od op³at zosta³y okreœlone  
w rozporz¹dzeniu KRRiT z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie rodzajów 
dokumentów oraz wzoru oœwiadczenia potwierdzaj¹cych uprawnienia do 
zwolnieñ od op³at abonamentowych (Dz.U. 2010r. Nr 29, poz.152 z póŸn. 
zm.). 
 
ULGI W OP£ATACH PASZPORTOWYCH 
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz.1027 
z póŸn. zm.) 

 
Ulga w op³acie za wydanie paszportu w wysokoœci 50% stawki 
przys³uguje min.: 
 emerytom, rencistom, osobom niepe³nosprawnym, a tak¿e 

wspó³ma³¿onkom tych osób, pozostaj¹cym na ich wy³¹cznym 
utrzymaniu, 

 osobom przebywaj¹cym w domach pomocy spo³ecznej lub  
w zak³adach opiekuñczych albo korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej 
w formie zasi³ków sta³ych.   

 
ULGI NA POCZCIE 
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz.1529) 

Zgodnie z obecnie obowi¹zuj¹cymi przepisami zwolnione z op³at s¹ 
przesy³ki dla ociemnia³ych nadane przez: 
 

 osobê legitymuj¹c¹ siê orzeczeniem w³aœciwego organu 
orzekaj¹cego o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepe³nosprawnoœci z tytu³u uszkodzenia narz¹du wzroku, zwan¹ 
dalej „osob¹ niewidom¹ lub ociemnia³¹”, i adresowana do biblioteki 
lub organizacji osób niewidomych lub ociemnia³ych b¹dŸ do 
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organizacji, których celem statutowym jest dzia³anie na rzecz osób 
niewidomych lub ociemnia³ych, 

 
 bibliotekê lub organizacjê osób niewidomych lub ociemnia³ych b¹dŸ 

organizacjê, których celem statutowym jest dzia³anie na rzecz osób 
niewidomych lub ociemnia³ych, i adresowana do osoby niewidomej 
lub ociemnia³ej, 

 osobê niewidom¹ lub ociemnia³¹ b¹dŸ skierowana do tej osoby 
zawieraj¹ca wy³¹cznie informacje utrwalone pismem wypuk³ym. 

 
Zwolnienie dotyczy op³aty pocztowej za przyjêcie, przemieszczenie  
i dorêczenie przesy³ki niebêd¹cej przesy³k¹ najszybszej kategorii, tego 
rodzaju i tej samej masy ustalonej w obowi¹zuj¹cym cenniku 
powszechnych us³ug pocztowych operatora publicznego. Zwolnienie to 
nie obejmuje op³aty za potwierdzenie odbioru przesy³ki rejestrowanej. 
 
Wykaz bibliotek, organizacji, które mog¹ bezp³atnie wysy³aæ przesy³ki 
dla niewidomych i ociemnia³ych albo, do których niewidomi mog¹ 
wysy³aæ bezp³atnie przesy³ki zosta³ okreœlony w drodze rozporz¹dzenia 
(Ministra ds. zabezpieczenia spo³ecznego, ds. kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem w³aœciwym ds. 
finansów publicznych), kieruj¹c siê zasad¹ zapewnienia jak najszerszego 
i równoprawnego dostêpu osób niewidomych i ociemnia³ych do dóbr 
kultury. 
  
Przesy³ka dla ociemnia³ych oznacza – przesy³kê z korespondencj¹ lub 
druk, o masie do 7000 g, w których informacja jest utrwalona pismem 
wypuk³ym lub na innym noœniku dostêpnym do odczytu przez 
niewidomych lub ociemnia³ych, nadane w sposób umo¿liwiaj¹cy 
sprawdzenie zawartoœci. 
 
Udogodnienia zwi¹zane z osobami niepe³nosprawnymi na poczcie to 
tak¿e: 
1. Dorêczanie osobom: 

 z uszkodzeniem narz¹du ruchu powoduj¹cym koniecznoœæ 
korzystania z wózka inwalidzkiego, 

 niewidomym lub ociemnia³ym 
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- na wniosek tych osób bez pobierania dodatkowych op³at, przesy³ek 
listownych, przesy³ek rejestrowanych, w tym przesy³ek z zadeklarowan¹ 
wartoœci¹ oraz kwot pieniê¿nych okreœlonych w przekazach pocztowych, 
pominiêciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez koniecznoœci 
odbierania przesy³ki w placówce pocztowej; 
 
2. Przyjmowanie od osoby niepe³nosprawnej w miejscu jej 

zamieszkania prawid³owo op³aconej przesy³ki pocztowej niebêd¹cej 
przesy³k¹ rejestrowan¹. 

 
ULGI PODATKOWE 
(Ustawa z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz.361 z 
póŸn. zm.)) 
 
Podatnicy, maj¹ mo¿liwoœæ odliczenia od dochodu (przychodu)  
w rocznym zeznaniu podatkowym: 
 
Wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki zwi¹zane  
z u³atwieniem wykonywania czynnoœci ¿yciowych, poniesione w roku 
podatkowym przez podatnika bêd¹cego osob¹ niepe³nosprawn¹ lub 
podatnika, na którego utrzymaniu s¹ osoby niepe³nosprawne. Za ww. 
wydatki uwa¿a siê wydatki poniesione na: 

 adaptacjê i wyposa¿enie mieszkañ oraz budynków mieszkalnych 
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, 

 przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikaj¹cych 
z niepe³nosprawnoœci, 

 zakup i naprawê indywidualnego sprzêtu, urz¹dzeñ i narzêdzi 
technicznych niezbêdnych w rehabilitacji oraz u³atwiaj¹cych 
wykonywanie czynnoœci ¿yciowych, stosownie do potrzeb 
wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, z wyj¹tkiem sprzêtu 
gospodarstwa domowego, 

 zakup wydawnictw i materia³ów (pomocy) szkoleniowych, 
stosownie do potrzeb wynikaj¹cych z niepe³nosprawnoœci, 

 odp³atnoœæ za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 
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 odp³atnoœæ za pobyt na leczeniu w zak³adzie lecznictwa 
uzdrowiskowego, za pobyt w zak³adzie rehabilitacji leczniczej, 
zak³adach opiekuñczo-leczniczych i pielêgnacyjno-opiekuñczych 
oraz odp³atnoœæ za zabiegi rehabilitacyjne, 

 op³acenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy 
inwalidztwa grupy inwalidztwa oraz osób z niepe³nosprawnoœci¹ 
narz¹du ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie 
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym 2.280 z³(mo¿e ulec 
zmianie),   

 utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidz¹ce zaliczone do  
I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepe³nosprawnoœci¹ 
narz¹du ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystuj¹cego,  
o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie 
nieprzekraczaj¹cej w roku podatkowym 2.280 z³ (mo¿e ulec 
zmianie), 

 opiekê pielêgniarsk¹ w domu nad osob¹ niepe³nosprawn¹ w okresie 
przewlek³ej choroby uniemo¿liwiaj¹cej poruszanie siê oraz us³ugi 
opiekuñcze œwiadczone dla osób niepe³nosprawnych zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa, 

 op³acenie t³umacza jêzyka migowego, 
 kolonie i obozy dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej oraz dzieci 

osób niepe³nosprawnych, które nie ukoñczy³y 25 roku ¿ycia, 
 leki – w wysokoœci stanowi¹cej ró¿nicê pomiêdzy faktycznie 

poniesionymi wydatkami w danym miesi¹cu a kwot¹ 100 z³, je¿eli 
lekarz specjalista stwierdzi³, ¿e osoba niepe³nosprawna powinna 
stosowaæ okreœlone leki stale lub czasowo, 

 odp³atny, konieczny przewóz na niezbêdne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne: 

a) osoby niepe³nosprawnej – karetk¹ transportu sanitarnego, 
b) osoby niepe³nosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy 

inwalidztwa, oraz dzieci niepe³nosprawnych do lat 16 – równie¿ 
innymi œrodkami transportu ni¿ karetk¹ transportu sanitarnego, 
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 u¿ywanie samochodu osobowego, stanowi¹cego w³asnoœæ 
(wspó³w³asnoœæ) osoby niepe³nosprawnej zaliczonej do I lub II 
grupy inwalidztwa lub podatnika maj¹cego na utrzymaniu osobê 
niepe³nosprawn¹ zaliczon¹ do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci 
niepe³nosprawne, które nie ukoñczy³y 16 roku ¿ycia, dla potrzeb 
zwi¹zanych z koniecznym przewozem na niezbêdne zabiegi 
leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokoœci nieprzekraczaj¹cej w roku 
podatkowym 2.280 z³, 

 odp³atne przejazdy œrodkami transportu publicznego zwi¹zane  
z pobytem: 
a) na turnusie rehabilitacyjnym, 
b) w zak³adzie lecznictwa uzdrowiskowego, zak³adzie rehabilitacji 

leczniczej, zak³adach opiekuñczo-leczniczych i pielêgnacyjno-
opiekuñczych, 

c) na koloniach i obozach dla dzieci i m³odzie¿y niepe³nosprawnej 
oraz dzieci osób niepe³nosprawnych, które nie ukoñczy³y 25 
roku ¿ycia. 

Odliczeniu nie podlegaj¹ te z ww. wydatków, które zosta³y sfinansowane 
(dofinansowane) ze œrodków zak³adowego funduszu rehabilitacji osób 
niepe³nosprawnych, zak³adowego funduszu aktywnoœci, Pañstwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych lub ze œrodków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, zak³adowego funduszu œwiadczeñ 
socjalnych albo zosta³y zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
Je¿eli wydatki by³y czêœciowo sfinansowane(dofinansowane) z tych 
funduszy (œrodków), odliczeniu podlega ró¿nica pomiêdzy poniesionymi 
wydatkami a kwot¹ sfinansowan¹ (dofinansowan¹) z tych funduszy 
(œrodków) lub zwrócon¹ w jakiejkolwiek formie. 

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobê, której 
dotyczy wydatek dokumentów stwierdzaj¹cych ich poniesienie oraz 
jednego z ni¿ej wymienionych orzeczeñ: 
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 orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekaj¹ce do jednego  
z trzech stopni niepe³nosprawnoœci, okreœlonych w odrêbnych 
przepisach, 

 decyzji przyznaj¹cej rentê z tytu³u ca³kowitej niezdolnoœci do pracy, 
rentê szkoleniow¹ albo rentê socjaln¹, 

 orzeczenia o niepe³nosprawnoœci osoby, która nie ukoñczy³a 16 roku 
¿ycia, wydanego na podstawie odrêbnych przepisów,  

 orzeczenia o niepe³nosprawnoœci, wydanego przez w³aœciwy organ 
na podstawie odrêbnych przepisów obowi¹zuj¹cych od dnia 31 
sierpnia 1997 r. 

 W przypadku wydatków limitowanych (np. utrzymanie psa asystuj¹cego, 
op³acenie przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy 
inwalidztwa) nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzaj¹cych 
ich w wysokoœci, jednak¿e na ¿¹danie organów podatkowych lub 
organów kontroli skarbowej podatnik jest obowi¹zany przedstawiæ 
dowody niezbêdne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególnoœci: 

 wskazaæ z imienia i nazwiska osoby, które op³acono w zwi¹zku  
z pe³nieniem przez nie funkcji przewodnika; 

 okazaæ certyfikat potwierdzaj¹cy status psa asystuj¹cego, 
 okazaæ dokument potwierdzaj¹cy zlecenia i odbycie niezbêdnych 

zabiegów leczniczo- rehabilitacyjnych. 

Odliczeñ z tytu³u wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz 
wydatków zwi¹zanych z u³atwieniem wykonywania czynnoœci ¿yciowych 
mog¹ dokonywaæ równie¿ podatnicy, na których utrzymaniu s¹ 
nastêpuj¹ce osoby niepe³nosprawne: wspó³ma³¿onek, dzieci w³asne  
i przysposobione, dzieci obce przyjête na wychowanie, pasierbowie, 
rodzice, rodzice wspó³ma³¿onka, rodzeñstwo, ojczym, macocha, 
ziêciowie i synowie – je¿eli w roku podatkowym dochody tych osób 
niepe³nosprawnych nie przekroczy³y kwoty 9.120 z³.  
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PODRĘCZNA BAZA ADRESOWA 

 
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

ul. Nowogrodzka 11, 

00-513 Warszawa 

tel. 22 529 06 01 

tel. 22 529 06 00 

 www.niepelnosprawni.gov.pl  

(aktualne informacje dotyczące niepełnosprawności) 

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Oddział Opolski 

ul. Koraszewskiego 8-16 

45-011 Opole 

tel. 77 887 20 00 

www.pfron.org.pl  

 
Portal dla Osób z Niepełnosprawnością 

www.niepelnosprawni.pl 

 
Polski Związek Głuchych  

Oddział Opolski  

www.pzgopole.pl  

e-mail: biuro@pzgopole.pl  

tel. (77) 454 35 87  

Polski Związek Niewidomych 

ul. Konwiktorska 9 

00-216 Warszawa 

tel. centrala: (22) 831 22 71 

tel. sekretariat: (22) 831 33 83  

www.pzn.org.pl 

e-mail: pzn@pzn.org.pl  

 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
http://www.pfron.org.pl/
http://www.niepelnosprawni.pl/
http://www.pzgopole.pl/
mailto:biuro@pzgopole.pl
http://www.pzn.org.pl/
mailto:pzn@pzn.org.pl
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Opolskie Centrum Wspieranie Inicjatyw Pozarządowych 

ul.  Damrota  4/35-36 

45-064 Opole,  

tel. (77) 441 50 25 

fax (77) 441 50 25 wew.103 

rekrutacja@ocwip.pl  

www.ocwip.pl  

 

OCWIP organizuje  projekt „Pełno(s)sprawni na rynku pracy-program 

Aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 

z województwa opolskiego” Okres realizacji 1.09.2012-30.09.2014r. 

 

Adresaci projektu:  

• osoby niepełnosprawne i nieaktywne zawodowo w wieku 16-64 lata 

zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa opolskiego 

• otoczenie osób niepełnosprawnych, w ramach zadań wsparcia otoczenia 

zawodowego ON (pracodawcy, współpracownicy)  

 

Cele projektu: 

• Podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy 45 

niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, 

poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz 

zatrudnienie wspomagane. 

 

Działania: 

• indywidualnego wsparcia trenera pracy, doradztwa psychologiczne  

i wsparcie doradcy zawodowego 

• specjalistyczne szkolenia zawodowe 

• zatrudnienie subsydiowane 

• stypendium szkoleniowe w ramach warsztatów rozwijających 

kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na 

rynku pracy.  

 

 

 

 

mailto:rekrutacja@ocwip.pl
http://www.ocwip.pl/
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www.pomocspoleczna.ngo.pl  

(informacje na temat niepełnosprawności, pomocy społecznej) 

 

 
FUNDACJA AKTYWIZACJA  

dawniej: 

Fundacja Pomocy Matematykom 

I Informatykom Niesprawnym Ruchowo 

ul. Ozimska 25 

45-057 Opole 

tel. (77) 542 19 01 

www.aktywizacja.org.pl  

e-mail: opole@idn.org.pl   

 

Fundacja pomaga osobom ze wszystkimi rodzajami i stopniami 

niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością korzystające  

z pomocy Fundacji otrzymują wielowymiarowe wsparcie, w tym 

możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych. Zajmują się 

edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pomocspoleczna.ngo.pl/
http://www.aktywizacja.org.pl/
mailto:opole@idn.org.pl
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