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Szanowni Państwo, Mieszkańcy Powiatu Głogowskiego
Mianem osoby niepełnosprawnej określa się osobę, której stan fizyczny, psychiczny
lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról
społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej.
Status osoby niepełnosprawnej otrzymuje się w przypadku spełnienia warunków
otrzymania odpowiedniego orzeczenia tj. dokumentu potwierdzającego stopień (lub grupę
inwalidzką) i rodzaj niepełnosprawności. W przypadku posiadania orzeczenia można ubiegać
się o różnego rodzaju dofinansowania i ulgi.
Niniejszy Informator ma na celu przybliżenie Państwu wiedzy o przysługujących
ulgach i uprawnieniach, co w konsekwencji ułatwi Państwu skorzystanie z nich w miarę
spełniania określonych warunków. Celem rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:
• wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby
niepełnosprawnej,
• wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
• likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych,
transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji,
• kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających
integracji z osobami niepełnosprawnymi.
Informator zawiera również akty prawne, na podstawie których przysługują Państwu
poszczególne ulgi i uprawnienia stanowiące stan prawny na dzień 31 grudnia 2013r.
Mamy nadzieję, że wiedza, jaką otrzymacie Państwo po zapoznaniu się
z przysługującymi ulgami i uprawnieniami wpłynie na podniesienie jakości Państwa życia
i przyczyni się do ograniczenia Państwa niepełnosprawności, a w konsekwencji do pełnej
integracji społecznej, stanowiącej nadrzędny cel rehabilitacji społecznej.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie
Krystyna Piasecka - Olejniczak
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie opracowało niniejszy informator
na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.11.2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych.
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
5. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
6. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
7. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe.
8. Ustawa z dnia 13 lipca 20016 r. o dokumentach paszportowych.
9. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
11. Uchwała nr XXXIV/210/12 z dnia 30 października 2012 r. i Uchwała
nr XLVII/304/13 z dnia 30 lipca 2013 r. Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie
ustalenia cen urzędowych, sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz
uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych za usługi przewozowe
w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miejskiej Głogów.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup
osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów
państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia.
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ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON REALIZOWANYCH PRZEZ
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba
z niepełnosprawnością, która:
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne z tym
orzeczeniem,
średni miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza:
● 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,
● 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny - w przypadku
zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie domowym
została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się,
na danym turnusie nie będzie pełniła funkcji członka kadry, ani nie będzie opiekunem
innego uczestnika tego turnusu,
w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel
dofinansowania ze środków PFRON.
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
O dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba
z niepełnosprawnością, która:
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne z tym
orzeczeniem,
osoba z niepełnosprawnością przedstawi zaświadczenie lekarskie o potrzebie zakupu
sprzętu, wynikającej z niepełnosprawności tej osoby oraz uzasadnienie potrzeby
prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu,
średni miesięczny dochód wnioskodawcy (lub dochód w przeliczeniu na członka
rodziny) nie przekracza kwoty:
• 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,
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• 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny - w przypadku
zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie
domowym.
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
O dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze może
ubiegać się osoba z niepełnosprawnością, która:
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne z tym
orzeczeniem,
Uzyskała dofinansowanie z limitu Narodowego Funduszu Zdrowia na wnioskowany
przedmiot/środki pomocnicze.
średni miesięczny dochód Wnioskodawcy (lub dochód w przeliczeniu na członka
rodziny) nie przekracza kwoty:
• 65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej,
• 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na członka rodziny - w przypadku
zamieszkiwania niepełnosprawnego z rodziną we wspólnym gospodarstwie
domowym.
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych.
Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej
okolicy/mieszkaniu, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki
użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom z niepełnosprawnością.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż
do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych może ubiegać się osoba
z niepełnosprawnością, która:
ma trudności w poruszaniu się,
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi
z tym orzeczeniem,
jest właścicielem nieruchomości lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości lub
posiada zgodę właściciela lokalu/ budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkuje
na dokonanie likwidacji barier.
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5. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych.
Bariery techniczne oznaczają bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie
niepełnosprawnej usprawnianie. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze
działanie osoby w społeczeństwie i umożliwić jej wydajniejsze funkcjonowanie. Wysokość
dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
O dofinansowanie likwidacji
z niepełnosprawnością, która:

barier

technicznych

może

ubiegać

się

osoba

posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi
z tym orzeczeniem,
przedstawi zaświadczenie lekarskie o potrzebie
wynikającej z niepełnosprawności tej osoby,

zakupu

urządzenia/sprzętu

w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze
środków PFRON.
6. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych.
Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie
z niepełnosprawnością swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż
do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się może ubiegać się osoba
z niepełnosprawnością, która:
posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi
z tym orzeczeniem,
przedstawi zaświadczenie lekarskie o potrzebie
wynikającej z niepełnosprawności tej osoby,

zakupu

urządzenia/sprzętu

w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze
środków PFRON.
7. Pilotażowy program „Aktywny samorząd”
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji.
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Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2014 roku:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową,
w tym:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania,
– Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
– Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie
jakości),
d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej;
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
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ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ ORAZ ZATRUDNIANIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ FINANSOWANE ZE
ŚRODKÓW PFRON
1. Jednorazowe środki dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
2. Dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie
własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego.
3. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na: adaptację pomieszczeń
zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń
ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie
pracy, zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz
urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności, rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa
powyżej.
4. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się
z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania
przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
5. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
6. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie
o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące
pracy niepozostające w zatrudnieniu, zgodnie z art.11.
7. Finansowanie kosztów
niepełnosprawnych.

szkolenia

i

przekwalifikowania

zawodowego

osób

8. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych
osób niepełnosprawnych.
9. Zlecanie zadań zgodnie z art.36.
Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy.
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UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZAREJESTROWANYCH
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
Każda osoba niepełnosprawna bez względu na stopień niepełnosprawności, zachowuje
zdolność do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana jest w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca
pracy niepozostającą w zatrudnieniu może korzystać z następujących usług lub instrumentów:
•

szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,

•

zajęć aktywizacyjnych,

•

dostępu do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności
poszukiwania pracy i samo zatrudnienia,

•

poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,

•

szkoleń,

•

stażu,

•

zwrotu kosztów przejazdu,

•

zwrotu kosztów zakwaterowania,

•

prac interwencyjnych,

•

przygotowania zawodowego dorosłych,

•

badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu stwierdzenie zdolności
bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w szkoleniu lub przygotowaniu
zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych,
studiów podyplomowych.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy.
UPRAWNIENIA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 tygodniowo.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę
usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu
pracy.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.
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Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia
od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia: w wymiarze 21 dni roboczych w celu
uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie częściej niż raz w roku, w celu wykonania
badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu
uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeśli czynności te nie mogą być
wykonane poza godzinami pracy.
ULGA REHABILITACYJNA
Odliczeniu podlegają jedynie te wydatki, które są poniesione przez osobę niepełnosprawną
lub podatnika, na którego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne jako wydatki na cele
rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.
Wydatki nielimitowane:
- adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,
- przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
- zakup i naprawa 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 szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
- odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
- odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt
w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjnoopiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
- opieka pielęgniarska 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,
- 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.
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- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie
rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej,
zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie
ukończyły 25 roku życia.
Wydatki limitowane:
- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
- utrzymanie przez osoby niewidome zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego,
- używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność lub współwłasność osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika na którego
utrzymaniu są osoby niepełnosprawne zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika
na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla
potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne,
- zakup leków, jeżeli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna
stosować określone leki stale lub czasowo.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.
UPRAWNIENIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ WYNIKAJĄCE Z KARTY
PARKINGOWEJ
Karta parkingowa uprawnia do parkowania w miejscach specjalnie wydzielonych
i przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, a także do niestosowania się do niektórych
znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.
Karta parkingowa przysługuje osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej.
W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności
spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny
niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N
(choroba neurologiczna).
Zgodnie z nowymi przepisami (od 01.07.2014r.) karta parkingowa wydawana będzie osobie
niepełnosprawnej zaliczonej do:
- znacznego stopnia niepełnosprawności,
- umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - jedynie w przypadku ustalenia przyczyny
niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R
(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
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- osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone
możliwości samodzielnego poruszania się,
- placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Karta wydawana będzie na czas określony - dla osób niepełnosprawnych będzie to
maksymalnie 5 lat, natomiast dla ww. placówek - okres 3 lat.
Z uprawnień wynikających z karty parkingowej korzystać mogą także kierowcy przewożący
osoby o obniżonej sprawności ruchowej (na podstawie karty parkingowej przyznanej osobie
przewożonej).
UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W ZAKRESIE KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Do korzystania z przejazdów bezpłatnych na podstawie uprawnień lokalnych uprawnione są
następujące osoby:
1. osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy oraz
samodzielnej egzystencji, osoby niewidome lub ociemniałe i ich opiekunowie oraz
przewodnicy (w tym pies przewodnik) – na podstawie Głogowskiej Karty Miejskiej,
legitymujące się jednym z niżej wymienionych dokumentów:
a) legitymacją osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy zespół ds. orzekania
o stopniu niepełnosprawności,
b) legitymacją osoby niewidomej lub ociemniałej,
c) legitymacją inwalidy
niepełnosprawności,

z

wpisem

właściwego

organu

o

znacznym

stopniu

d) orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzającego
znaczny stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji,
2. dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz uczniowie szkół
specjalnych legitymujący się dokumentem wystawionym przez właściwy organ lub instytucję
nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia (uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd
z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczowychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, zakładu opieki zdrowotnej,
poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem) – na podstawie Głogowskiej Karty
Miejskiej,
3. Rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej
oraz uczniów szkół specjalnych przy przejazdach i na podstawie dokumentów – na podstawie
Głogowskiej Karty Miejskiej,
Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
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ZWOLNIENIE Z OPŁATY ABONAMENTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO
Całkowicie zwolnione z opłaty abonamentowej są:
- osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub równoznaczny,
- osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
- osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

UPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH KLIENTÓW POCZTY
– bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu;
– przyjęcie przez listonosza prawidłowo opłaconej przesyłki w domu osoby niepełnosprawnej,
– dostosowanie placówki pocztowej do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zwłaszcza poruszającej się
na wózku inwalidzkim (wydzielenie przystosowanych stanowisk; umieszczanie skrzynek pocztowych
w miejscach ułatwiających skorzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne).

Do skorzystania z bezpłatnej usługi pocztowej uprawnione są osoby z uszkodzeniem narządu
ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego oraz niewidome
i ociemniałe. Winny one zgłosić zapotrzebowanie na usługę we właściwym dla miejsca
zamieszkania urzędzie pocztowym lub u obsługującego rejon listonosza.
PRZESŁANKAMI ZWOLNIENIA Z PODATKU OD CZYNNOŚCI
CYWILNOPRAWNYCH SĄ
– orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj
schorzenia,
– orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności z powodu schorzenia narządów ruchu,
– przedmiot czynności cywilnoprawnej, którym jest nabycie na potrzeby własne sprzętu
rehabilitacyjnego, wózków inwalidzkich, motorowerów, motocykli lub samochodów osobowych.

UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO ULGOWYCH
PRZEJAZDÓW W PUBLICZNEJ KOMUNIKACJI KRAJOWEJ
Krąg podmiotów
uprawnionych

Środek
publicznego
transportu
zbiorowego

Wysokość
ulgi przy
zakupie
biletu

Wymagany dokument

Dzieci i młodzież
dotknięte
inwalidztwem lub
niepełnosprawne

PKP – pociągi
osobowe,
pospieszne i
expresowe przy
biletach
jednorazowych
lub
miesięcznych

78,00%

Legitymacja
przedszkolna/szkolna/studencka
oraz legitymacja osoby
niepełnosprawnej/orzeczenie o
niepełnosprawności lub
równoważne oraz
zaświadczenie/zawiadomienie/skier
owanie określające termin i miejsce
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Warunek skuteczności ulgi

Korzystanie z przejazdu w
celach edukacyjnych,
rehabilitacyjnych lub
leczniczych, np. pomiędzy
domem, szkołą, poradnią
specjalistyczną, placówką
opiekuńczo-wychowawczą.
PKP – przejazd wagonem II
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imiennych; PKS
– autobusy
zwykłe,
przyspieszone i
pospieszne
przy biletach
jednorazowych
lub
miesięcznych
imiennych

badania/zajęć/konsultacji

klasy (przy przejazdach
wagonem I klasy obowiązuje
dopłata do klasy II)

Rodzice lub
opiekunowie dzieci i
młodzieży dotkniętej
inwalidztwem lub
niepełnosprawnej

PKP – pociągi
osobowe,
pospieszne i
expresowe przy
biletach
jednorazowych;
PKS – autobusy
zwykłe,
przyspieszone i
pospieszne
przy biletach
jednorazowych

78,00%

Przy przejazdach wraz z dzieckiem
dokumenty wymienione w
poprzednim wierszu; przy
przejeździe po dziecko lub po jego
odwiezieniu
zaświadczenie/zawiadomienie/skier
owanie wydane przez
przedszkole/szkołę/uczelnię/placów
kę opiekuńczowychowawczą/lekarza/konsultanta/t
erapeutę

PKP – przejazd wagonem II
klasy (przy przejazdach
wagonem I klasy obowiązuje
dopłata do klasy II)

Osoby niezdolne do
samodzielnej
egzystencji

PKP – pociągi
osobowe przy
biletach
jednorazowych;
PKS – autobusy
zwykłe przy
biletach
jednorazowych

49,00%

Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS
lub równoważne/legitymacja osoby
niepełnosprawnej stwierdzająca
znaczny stopień
niepełnosprawności

PKP – przejazd wagonem II
klasy (przy przejazdach
wagonem I klasy obowiązuje
dopłata do klasy II)

PKP – pociągi
pospieszne i
expresowe przy
biletach
jednorazowych;
PKS – autobusy
przyspieszone i
pospieszne
przy biletach
jednorazowych

37,00%

PKP – pociągi
osobowe przy
biletach
jednorazowych
lub
miesięcznych;
PKS – autobusy
zwykłe przy
biletach
jednorazowych
lub
miesięcznych

93,00%

Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS
lub równoważne/legitymacja osoby
niepełnosprawnej, stwierdzająca
znaczny stopień
niepełnosprawności z powodu stanu
narządu wzroku lub oznaczona
symbolem przyczyny
niepełnosprawności 04-O

PKP – przejazd wagonem II
klasy (przy przejazdach
wagonem I klasy obowiązuje
dopłata do klasy II)

Osoby niewidome ze
znacznym stopniem
niepełnosprawności
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PKP- pociągi
pospieszne i
ekspresowe
przy biletach
jednorazowych
lub
miesięcznych;
PKS – autobusy
przyspieszone i
pospieszne
przy biletach
jednorazowych
lub
miesięcznych

51,00%

Osoby niewidome z PKP – pociągi
umiarkowanym
przy biletach
stopniem
jednorazowych
niepełnosprawności
lub
miesięcznych;
PKS – autobusy
przy biletach
jednorazowych
lub miesięcznych

37,00%

Przewodnik
lub
opiekun
towarzyszący
w
podróży
osobie
niewidomej
albo
osobie niezdolnej do
samodzielnej
egzystencji

PKP – pociągi
przy biletach
jednorazowych;
PKS – autobusy
przy biletach
jednorazowych

95,00%

Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS
lub równoważne/legitymacja osoby
niepełnosprawnej, stwierdzająca
umiarkowany stopień
niepełnosprawności z powodu stanu
narządu wzroku lub oznaczona
symbolem przyczyny
niepełnosprawności 04-O

PKP – przejazd wagonem II
klasy (przy przejazdach
wagonem I klasy obowiązuje
dopłata do klasy II)

Dokumenty wymagane od osoby
niewidomej/niezdolnej do
samodzielnej egzystencji oraz
dokument stwierdzający wiek
przewodnika lub opiekuna

Ukończenie 13 lat przez
przewodnika; ukończenie 18 lat
przez opiekuna; PKP – przejazd
wagonem II klasy (przy
przejazdach wagonem I klasy
obowiązuje dopłata do klasy II)

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r.ż. legitymującej się orzeczeniem o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 r.ż.
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Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
- matce albo ojcu,
- innym osobom, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek
alimentacyjny,
- opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z innej pracy
zarobkowej w cwelu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.
Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej.

INNE ULGI I UPRAWNIENIA
- do ulg w opłatach za korzystanie z muzeów państwowych uprawnione są – osoby
niepełnosprawne wraz z opiekunami,
W wypadku osób niepełnosprawnych dokumentem wystarczającym do skorzystania z biletu
ulgowego

jest

legitymacja

dokumentująca

niepełnosprawność

lub

stopień

niepełnosprawności.
- osoby niepełnosprawne niezależnie od rodzaju schorzenia są uprawnione do ulgi
w wysokości 50 % w opłacie paszportowej,
Dokumentem wystarczającym do skorzystania z ulgi paszportowej jest orzeczenie
o niepełnosprawności.
- rabaty na usługi abonamentowe – w zależności od operatora,
- wstęp do obiektów użyteczności publicznej wraz z psem asystującym,
-

osoby

niepełnosprawne,

jeżeli

jest

to

uzasadnione

potrzebami

wynikającymi

z niepełnosprawności mogą uzyskać dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza - przewodnika.
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