
          INFORMATOR 
          OSOBY
          NIEPEŁNOSPRAWNEJ

                       Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
                                               Europejskiego Funduszu Społecznego 
                                                   "Człowiek - najlepsza inwestycja"                                                 Egzemplarz     
                                  bezpłatny



Wstęp                                                                                                              1 
ROZDZIAŁ I  ORZECZNICTWO RENTOWE A POZARENTOWE               5 
Orzecznictwo do celów rentowych                                                                 5  
Orzecznictwo do celów pozarentowych                                                         7 
ROZDZIAŁ II   INSTYTUCJE REALIZUJĄCE ZDANIA  NA  RZECZ          9 
                            OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Rehabilitacja zawodowa                                                                                 9 
Rehabilitacja społeczna                                                                                 13 
Organizacje i stowarzyszenia                                                                        30  
ROZDZIAŁ III  PODSTAWOWE ULGI I UPRAWNIENIA                             37  
Legitymacja osoby niepełnosprawnej 
Karta parkingowa i uprawnienia niepełnosprawnych kierowców 
Strefa płatnego parkowania                                                                            41 
Ulgi w przejazdach komunikacją miejską                                                      41 
Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego     43  
Opolska Karta Rodziny i Seniora                                                                   48 
Ulgi w bibliotece                                                                                            49 
Ulgowe bilety do muzeów 
Ulgi w korzystaniu kąpieliska i lodowiska w Głogówku                               51 
Ulgi telekomunikacyjne                                                                                   
Ulgi w opłatach abonamentowych                                                                  53 
Ulgi w opłatach paszportowych                                                                      55 
Ulgi na poczcie 
Ulgi podatkowe                                                                                               57 
PODRĘCZNA BAZA ADRESOWA                                                                        61 
 

 

 

 

Opracowała : Anna Sękowska 

 

 

Prudnik 2014 



1 
 

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. 

 



4 
 

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: 



6 
 

• Prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, która 
ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które  
w następstwie choroby, urazu lub wypadku są zagrożone długotrwałą 
niezdolnością do pracy lub są nadal niezdolne do pracy, ale jednocześnie, 
po odbyciu rehabilitacji leczniczej, rokują odzyskanie tej zdolności. 

• Przyznawanie renty stałej lub okresowej z tytułu niezdolności do 
pracy przy spełnieniu wymaganych warunków. Postępowanie  
w sprawie przyznania renty wszczyna się na wniosek osoby 
zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Wnioski do nabycia  
w jednostce ZUS lub na stronie www.zus.pl  . 

• Przyznawanie i wypłacanie renty socjalnej przy spełnieniu wymaganych 
warunków. Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna 
się na wniosek osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej 
przedstawiciela ustawowego albo na wniosek innej osoby lub kierownika 
ośrodka pomocy społecznej, działających za zgodą osoby ubiegającej się 
o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego.  
Samo orzeczenie o niezdolności do pracy nie jest równoznaczne  
z prawem do renty. 

W miesiącu obchodów Europejskiego dnia Walki z Dyskryminacją Osób 
Niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wszystkie oddziały 
ZUS już od 2007r. organizują „Dzień Otwarty z ZUS dla Osób 
Niepełnosprawnych”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy  
o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym 
kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych  
z ubezpieczeniami społecznymi, zatrudnieniem oraz możliwościami 
aktywizacji zawodowej, rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Organizatorzy udostępniają również najnowsze wydania 
„Informatora dla Osób Niepełnosprawnych”. 

Ponadto upowszechniane są różnego rodzaju materiały, broszury i ulotki  
z informacjami z zakresu bieżącej działalności Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, którymi zainteresowane są osoby niepełnosprawne.  

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 2014.598 ) 

 
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 2014.598), zwanej dalej „ustawą  
o promocji”. 
 

Usługi i instrumenty rynku pracy z których mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne zarejestrowane jako bezrobotne: 
 
1) pośrednictwo pracy (również poszukujący pracy), 
2) poradnictwo zawodowe (również poszukujący pracy), 
3) szkolenia, 
4) staże, 

http://www.pup-prudnik.pl/
mailto:pup@pup-prudnik.pl
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5) prace interwencyjne i roboty publiczne, 
6) przygotowanie zawodowe dorosłych, 
7) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na 
podjęcie działalności gospodarczej, 
8) badania lekarskie lub psychologiczne, o których mowa w art. 2 ust.3 ustawy 
o promocji, 
9) zwrot kosztów , o których mowa w art. 45 ust. 1,2 i 4 ustawy o promocji, 
10) studia podyplomowe, 
11) stypendia na kontynuację nauki, 
12) refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6, 
13) bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony na 
zasiedlenie – stanowią gwarancję pokrycia kosztów formy wsparcia, o którą 
stara się osoba bezrobotna.   
 
2. Środki na uruchomienie działalności gospodarczej z PFRON 

 
1. Osoba bezrobotna z orzeczonym stopniem niepełnosprawności może 
otrzymać ze środków PFRON jednorazowe dofinansowanie 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. Skierowanie do pracy na refundowane stanowisko pracy 
 
Pracodawca zamierzający zatrudnić osobę niepełnosprawną zarejestrowaną  
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku może otrzymać ze środków 
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych zwrot kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy. 
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Jaka jest wysokość refundacji? 
 
Refundacja w wysokości do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia na 
każde stanowisko pracy może zostać udzielona w przypadku: 
 

• zobowiązania pracodawcy do zatrudnienia skierowanej osoby 
niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy, 

• złożenia w Powiatowym Urzędzie Pracy , właściwym ze względu na 
miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej wniosku  
o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej. 

 
Kto może ubiegać się o refundację? 
 
O refundację mogą ubiegać się pracodawcy, którzy prowadzą działalność  
od co najmniej 12 miesięcy. 
 

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów 
niepełnosprawnych 

 
Wsparcie w ramach programu: 

 
Absolwent, skierowany na staż przez Powiatowy Urząd Pracy  
w Prudniku, otrzymuje dodatkowe dofinansowanie, będące świadczeniem 
na rehabilitację zawodową. Wysokość dofinansowania jest ustalana przez 
powiatowy urząd pracy w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby 
skierowanej na staż:  

 
• 30% najniższego wynagrodzenia dla absolwentów 

 z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, 
• 40% najniższego wynagrodzenia dla absolwentów  

z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
• 50% najniższego wynagrodzenia dla absolwentów  

z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. 
 

Świadczenie na rehabilitację zawodową jest wypłacane dodatkowo, oprócz 
stypendium przysługującego stażyście odbywającemu staż w ramach 
projektu APS – Aktywność Praca Stabilizacja. 
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Ponadto każdy uczestnik programu otoczony jest opieką doradcy 
zawodowego, do którego zadań należy: 
 

• aktywna współpraca z pracodawcą w realizacji stażu, 
• przeprowadzanie kontroli prawidłowości przebiegu stażu. 

 
Pomoc stażyście w: 

• adaptacji w nowym dla niego środowisku, 
• pełnym zrozumieniu wymagań pracodawcy, 
• uzyskaniu akceptacji współpracowników, 
• radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 
• prawidłowym wypełnianiu dokumentacji. 

 
Pracodawca uczestniczący w programie otrzymuje premię za każdy miesiąc 
odbywania stażu przez absolwenta niepełnosprawnego w wysokości: 
 

• do 20% najniższego wynagrodzenia - jeśli stażysta jest osobą  
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
absolwentem szkoły specjalnej,  

• do 10% najniższego wynagrodzenia - jeśli stażysta jest osobą  
o lekkim stopniu niepełnosprawności.  
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2.REHABILITACJA SPOŁECZNA 
 

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

 
 
TURNUS REHABILITACYJNY dla osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów (Dz.U 2007r. nr 230 poz. 1694) – oznacza zorganizowaną formę 
aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest 
ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności 
społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie 
kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez 
udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.  
Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów 
turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu 
przez ośrodek lub organizatora turnusów określonych warunków. 
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom 
niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju  
i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusów oraz bazę do prowadzenia 
rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu. 
Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni. 

 
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub 
za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych:  
• wniosek o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

(wraz z wnioskiem lekarskim na turnus rehabilitacyjny, od lekarza pod 
którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna), 

http://www.pcpr-prudnik.pl/
mailto:pcpr.prudnik@interia.pl
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• kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ kopię 
orzeczenia równoważnego lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności, 

• w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi 
fizjoterapeutyczne należy przedstawić podczas pierwszego badania 
zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności  
o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach, 

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

 
Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień  
i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności 
na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych  
w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść 
wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim. 

 
Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, 
które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne  
w wieku do 16 lat albo do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na 
stopień niepełnosprawności. 

 
Wysokość dofinansowania(przy spełnieniu kryterium dochodowego): 

 
• 27% przeciętnego wynagrodzenia (ogłaszanego kwartalnie przez 

Prezesa GUS w formie komunikatu) – dla osoby niepełnosprawnej ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej  
w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku  
16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień 
niepełnosprawności, 

• 25%  przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej   
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
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• 23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej  
z lekkim stopniem niepełnosprawności, 

• 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby 
niepełnosprawnej, 

• 18% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej 
zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego 
stopnia niepełnosprawności. 

  
Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów 
rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody są dostępne 
pod adresem: www.ebon.mpips.gov.pl.  Jest to centralna baza danych, gdzie 
istnieje możliwość wyszukania ośrodka i organizatora według: rodzaju turnus, 
rodzaju dysfunkcji, adresu. 
 
Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie 
rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało 
przyznane. 
W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn 
innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym 
turnusie. 
Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie 
rehabilitacyjnym finansowanym, w części lub w całości, na podstawie 
przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu 
społecznym rolników. 
 
UWAGA! 
ŚRODKI WYDANE PRZED OTRZYMANIEM INFORMACJI PRZYZNAJĄ-
CEJ DOFINANSOWANIE NIE PODLEGAJĄ DOFINANSOWANIU. 
 
 
 
 
 
 

http://www.ebon.mpips.gov.pl/
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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 
2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 
Nr 96, poz. 861 ze późn. zm.), ze środków Funduszu mogą być dofinansowane 
następujące rodzaje zadań: 

1. SPRZĘT REHABILITACYJNY – osoba niepełnosprawna może 
otrzymać dofinansowanie do sprzętu niezbędnego do rehabilitacji ruchowej 
lub innej, zaleconej przez lekarza specjalistę do przeprowadzania  
w warunkach domowych, który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Wniosek jest rozpatrywany komisyjnie w zależności od indywidualnych 
potrzeb osoby niepełnosprawnej. 

Wymagane dokumenty: 

• wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim zalecającym dany sprzęt, 
• ważne orzeczenie o niepełnosprawności/ równoważne lub orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności. 
 

Wysokość dofinansowanie wynosi do 60% jego kosztów, nie więcej jednak 
niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenie. 

 
UWAGA! 
SPRZĘT ZAKUPIONY PRZED PODPISANIEM UMOWY NIE PODLEGA 
DOFINANSOWANIU.  

 
2. PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE- osoba 
niepełnosprawna może otrzymać wsparcie finansowe ze środków Narodowego 
Funduszu Zdrowia na zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków 
pomocniczych (np. aparat słuchowy, cewniki, pieluchomajtki, kule, balkoniki, 
materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne, 
protezy, szkła okularowe, itp.) jeżeli lekarz specjalista uzna, że pacjent musi 
korzystać z określonego przedmiotu ortopedycznego lub środka 
pomocniczego i wystawi na specjalnym formularzu na nazwisko pacjenta 
„zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem 
ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”. 
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Przedmiotem dofinansowania są przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze zlecone przez lekarza, które są częściowo dofinansowane przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze są skatalogowane, a ich katalog 
jest załącznikiem do stosownego rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U.  
z 2009r. Nr 139, poz 1141 z późn. zm.). 

W rozporządzeniu określone są limity finansowania każdego przedmiotu  
w ramach ubezpieczenia, dlatego procentowe wskaźniki dofinansowania ze 
środków PFRON odnoszą się wprost do tych limitów.  

Wysokość dofinansowania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 

• do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w wyznaczonym 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia limicie ceny, ustalonym na podstawie 
odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany, 

• do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego 
osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów  
i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony 
limit. 

 
WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA 

 
O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, 
podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, 
obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 
kwoty: 

• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie 
domowym, 

• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. 
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Wymagane dokumenty: 
 

• wypełniony wniosek, 
• ważne orzeczenie o niepełnosprawności/ równoważne lub orzeczenie  

o stopniu niepełnosprawności, 
• faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną  

w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego wraz 
z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego 
zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze lub kopia zlecenia na zaopatrzenie  
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą 
określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach 
ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin 
realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.  

 
UWAGA! 
ZAKUPIONE PRZEDMIOTY BEZ ZLECENIA NIE PODLEGAJĄ 
DOFINANSOWANIU.  

3. BRIERY ARCHITEKTONICZNE to wszelkie utrudnienia występujące 
w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania 
techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub 
utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. 
O dofinansowanie mogą ubiegać się - osoby niepełnosprawne, które mają 
trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub 
użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela 
lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują. 
 

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. 
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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).  
 
 
Ważne informacje: 

 
• Wysokość dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier 
architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się wynosi do 80% 
kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 
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piętnastokrotnego wynagrodzenia. Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca 
i jest to minimalny udział własny wnioskodawcy. 

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

• Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli osoba 
ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, 
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy rozwiązanej  
z przyczyn leżących po jej stronie. 

• Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych 
nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed 
złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze 
środków Funduszu. 

• Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 
się i technicznych przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania. 

 

7. DOFINANSOWANIE DO UCZESTNICTWA W SPORCIE, 
KULTURZE, REKREACJI I TURYSTYCE – mogą ubiegać się osoby 
prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli: 
• prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co 

najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, 
• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób 

niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji 
zadania, 

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych 
źródeł do sfinansowania przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej 
dofinansowaniem ze środków Funduszu. 
 

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  
 

 

http://www.pcpr-prudnik.pl/
http://www.pcpr-prudnik.pl/
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w tym roku piątą edycję 
projektu systemowego pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności 
zawodowych klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
w Prudniku” na lata 2013 – 2014. 

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.  

Zrekrutowani uczestnicy projektu uczestniczyli w warsztatach grupowych  
i spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym i psychologiem.  

Po konsultacjach z doradcą zawodowym uczestnicy zostali 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.  
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Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Kościuszki 55a 
48-200 Prudnik  
tel. (77) 436 91 25 wew.30 
      (77) 436 47 00 

 
 
Pomoc świadczona na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiatowym 
Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Prudniku. 
 
OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA może skorzystać 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. Kościuszki 76 
tel. (77) 438 17 00, (77) 438 17 28, (77) 438 17 23  
fax. (77) 543 22 15 

www.powiatprudnicki.pl,  
e-mail: powiatpr@powiatprudnicki.pl, info@powiatprudnicki.pl   
 
Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Kościuszki 55a 
 48-200 Prudnik 
tel. (77) 436 91 25  
fax. (77) 436 91 25 

www.pcpr-prudnik.pl,  
e-mail: pcpr.prudnik@interia.pl   

 
Program „Aktywny Samorząd” 

Moduł I – LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH 
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ 

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej: 

1) Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania 
do posiadanego samochodu, 
adresat : osoba niepełnosprawna, posiadająca znaczny lub umiarkowany 
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 dysfunkcja narządu 
ruchu.  
 
2) Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 
adresat: osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, 
posiadająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz 
dysfunkcję narządu ruchu. 
  

http://www.powiatprudnicki.pl/
mailto:powiatpr@powiatprudnicki.pl
mailto:info@powiatprudnicki.pl
http://www.pcpr-prudnik.pl/
mailto:pcpr.prudnik@interia.pl
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2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia 
w społeczeństwie informacyjnym: 
 
1) Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego  
elementów oraz 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.  
 
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.  
 
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.  
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. 
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3) Zadnie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III 
poziomie jakości 
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 (co najmniej na III poziomie jakości), 
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 pełni 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), Starostwa Powiatowego 
www.powiatprudnicki.pl (zakładka Aktywny Samorząd) oraz 

http://www.pfron.org.pl/
http://www.powiatprudnicki.pl/
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Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr-prudnik.pl  
(Aktywny Samorząd). 

Wnioski do pobrania na stronie Starostwa Powiatowego w Prudniku  
w zakładce Aktywny Samorząd oraz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Prudniku.  

 

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. 
 

http://www.pcpr-prudnik.pl/
http://www.opsprudnik.pl/
http://www.ops.biala.gmina.pl/
http://www.ops-glogowek.pl/
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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. 
 
Takimi świadczeniami są: 

• zasiłek stały, okresowy, celowy, 
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

przyznane przez sąd, 
•  składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
•  usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w tym i usługi 

specjalistyczne, 
•  usługi w ośrodkach wsparcia,  
• mieszkania chronione,  
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. 

 
Stanowią o powyższym przepisy Działu II cytowanej ustawy – od art. 36 
do art. 99. 
        Ponadto osoby niepełnosprawne posiadają uprawnienia do 
korzystania ze świadczeń rodzinnych, na zasadach określonych  
w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  
(tj. Dz.U.2013 poz.1456 z pozn. zm.). 
Świadczeniami związanymi z posiadaniem określonego stopnia 
niepełnosprawności są świadczenia opiekuńcze: 
• zasiłek pielęgnacyjny – art.16,  
• specjalny zasiłek opiekuńczy- art.16a,  
• świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub 

innej pracy zarobkowej-art.17,  
• dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka-art.13. 

 
Wsparcie niepieniężne: 

• praca socjalna, 
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
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• poradnictwo specjalistyczne, 
• interwencja kryzysowa, 
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, 
• schronienie, posiłek, niezbędne ubranie, leki, opał.   

 

 
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, 

mailto:sds_prudnik@op.pl
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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, 

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 Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych 
 „Za głosem serca” 
ul. Batorego 2 
48-250 Głogówek 
tel. ( 77) 437 29 29 

 
 
Działania Stowarzyszenia w zakresie rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych obejmują: 
• Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, 

 a zwłaszcza rozwoju i promocji placówki kształcenia specjalnego  
w Głogówku. 

•  Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, wychowanków 
mających szczególnie trudną sytuację życiową w zakresie oświaty, 
rehabilitacji, opieki, wychowania i profilaktyki. 

• Podejmowanie działań w zakresie pomocy społecznej, w tym także 
poprzez prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej. 

• Upowszechnianie idei wolontariatu oraz organizowanie 
wolontariuszy do pracy społecznej placówki. 

• Organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, 
turystyki i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 
Wszystkie działania są związane z pomocą niepełnosprawnym dzieciom 
 i absolwentom Specjalnego Ośrodka  Szkolno – Wychowawczego im. 
Wandy Chotomskiej w Głogówku. Organizowane są dla nich różnego 
rodzaju zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne.  
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Polski Związek Niewidomych 
ul. Kościuszki 1 
48-200 Prudnik 
tel. (77) 436 22 35 

 
MISJA  

Polskiego Związku Niewidomych 
 
Nie możesz czytać? 
Prowadzić samochodu? 
Nie rozpoznajesz twarzy mijanych osób? 
Nie umiesz odebrać SMS-a? 
Czujesz się bezradny? …  
 
Pomoc znajdziesz w Polskim Związku Niewidomych, który od ponad 
60 lat zrzesza dorosłych i dzieci niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji 
narządu wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym. 
PZN jest w każdym województwie i powiecie. 
Tutaj możesz: 
• spotkać przyjaciół mających podobne problemy, 
• nauczyć się czytać i korzystać z komputera, 
• dowiedzieć się jak chodzić z białą laską, 
• skorzystać z porady psychologa, 
• zostać wolontariuszem i nieść pomoc innym. 

Głównym celem PZN jest: 
• Objęcie opieką i wsparciem wszystkich osób, które straciły lub tracą 

wzrok. 
• Nauczanie ich samodzielnego funkcjonowania, w tym wykonywania 

różnych czynności technikami pozawzrokowymi. 
• Przeciwdziałanie izolacji i poczuciu osamotnienia przez włączanie  

w aktywny nurt życia społeczno-zawodowego. 
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Szczegółowe informacje na temat korzystania z różnych form 
rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących można uzyskać  
w siedzibie PZN w Prudniku, na stronie  www.pzn.org.pl  
Polski Związek Niewidomych, Okręg Opolski 
ul. Kościuszki 25/1, 45-063 Opole tel. (77) 44 26 116  

 
Zapisując się do PZN i wyrabiając legitymację, można korzystać  
z ulg dla niewidomych. 
 

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

 
Formy pomocy świadczonej na rzecz osób niepełnosprawnych  
w SAPROWYM CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: 
 
• PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE 
• DORADZTWO ZAWODOWE 
• ZAJĘCIA EKOLOGICZNE 
• ZAJĘCIA ARTETERAPEUTYCZNE 
• TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH 
• EDUKACJA CYFROWA 

 
Corocznie realizowane są jakieś projekty aktywizacyjne. W roku 
bieżącym realizowano projekt „Jestem samodzielny”. Główny cel 
projektu to stworzenie sieci wsparcia dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, osób niepełnosprawnych, osób z autyzmem oraz osób  
z uszkodzeniem słuchu i mowy.  Prowadzono  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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zajęcia, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie 
umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania. Zajęcia 
rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem oraz 
usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób w różnych rolach 
społecznych i w różnych środowiskach.  
Warsztaty realizowane w ramach projektu: 
 

• teatralne, w ramach, których uczestnicy mają możliwość 
przygotować własne przedstawienie i wystawić je, 

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

 
W ramach podpisanego porozumienia z Fundacją Aktywizacja 
realizowano także projekt pn. „Wsparcie osób niepełnosprawnych  
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych” 
 
Osoby zainteresowane mogą na bieżąco śledzić informacje o aktualnych 
projektach na stronie internetowej www.nowehoryzontyorg.pl lub 
zasięgnąć informacji w biurze stowarzyszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nowehoryzontyorg.pl/
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Stacja Opieki Caritas Diecezji Opolskiej                  
al. Lipowa 6A  
48-250 Głogówek,                             
tel./fax (77) 437 30 97 

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

 

Caritas Diecezji Opolskiej stworzyła nowoczesny i alternatywny wobec 
państwowej służby zdrowia system usług opiekuńczo-medyczno-
rehabilitacyjnych. 

Działalność pielęgniarek Stacji Opieki Caritas Diecezji Opolskiej 
ukierunkowana jest całkowicie na środowisko domowe pacjenta  
i respektuje najgłębsze potrzeby psychiczne człowieka, według których 
najbardziej naturalnym środowiskiem przeżywania choroby i starości jest 
dom. 

Opieka ta wykonywana jest przez: 

• zespół pielęgniarek środowiskowych, których działania głównie 
ukierunkowane są na wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-
leczniczych, promocję i profilaktykę zdrowotną, ocenę wydolności 
pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny, 

• zespoły pielęgniarek opieki długoterminowej, które opiekują się 
obłożnie i przewlekle chorymi niewymagającymi hospitalizacji 
 w oddziałach lecznictwa stacjonarnego i z różnych względów nie 
chcą lub nie mogą przebywać w zakładach opieki długoterminowej, 
a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają 
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systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej  
w warunkach domowych, 

• zespoły pielęgniarek domowej opieki paliatywno-hospicyjnej, które 
opiekują się osobami chorującymi na nieuleczalne, niepoddające się 
leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby. Świadczenia  
w opiece paliatywno-hospicyjnej mają na celu zapobieganiu  
i uśmierzaniu bólu i innych objawów somatycznych, łagodzenie 
cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych. Świadczenie te 
obejmują także wspomaganie rodziny chorych w czasie trwania 
choroby i w okresie osierocenia, po śmierci chorego. 

   Stacja Opieki Caritas prowadzi również wypożyczalnię sprzętu 
medyczno-rehabilitacyjnego m.in. wózki inwalidzkie, łóżka elektryczne, 
ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, zmiennociśnieniowe, 
balkoniki, laski, podpórki, ssaki itp. Sprzęt ten ułatwia zarówno rodzinom 
jak i pielęgniarkom pielęgnację zwłaszcza obłożnie chorych, oraz podnosi 
samodzielność i komfort rekonwalescencji u osób wymagających opieki. 

Personel stacji opieki Caritas pracuje w dni powszednie od poniedziałku 
do piątku, a także w zależności od potrzeb w soboty, niedziele oraz w dni 
świąteczne. 

Formalności związane ze zgłoszeniem pacjenta i uzyskaniem pomocy 
wymagają wizyty w Stacji lub zgłoszenia telefonicznego. 

Dzięki szerokiej gamie sprzętu do fizykoterapii i kinezyterapii gabinetu 
rehabilitacyjnego mieszkańcy miasta i całej gminy mogą skorzystać  
z zalecanych przez lekarzy zabiegów. Wiąże się to z poprawą stanu 
zdrowia osób wymagających rehabilitacji lub usprawnienia leczniczego, 
 z przywróceniem jak największej sprawności fizycznej i samodzielności. 
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Gabinet rehabilitacyjny wykonuje świadczenia z zakresu: 

• kinezyterapii, 
• fizykoterapii, 
• światłolecznictwa, 
• elektrolecznictwa. 

Gabinet Rehabilitacyjny mieści się w budynku przy al. Lipowej 6a  
w Głogówku czynny jest w dni powszednie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.00-18.00. 
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ROZDZIAŁ III 
 
PODSTAWOWE ULGI I UPRAWNIENIA 
 
Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają 
prawo do korzystania w życiu codziennym z pewnych ulg  
i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia 
niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, 
choćby w niewielkim stopniu, ułatwić codzienne funkcjonowanie 
osobie z niepełnosprawnością.     
 
Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby 
niepełnosprawnej. 
 

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

Prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności jest podstawą do wydania legitymacji osoby 
niepełnosprawnej.  Organem uprawnionym do jej wydania jest starosta. 
Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa  
w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Druk 
wniosku udostępnia zespół. Do wniosku należy dołączyć: 

• kserokopię posiadanego orzeczenia, 
• 1 aktualne zdjęcie o wymiarach: 35 mm x 45mm.  

 
KATRA PARKINGOWA I UPRAWNIENIA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH KIEROWCÓW 
 
Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, 
zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie 
później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015r. 
 
 Od dnia 1 lipca 2014r. karta parkingowa będzie wydawana 
wyłącznie: 
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• osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, 

• osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia 
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 
poruszania się. 
 

Osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności z dniem od dnia 1 lipca 2014r. nie jest uprawniona 
do uzyskania karty parkingowej.  
 
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym uzyskają kartę na 
podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014r. orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, 
zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej (pkt.9 
orzeczenia). 
Wyjątek: Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu 
znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014r. wraz  
z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu 
wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba 
neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia i jednocześnie  
wskazanie do karty parkingowej uzyskają kartę bez konieczności 
ponownego orzekania się. 
 
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym uzyskają kartę 
parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014r. orzeczenia  
o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg  
i uprawnień, zawierającego wskazania w zakresie karty parkingowej. 
Uwaga: Wskazania do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie 
osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności 
oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R 
(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). 
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Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia uzyskają 
kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014r. 
orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazania w zakresie 
karty parkingowej. 
Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest 
uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności, ale wyłącznie od 
tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 
poruszania się , co ustala się uwzględniając min. wiek dziecka.    

 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 (35 mm x 45 mm). 
3. Opłata za wydanie karty parkingowej, która od 1 lipca 2014r. wynosi 

21 zł i pobierana jest w dniu złożenia wniosku. Dopiero od dnia  
4 stycznia 2016r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie 
pobierana opłata ewidencyjna. 

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,  
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B-35 zakaz postoju,  

B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste,  

B-38 zakaz postoju w dni parzyste, 

B-39 strefa ograniczonego postoju.   

 
 

 

Przepisy te stosuje się również do: 

Pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub 
edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone 
możliwości samodzielnego poruszania się, a  pozostających pod opieką 
tych placówek. 

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą 
pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie. 

Nowe karty parkingowe wydawane będą na czas określony: dla osób 
niepełnosprawnych- na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, 
jednak nie dłużej niż 5 lat, a dla placówek – na okres nie dłuższy niż 3 
lata. 
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SPOSÓB KORZYSTANIA ZE STREFY PŁATNEGO 
PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO W PRUDNIKU 
(Zgodnie z Zarządzeniem Nr 348/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2010 roku) 

 
Ustalono zerową stawkę opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
min. dla: 
• osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami, posiadających karty 

parkingowe oraz kierowców przewożących osoby niepełnosprawne 
posiadające takie karty, na miejscach parkingowych wyznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne posiadające karty parkingowe korzystają ze 
Strefy Płatnego Parkowania umieszczając karty za przednią szybą 
pojazdu w widocznym miejscu.  

STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NA TERENIE MIASTA 
GŁOGÓWKA 
(Uchwała Nr XXII/163/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 czerwca 2008r.) 
 

Ustalono zerową stawkę opłat za parkowanie pojazdów samochodowych 
min. dla: 
• osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób 

przewożących takich niepełnosprawnych kierujących pojazdami 
zaopatrzonymi w kartę parkingową. 

 

ULGI W PRZEJAZDACH KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ  
W PRUDNIKU 
(Uchwała Nr XLV/644/2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 maja 2002r. z późn. zm.) 

 
Do korzystania z bezpłatnych przejazdów autobusami komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Prudnika uprawnione są następujące osoby 
posiadające odpowiednie dokumenty: 

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

• Osoby, które ukończyły 70 lat życia – dowód osobisty. 
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• Osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności 
(dawna I grupa inwalidztwa) i ich opiekunowie – legitymacja 
inwalidy I grupy lub legitymacja dokumentująca stopień 
niepełnosprawności i osoba wskazana w trakcie przejazdu. 

• Osoby niewidome lub ociemniałe i ich przewodnicy – legitymacja 
wydana przez Polski Związek Niewidomych i osoba wskazana  
w trakcie przejazdu. 

• Dzieci i młodzież specjalnej troski w wieku od 6 do 18 lat i ich 
opiekunowie – legitymacja wydana przez szkołę specjalną lub 
odpowiedni organ administracji. 

• Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawne oraz 
ich rodzice lub opiekunowie; uprawnienie to obejmuje wyłącznie 
przejazdy z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do 
przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka 
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży 
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka 
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka 
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej i z powrotem – 
dokument lub zaświadczenie stwierdzające fakt inwalidztwa lub 
niepełnosprawności dziecka, dokument (zaświadczenie) nie jest 
wymagane w przypadku widocznego inwalidztwa lub 
niepełnosprawności. 

Do korzystania z ulgowych przejazdów autobusami komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Prudnika uprawnione są następujące osoby 
posiadające odpowiednie dokumenty: Uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – legitymacja szkolna. 

• Dzieci w wieku od 4 do 7 lat – dowód osobisty rodzica lub 
dokument umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka. 

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



43 
 

• Głuchoniemi – legitymacja Polskiego Związku Głuchoniemych. 

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI 
PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
Podstawa prawna: 

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

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 
2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających 
uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 179 poz. 1945  
z późn. 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 
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turnusy 
rehabilitacyjn
e itp.- i z 
powrotem 
wg Ustawy; 
 
 

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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OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA 
 
Celem wprowadzenia Karty jest budowa przyjaznego klimatu dla rodziny 
oraz udzielanie jej wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek 
oferowanych Posiadaczom Karty poprzez Partnerów Opolskiej Rodziny i 
Seniora. 
Karta uprawnia do wybranych zniżek na terenie województwa oraz miast 
i gmin w opłatach za usługi publiczne, głównie w instytucjach podległych 
jednostkom samorządu terytorialnego, jak również w innych podmiotach 
publicznych i prywatnych. 
Uprawnieni do korzystania: 

• Rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 18 lat 
(małżonkowie, osoby samotnie wychowujący dzieci, rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) 
zamieszkujące na terenie województwo opolskiego. 

• Rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne, które nie 
ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie  
o niepełnosprawności. 

• Osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają  
w województwie opolskim.  

Karta wydawana jest bezpłatnie. 

O swoich ulgach można dowiedzieć się wpisując numer karty OKRiS na 
stronie www.ssd.opolskie.pl w zakładce Moje ulgi i Gmina dla Rodziny. 
Zniżki mogą być inne dla seniorów, inne dla rodzin z dwójką dzieci, 
trójką dzieci czy dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Wykaz ten 
jest na bieżąco aktualizowany. 

Wnioski można składać: 

• W gmachu Urzędu Marszałkowskiego województwa opolskiego 
osobiście, Punkt Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14,  
45-082 Opole. 

http://www.ssd.opolskie.pl/
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• Wysłać na powyższy adres z dopiskiem „Opolska Karta Rodziny 
i Seniora” 

• W urzędzie gminy/miasta, która jest partnerem Opolskiej Karty 
Rodziny i Seniora. 

 
ULGI W BIBLIOTECE  

 
Od 1 czerwca 2014r. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 
jest częścią Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej  
w Prudniku 
Obecny adres to: 
ul. Mickiewicza 1 
48-200 Prudnik 
tel.(77) 436 27 60 
e-mail: migbpwprudniku@o2.pl 

 
 
Biblioteka oferuje bezpłatne usługi dla wszystkich mieszkańców 
miasta i gminy, jest również  przyjaźnie nastawiona dla osób  
z niepełnosprawnością. Osoby mające problemy w poruszaniu się 
mogą skorzystać z usług wszystkich agend biblioteki dzięki  
podjazdowi usytuowanemu na zapleczu budynku i platformie dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Chęć 
skorzystania z platformy należy zgłosić w Wypożyczalni dla 
Dorosłych znajdującej się na parterze budynku, przy głównym 
wejściu. 
 
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  

 
 

mailto:migbpwprudniku@o2.pl
http://www.muzeum.prudnik.eu/
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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  

 
Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych przysługuje m.in: 

• Osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom, rencistom 
socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami; 

Zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów przysługuje m.in: 

• Dzieciom do lat 7. 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do ulgi lub zwolnienia są 
legitymacje emeryta, rencisty, legitymacje dokumentujące 
niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności. W przypadku dzieci 
są to dokumenty potwierdzające wiek. 
Osoba uprawniona do ulgi lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów 
okazuje upoważnionemu pracownikowi ważny dokument wraz  
z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym 
tożsamość. 
Czwartek jest dniem bez opłat (ustalenia wewnętrzne). 
 
 
 
 
 

http://www.muzeum.glogowek.pl/
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ULGI W KORZYSTANIU Z KĄPIELISKA I LODOWISKA  
W GŁOGÓWKU 
 
Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się legitymacją osoby 
niepełnosprawnej jak i opiekunowie mogą korzystać bezpłatnie  
z kąpieliska i lodowiska w Głogówku. 
 
 
ULGI TELEKOMUNIKACYJNE 
 
Ulgi te uzależnione są od operatorów danej sieci telekomunikacyjnej, 
mogą one ulec zmianie w zależności od wewnętrznych zarządzeń. 
Najbardziej aktualne informacje o ulgach i uprawnieniach najlepiej 
uzyskać w siedzibie operatora.  
 
ORANGE 
(Uchwała nr 201/03 Zarządu TP S.A z dnia 13 listopada 2003r. w sprawie udzielania rabatów  
w opłatach telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym) 

 
50% rabatu do miesięcznej opłaty abonamentowej udziela się na 
podstawie orzeczeń Powiatowego lub Wojewódzkiego Zespołu 
Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności i są przyznawane: 

• w przypadku choroby narządu wzroku z orzeczeniem znacznego 
stopnia niepełnosprawności z symbolem przyczyny 
niepełnosprawności 04–O – choroby narządu wzroku, 

• w przypadku zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu  
z orzeczeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności z symbolem przyczyny niepełnosprawności  
03-L – zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu.  

Dodatkowe informacje na stronie www.orange.pl oraz w sieci salonów 
sprzedaży, infolinia 801 505 505 
 
 

http://www.orange.pl/
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PLUS 
 
50% rabatu na abonament bez względu na jego wysokość, przez cały 
okres trwania umowy 
• dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

ze względu na uszkodzenie narządu mowy, wzroku i słuchu.  
 

Dodatkowe informacje na stronie www.plus.pl oraz w sieci salonów 
sprzedaży.  

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, 
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3) które otrzymują świadczenie 
pielęgnacyjne lub specjalny 
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, 

 
decyzja właściwego organu 
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 w placówce pocztowej o 

spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawić 
dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień. 
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Ustawa o opłatach abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz.728 z późn. zm.) 
wyszczególnia również wiele innych osób uprawnionych do zwolnień, są 
to np. osoby bezrobotne, emeryci, osoby, które ukończyły 60 lat oraz 
mają prawo do emerytury oraz inne grupy osób. 
 
 Dokumenty uprawniające do zwolnienia od opłat zostały określone  
w rozporządzeniu KRRiT z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie rodzajów 
dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do 
zwolnień od opłat abonamentowych (Dz.U. 2010r. Nr 29, poz.152 z późn. 
zm.). 
 
ULGI W OPŁATACH PASZPORTOWYCH 
Ustawa z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2006r. Nr 143, poz.1027 
z późn. zm.) 

 
Ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 50% stawki 
przysługuje min.: 
• emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, a także 

współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym 
utrzymaniu, 

• osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub  
w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej 
w formie zasiłków stałych.   

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

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zwolnione z opłat są 
przesyłki dla ociemniałych nadane przez: 
 
• osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu 

orzekającego o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, zwaną 
dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą”, i adresowana do biblioteki 
lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych bądź do 
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organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób 
niewidomych lub ociemniałych, 

 
• bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź 

organizację, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób 
niewidomych lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej 
lub ociemniałej, 

• osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby 
zawierająca wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym. 

 
Zwolnienie dotyczy opłaty pocztowej za przyjęcie, przemieszczenie  
i doręczenie przesyłki niebędącej przesyłką najszybszej kategorii, tego 
rodzaju i tej samej masy ustalonej w obowiązującym cenniku 
powszechnych usług pocztowych operatora publicznego. Zwolnienie to 
nie obejmuje opłaty za potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej. 
 
Wykaz bibliotek, organizacji, które mogą bezpłatnie wysyłać przesyłki 
dla niewidomych i ociemniałych albo, do których niewidomi mogą 
wysyłać bezpłatnie przesyłki został określony w drodze rozporządzenia 
(Ministra ds. zabezpieczenia społecznego, ds. kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym ds. 
finansów publicznych), kierując się zasadą zapewnienia jak najszerszego 
i równoprawnego dostępu osób niewidomych i ociemniałych do dóbr 
kultury. 
  
Przesyłka dla ociemniałych oznacza – przesyłkę z korespondencją lub 
druk, o masie do 7000 g, w których informacja jest utrwalona pismem 
wypukłym lub na innym nośniku dostępnym do odczytu przez 
niewidomych lub ociemniałych, nadane w sposób umożliwiający 
sprawdzenie zawartości. 
 
Udogodnienia związane z osobami niepełnosprawnymi na poczcie to 
także: 
1. Doręczanie osobom: 
• z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność 

korzystania z wózka inwalidzkiego, 
• niewidomym lub ociemniałym 
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- na wniosek tych osób bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek 
listownych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną 
wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, 
pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności 
odbierania przesyłki w placówce pocztowej; 
 
2. Przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej 

zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej niebędącej 
przesyłką rejestrowaną. 

 
ULGI PODATKOWE 
Ustawa z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2012 poz.361  
z późn. zm.) 

 
Podatnicy, mają możliwość odliczenia od dochodu (przychodu)  
w rocznym zeznaniu podatkowym: 
 
Wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane  
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku 
podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub 
podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Za ww. 
wydatki uważa się wydatki poniesione na: 

• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych 
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

• przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, 

• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi 
technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających 
wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu 
gospodarstwa domowego, 

• zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, 
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

• odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 
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• odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa 
uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, 
zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych 
oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, 

• opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy 
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu 
zaliczonych do I grupy inwalidztwa – w kwocie nieprzekraczającej 
w roku podatkowym 2.280 zł (może ulec zmianie),   

• utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do  
I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością 
narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego,  
o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie 
nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł (może ulec 
zmianie), 

• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie 
przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi 
opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do 
I grupy inwalidztwa, 

• opłacenie tłumacza języka migowego, 
• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci 

osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia, 
• leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie 

poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli 
lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna 
stosować określone leki stale lub czasowo, 

• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne: 

a) osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, 
b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy 

inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również 
innymi środkami transportu niż karetką transportu sanitarnego, 
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• używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II 
grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę 
niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci 
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb 
związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi 
leczniczo-rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku 
podatkowym 2.280 zł, 

• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane  
z pobytem: 
a) na turnusie rehabilitacyjnym, 
b) w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji 

leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
opiekuńczych, 

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 
oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 
roku życia. 

Odliczeniu nie podlegają te z ww. wydatków, które zostały sfinansowane 
(dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych albo zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
Jeżeli wydatki były częściowo sfinansowane(dofinansowane) z tych 
funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi 
wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy 
(środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie. 

Warunkiem odliczenia ww. wydatków jest posiadanie przez osobę, której 
dotyczy wydatek dokumentów stwierdzających ich poniesienie oraz 
jednego z niżej wymienionych orzeczeń: 
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• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego  
z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych 
przepisach, 

• decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
rentę szkoleniową albo rentę socjalną, 

• orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku 
życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,  

• orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez właściwy organ 
na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących od dnia  
31 sierpnia 1997 r. 

 W przypadku wydatków limitowanych (np. utrzymanie psa asystującego, 
opłacenie przewodnika osoby niewidomej zaliczonej do I lub II grupy 
inwalidztwa) nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających 
ich w wysokości, jednakże na żądanie organów podatkowych lub 
organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić 
dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: 

• wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku  
z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika; 

• okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego, 
• okazać dokument potwierdzający zlecenia i odbycie niezbędnych 

zabiegów leczniczo- rehabilitacyjnych. 

Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz 
wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych 
mogą dokonywać również podatnicy, na których utrzymaniu są 
następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne  
i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, 
rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, 
zięciowie i synowie – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób 
niepełnosprawnych nie przekroczyły kwoty 9.120 zł.  
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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  

 
 Celem statutowym OCWIP jest min.: 

• pomoc społeczna, w tym pomoc społeczna rodzinom i osobom w 
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i 
osób, 

• działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
• działania w zakresie zwalczania bezrobocia, 
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 

pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy a 
także przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz 
zapobieganie zagrożeniu wykluczenia społecznego, 
  

OCWIP było organizatorem  projektU „Pełno(s)sprawni na rynku pracy-
program Aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 
z województwa opolskiego”.  
 
Można na bieżąco sprawdzać na stronie realizowane formy wsparcia. 
 
 
 
 

 
www.pomocspoleczna.ngo.pl  
(informacje na temat niepełnosprawności, pomocy społecznej) 
 

 
 

mailto:rekrutacja@ocwip.pl
http://www.ocwip.pl/
http://www.pomocspoleczna.ngo.pl/
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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. 
W 2014r. byli realizatorami projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych 
z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

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


