WAŻNE ADRESY
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Okręg Kujawsko-Pomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
tel. (52) 341-32-81
www.kujawskopomorski.pzn.org.pl
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
Biuro Zarządu Głównego
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
tel. centrala: (22) 831-22-71 ; sekretariat: (22) 831-33-83
www.pzn.org.pl
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa
tel. (22) 50 55 500
www.pfron.org.pl
PFRON
Oddział Kujawsko – Pomorski
ul. Szosa Chełmińska 30
87 – 100 Toruń
tel. (56) 68-14-400
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ADRESY OŚRODKÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia PZN „HOMER”
ul. Powstańców Wielkopolskich 33
85-090 Bydgoszcz
(52) 341-12-51
(52) 341-52-28
www.oris.org.pl
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Klimczok” PZN Sp. z o.o.
ul. Okrzei 1
78-111 Ustronie Morskie
Tel. (94) 35-15-665 tel./fax 35-15-565
www.klimczok.prv.pl
Ośrodek Rehabilitacji, Szkolenia i Wypoczynku PZN
im. kpt. Jana Silhana w Muszynie
ul. Lipowa 4
skr. poczt. 15
33-370 Muszyna
tel./fax (18) 471-40-29, 471-42-47
www.pznmuszyna.pl
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny PZN
im. Mariana M. Kaczmarka w Ciechocinku
ul. Słońska 15
87-720 Ciechocinek
tel. (54) 283-60-82 tel/fax 283-64-15
www.eden-ciechocinek.pl
Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny PZN w Olsztynie
ul. Paukszty 57
10-685 Olsztyn
tel. (89) 542-89-13, 542-75-82 fax.: (89) 542-88-02
www.omrolsztyn.neostrada.pl
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DANE TELEADRESOWE KÓŁ POWIATOWYCH
Aleksandrów Kujawski 87-700, ul. Długa 8, tel. 515-231-011,
Brodnica 87-300, ul. Kościelna 11, tel. 515 231-012,
Bydgoszcz 85-090, ul. Powstańców Wlkp. 33,
tel.(52) 341-52-28 wew. 221, 515 231 019
Chełmno 86-200, ul. Młyńska 7, tel. 515-231-014,
Golub - Dobrzyń 87-400, Pl. 1000-lecia 9, tel. 515-231-015,
Grudziądz 86-300, ul. Sikorskiego 34/36, tel. 515-231-016,
Inowrocław 88-100, ul. NMP 19, tel. 505-456-938
Lipno 87-600, ul. Piłsudskiego 22, tel. 515-231-028,
Skępe 87–630, ul. Kwiatowa 4,
Nakło 89-100, ul. Piotra Skargi 2, tel. 506-957-988
Radziejów Kujawski 88-200, ul. Objezdna 40, tel.515-231-021,
Rypin 87-500, Pl. Sienkiewicza 4, tel. 515-231-022,
Sępólno 89-400, ul. Jeziorna 6, tel. 514-412-069,
Świecie 86-100, ul. Wojska Polskiego 141 tel. 515-231-024,
Toruń 87-100, ul. Okólna 169, tel. (56) 652-06-83,
Tuchola 89-500, Pl. Zamkowy 1, tel. 515-231-026,
Wąbrzeźno 87-200, ul. Wolności 44, tel. 515-231-027,
Włocławek 87-800, ul. Łazienna 6, tel. (54) 232-35-13,
Żnin 88-400, ul. Pocztowa 15, tel. 515-231-029,
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PROPOZYCJE STAŁE
POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
OKRĘGU KUJAWSKO-POMORSKIEGO
1. Bezpłatne porady prawne – Kancelaria Prawna p. Grzegorza Hawryłkiewicza udziela porad prawnych w sprawach karnych, cywilnych, konsumenckich, z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy i
innych. Porady udzielane są w Biurze Okręgu w pok. nr 14 w każdy
drugi wtorek miesiąca
w godzinach 15:30 do 17:00
Prosimy o wcześniejszą rejestrację w każdy dzień roboczy w godz.
od 9:00 do 14:00 pod nr tel. 52 341-32-81
2. Spotkania duszpasterstwa niewidomych - każda druga niedziela
miesiąca godz.14:15 msza św. w kaplicy p.w. św. Rafała, po mszy
spotkanie.
3. Spotkania i szkolenie diabetologiczne dla osób chorujących na cukrzycę odbywają się w każdą trzecią środę miesiąca w budynku
przy ul. Krasińskiego 3a o godz.11.00.
4. Zapraszamy do korzystania z biblioteki książek mówionych
poniedziałek – piątek w godzinach 11:30 do 15:00

DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI POMOCOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
85 - 950 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1/3
Tel: (52) 349 74 13 do 415 Fax: (52) 349 74 12
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIAŁ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
85-831 Bydgoszcz, ul. Toruńska 272 Tel. (52) 330-12-71, 330-12-72
PCPR ul. Słowackiego 8, 87 - 700 Aleksandrów Kuj. Tel. (54) 282-6154, 509 379 876
PCPR ul. Zamkowa 13a, 87 - 300 Brodnica tel.56 498 47 69
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PCPR ul. Słowackiego 3, 86 - 200 Chełmno tel. 56 677 24 46

PCPR ul. Gerarda Koppa 1, 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 56 683 54 76
PCPR ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz tel. (56) 462-29-39
PCPR ul. Mątewska 17, 88-100 Inowrocław tel. 52 35 92 255
PCPR ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno tel. Tel: (54) 288 66 43
PCPR ul. Ogrodowa 10, 88-300 Mogilno tel. 52 315 90 31
PCPR ul. Dąbrowskiego 46, 89-100 Nakło tel.52 386 08 04
PCPR ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów tel. 54 285-35-43
PCPR ul. Dworcowa 2, 88-500 Rypin tel.54 280 36 41
PCPR ul. Wojska Polskiego 195a, 86-100 Świecie tel.(52) 56 83 200
PCPR ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń tel.56 662 87 50
PCPR ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola tel.52 559 20 18
PCPR ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno tel. 056 688 24 51
PCPR ul. Mickiewicza 22a, 89-410 Więcbork tel.52 389 85 01
PCPR ul. Brzeska 15, 87-800 Włocławek tel.54 231 22 38
PCPR ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin tel.52 303 01 69
MOPR w Grudziądzu Samodzielny Referat Rehabilitacji Społecznej
Osób Niepełnosprawnych
ul. Waryńskiego 34, 86-300 Grudziądz tel.56 69 68 700,
MOPR,
ul. Konstytucji 3-go Maja 40c, 87–100 Toruń tel.56 622 00 00 l.
MOPR
ul. Kościuszki 26, 87–800 Włocławek tel.54 411 63 11
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PROGRAMY POMOCOWE

REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON przez:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
„AKTYWNY SAMORZĄD” – program pilotażowy, którego celem jest
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo
beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji.
„Łamanie barier w komunikowaniu się i technicznych” - dofinansowanie do zakupu sprzętu ułatwiającego funkcjonowanie np. sprzęt
udźwiękowiony (waga, glukometr itp.)
„Łamanie barier architektonicznych” - dofinansowanie do likwidacji
barier architektonicznych w mieszkaniu
Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze udzielane osobom niepełnosprawnym
Dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
„AKTYWNY SAMORZĄD”
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Moduły, obszary i zadania programu:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową, w tym:
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,
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,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
• 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,
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• Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; - dofinansowanie lub refundacja
kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku
lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie
kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej
(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez
szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również
za pośrednictwem Internetu).
Realizatorem programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w module I i II będą
samorządy powiatowe, które przyjmą zaproszenie PFRON do realizacji
programu.
Ogólne informacje na temat programu można znaleźć na stronie www.
pfron.org.pl
Informacje o terminie rozpoczęcia przyjmowania wniosków, druki
wniosków oraz szczegółowe procedury można uzyskać w jednostkach samorządu powiatowego właściwych dla miejsca zamieszkania.
DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER
W KOMUNIKOWANIU SIĘ ORAZ BARIER
TECHNICZNYCH
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie mogą ubiegać się
osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
Osoby z dysfunkcją wzroku mogą starać się o uzyskanie dofinansowania m.in. na :
• zakup programu udźwiękawiającego do telefonu komórkowego
• zakup maszyny brajlowskiej,
• zakup urządzeń technicznych (mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych) posiadających interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki np.: udźwiękowioną wagę łazienkową lub kuchenną,
glukometr, ciśnieniomierz, czujnik poziomu cieczy, detektor kolorów
i inne.
Należy podkreślić, że nie ustalono katalogu sprzętu, na który przyznawane jest dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu
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się i technicznych. Wszystko zależy od uzasadnienia wniosku i od indywidualnych potrzeb wnioskodawcy.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów poniesionych przed
przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej umowy o dofinansowanie. Ponadto dofinansowanie nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten
cel dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się oraz
technicznych, wynosi do 80% ceny brutto zakupu urządzeń wraz z
montażem lub wykonania usług. Łączna kwota dofinansowania nie
może jednak przekraczać piętnastokrotności przeciętnego
wynagrodzenia.
Dofinansowanie przyznawane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie (odpowiednie dla miejsca zamieszkania) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej (wzory takich wniosków można pobrać w
PCPR)
Do wniosku należy dołączyć:
• kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
• niekiedy należy także dołączyć fakturę pro forma określającą kwotę
zakupu.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków
zarezerwowanych na dany rok kalendarzowy. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na
prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem
ustawowym.
Podstawa praw~wna:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.): art. 2 pkt 4, art. 35a;
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96,
poz 861, z późn. zm.).
Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w
poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” (na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.).
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DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH
Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby
niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:
1) są właścicielami nieruchomości lub
2) są użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo
3) posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w
którym stale zamieszkują.
Dofinansowanie to przyznawane jest, aby umożliwić lub w znacznym
stopniu ułatwić wykonywanie podstawowych, codziennych czynności
lub kontaktów z otoczeniem.
Należy zaznaczyć, że nie został ustalony katalog urządzeń, materiałów
budowlanych czy robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier w
odniesieniu do osób niewidomych. Likwidacja barier architektonicznych
rozpatrywana jest w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Zatem przyznanie i kwota dofinansowania zależą od
rzeczywistej potrzeby danej osoby i od odpowiedniego uzasadnienia
wniosku.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków i zawarciem odpowiedniej
umowy. Wysokość dofinansowania na likwidację barier architektonicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie przyznawane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (odpowienie dla miejsca zamie
szkania) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, do momentu wyczerpania puli środków
zarezerwowanych na dany rok Kalendarzowy. Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na
prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem
ustawowym.  
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.): art. 2 pkt 4, art. 35a;
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. nr 96, poz 861, z późn. zm.).
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DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA
W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH
Turnus rehabilitacyjny - zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona 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.
Turnusy rehabilitacyjne mogą być:
1. usprawniająco-rekreacyjne;
2. rekreacyjno-sportowe i sportowe;
3. szkoleniowe;
4. psychoterapeutyczne;
5. rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.
Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w
Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.
Dofinansowanie może otrzymać osoba, która:została skierowana na
turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
1. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten
cel dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
2. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym
do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie
niestacjonarnej;
3. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
4. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
5. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie
opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
6. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie
osób we wspólnym gospodarstwie domowym, przy czym jej przeciętny miesięczny dochód netto (obliczony zgodnie z przepisami o
świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający
miesiąc złożenia wniosku, nie może przekraczać kwoty:
• 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym go12

spodarstwie domowym,
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
7. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego
na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia,
w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
Osoba niepełnosprawna o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się również w przypadku, gdy jej dochód
przekracza kwoty określone powyżej (w pkt 7). Wówczas kwoty dofinansowania pomniejsza się o kwotę przekroczenia.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w
wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:
a. wniosek lekarza, który kieruje osobę niepełnosprawną na turnus
rehabilitacyjny, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem
konieczności pobytu opiekuna;
b. opiekun:
• nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
• nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
• ukończył 18 lat lub
• ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny
osoby niepełnosprawnej.
Warto pamiętać, że dofinansowanie uczestnictwa 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. Podobnie w przypadku skrócenia pobytu opiekuna - przyczyn innych niż losowe - opiekun ponosi koszty pobytu na tym
turnusie.
Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
wynosi:
• 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w
wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 1624 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
• 25 % przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
• 23% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z
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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.
W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie
pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 35% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie
dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.
Natomiast w przypadku znacznego niedoboru środków w danym roku
w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, można obniżyć wysokość tego
dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% kwot, o których mowa
powyżej, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej
dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.
Wnioski o przyznanie dofinansowania na stosownych drukach pobranych w powiatowych centrach pomocy rodzinie składać może osoba niepełnosprawna, jej opiekun lub organizator turnusu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Do wniosku należy dołączyć:
1. kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z
treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo
kopię orzeczenia o niepełnosprawności;
2. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
Warto zwrócić uwagę, że 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 w wieku do
24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie
niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu. Trzeba pamiętać, że po otrzymaniu powiadomienia o
przyznaniu dofinansowania, osoba niepełnosprawna ma 30 dni na poinformowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wybranym
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turnusie, nie później jednak niż 21 dni przed rozpoczęciem turnusu
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.): art. 10c-10e;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230, poz. 1694). Rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów prowadzi
wojewoda, który dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodek lub organizatora turnusów ściśle określonych warunków. O wpisie lub wykreśleniu z wyżej wymienionych rejestrów wojewoda informuje w ciągu 14 dni Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, który prowadzi
centralną bazę danych ośrodków i organizatorów turnusów posiadających wpis do rejestru wojewody oraz
wydaje krajowy informator o ośrodkach i organizatorach turnusów posiadających taki wpis.
Przeciętne wynagrodzenie - oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w
poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” (na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

POMOC W ZAOPATRZENIU W SPRZĘT
REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
I ŚRODKI POMOCNICZE UDZIELANA
OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kosztów zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawanych na zasadach określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
O to dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny
miesięczny dochód netto (obliczony w oparciu o przepisy o świadczeniach rodzinnych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, których dochody za rok poprzedzający rok składania wniosku nie przekracza kwoty:
a. 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b. 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
O zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny może ubiegać się osoba niepełnosprawna jedynie wówczas, gdy zachodzi potrzeba prowadzenia
rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze następuje na pisemny wniosek złożony
przez zainteresowanego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Można go złożyć w
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każdym czasie.
Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien zawierać: imię i nazwisko, adres zamieszkania,  numer
identyfikacji podatkowej NIP, cel dofinansowania, oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Do wniosku, należy dołączyć: kopię orzeczenia, o którym mowa w art.
1 lub art. 62 ustawy, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust.
3 ustawy, kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do
pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998
r. W przypadku zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzające zakup.
Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku mogą ubiegać się o dofinansowanie np.: białej laski, lupy.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia:
1. w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie
więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
2. w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny
ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest
wymagany,
b. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego
udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospranych  (Dz.U. nr 123, poz. 776, z późn. zm.):art. 2 pkt 4, art. 35a;
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE
BĘDĄCE PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI
Z NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
1 stycznia 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6
grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych, wydawanych
na zlecenie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1565). Wprowadza ono zmiany, dotyczące nie tylko limitów ich finansowania ze środków publicznych i wysokości udziału własnego, ale też kryteriów przyznawania oraz okresu
użytkowania.
Poniżej przedstawiono tylko te wyroby medyczne, które mają istotne
znaczenie z punktu widzenia osób z problemami wzrokowymi.
Ważną zmianą w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia są regulacje dotyczące zaopatrzenia w białą laskę. Zlecenie na
nią wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, a także lekarz
okulista. O ile cena laski nie przekracza 100 zł, jest ona przyznawana bezpłatnie. Gdy natomiast jej cena jest wyższa niż 100 zł, musimy
dopłacić różnicę. O sfinansowanie lub dofinansowanie nowej można
teraz występować co 6 miesięcy.
Wśród innych wyrobów medycznych należy wymienić:
1. Soczewki okularowe korekcyjne do bliży i dali – w cenie do 25 zł:
• kryteria ich przyznawania to wady wzroku wymagające korekcji, sfera
do +/-6 dioptrii i cylinder do +/-2 dioptrii,
• lekarzem uprawnionym do wydawania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki,
• dzieciom do ukończenia 18 roku życia soczewki przyznawane są bezpłatnie, natomiast dorośli muszą wnieść wkład własny w wysokości
30%,
• okres użytkowania w przypadku dzieci ustalany jest według wskazań
medycznych, nie może być jednak krótszy niż 6 miesięcy, natomiast w
przypadku osób dorosłych wynosi 2 lata.
2. Soczewki okularowe korekcyjne do bliży i dali – w cenie do 50 zł:
• kryteria ich przyznawania to wady wzroku wymagające korekcji, sfera
od +/-6,25 dioptrii i cylinder od 0,00 dioptrii, sfera do +/-6,00 dioptrii i
cylinder od 2,25 dioptrii, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną,
• lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki,
• dzieciom do ukończenia 18 roku życia soczewki przyznawane są bezpłatnie, dorośli zobowiązani są do wniesienia wkładu własnego w wysokości 30%;
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• okres użytkowania w przypadku dzieci ustalany jest według wskazań
medycznych, nie może być jednak krótszy niż 6 miesięcy, a w przypadku dorosłych wynosi 2 lata.
3. Soczewki kontaktowe twarde – w cenie do 500 zł:
• kryteria ich przyznawania to stożek rogówki, anizometropia powyżej 4
dioptrii, afakia;
• lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz specjalista
w dziedzinie okulistyki,
• wkład własny świadczeniobiorcy wynosi 30%,
• okres użytkowania to 1 rok.
4. Soczewki kontaktowe miękkie – w cenie do 150 zł:
• kryteria ich przyznawania to stożek rogówki, anizometropia powyżej 4
dioptrii, afakia,
• lekarzem uprawnionym do wystawienia zlecenia jest lekarz specjalista
w dziedzinie okulistyki,
• wkład własny świadczeniobiorcy wynosi 30%,
• okres użytkowania: 1 rok.
5. Epiprotezy oka – w cenie do 800 zł:
• kryteria ich przyznawania to zmiany wielkości i kształtu gałki ocznej
wymagające uzupełnienia epiprotezą,
• lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki,
• wkład własny nie jest wymagany, co oznacza, że jeśli cena epiprotezy nie przekracza wyżej wskazanej kwoty, nie ma potrzeby wnoszenia
własnych środków,
• okres użytkowania w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia
ustalany jest według wskazań medycznych, a w przypadku dorosłych
wynosi 5 lat.
6. Protezy oka – w cenie do 700 zł:
• kryterium ich przyznawania jest brak gałki ocznej,
• lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki,
• wkład własny nie jest wymagany,
• okres użytkowania w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia
ustalany jest według wskazań medycznych, a w przypadku dorosłych
wynosi 5 lat.
7. Lupa – w cenie do 80 zł
• kryterium przyznawania to umożliwienie obserwacji jednoocznej lub
dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy
chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku
po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3,
• lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz mający
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specjalizację w dziedzinie okulistyki,
• wkład własny nie jest wymagany,
• okres użytkowania to 3 lata.
8. Monookular – w cenie do 350 zł:
• kryterium przyznawania to umożliwienie obserwacji jednoocznej lub
dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy
chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość wzroku
po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3,
• lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki,
• wkład własny nie jest wymagany,
• okres użytkowania to 5 lat.
9. Okulary lupowe – w cenie do 350 zł:
• kryterium ich przyznawania to umożliwienie obserwacji jednoocznej
lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość
wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3,
• lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki,
• wkład własny nie jest wymagany,
• okres użytkowania to 5 lat.
10. Okulary lornetkowe do bliży i dali – limit finansowania ze środków publicznych 350 zł:
• kryterium ich przyznawania to umożliwienie obserwacji jednoocznej
lub dwuocznej przedmiotów bliskich i dalekich osobom niedowidzącym przy chorobach siatkówki lub osobom niedowidzącym, gdy ostrość
wzroku po korekcji w lepszym oku nie przekracza Vis 0,3;
• lekarzem uprawnionym do wystawiania zlecenia jest lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie okulistyki,
• wkład własny nie jest wymagany,
• okres użytkowania to 5 lat.
Zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługuje osobom ubezpieczonym, to jest osobom podlegającym ubezpieczeniu zdrowotnemu na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
nr 164, poz. 1027, z późniejszymi zm.), czyli świadczeniobiorcom.
Z NFZ można otrzymać refundację kosztów jedynie do wysokości ustalonego limitu – wszystko, co go przekracza, płacimy sami. O dofinansowanie kwoty nierefundowanej przez NFZ można starać się w powiatowych centrach pomocy rodzinie.
Każde zlecenie na zaopatrzenie w wyżej wskazane wyroby me19

dyczne wymaga przed realizacją potwierdzenia przez właściwy
wojewódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji zlecenia można
znaleźć na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia pod
adresem: nfz.gov.pl oraz uzyskać telefonicznie w oddziałach wojewódzkich NFZ.
Podstawa prawna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze - znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.
U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.

PROTEZY OKA - GDZIE I JAK SIĘ O NIE STARAĆ.
W celu uzyskania refundacji kosztów zakupu protezy ocznej należy zarejestrować zlecenie od lekarza we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia i uzyskać zgodę na refundację. Następnie z zarejestrowanym zleceniem należy się udać do
zakładu wykonującego protezy i mającego podpisaną umowę z NFZ.
Kwota refundacji protezy całkowitej oka (akrylowej albo szklanej) wynosi 600 zł, natomiast epiprotezy (protezy częściowej) 700zł. Osobom
dorosłym refundacja przysługuje raz na 5 lat, dzieciom i młodzieży do
18. roku życia każdorazowo.
Poniżej podajemy adresy pracowni protez oczu:
Ośrodek Okulistyczny VISION PERFEKT
ul. Tarnowskiego 3, 30-528 Kraków
tel/fax: (12) 423 52 52
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Protetyka Twarzy
ul. Piękna 41/41, 93-558 Łódź
tel.: (42) 648 11 93
Pracownia Protez Oczu
ul. Modzelewskiego 60, Warszawa
tel.: (22) 853 10 62 lub 504 179 426
Pracownia Protez Oczu
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
tel.: (22) 635 79
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POMOCE OPTYCZNE
Doboru pomocy optycznych dla osób słabo widzących dokonują rehabilitanci wzroku zatrudnieni np. w Przychodni Rehabilitacyjno-Leczniczej PZN w Warszawie oraz optometryści w pracowniach optycznych
na terenie naszego województwa.
PRZYCHODNIA REHABILITACYJNO-LECZNICZA
POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH W WARSZAWIE
Karmelicka 26 (wejście od ul. Miłej) Warszawa 00-181
Tel (22) 635 67 33
biuro@przychodniapzn.pl
www.przychodniapzn.pl
Oferuje specjalistyczne usługi zdrowotne od 1991 roku Przyjmuje pacjentów z całego kraju, zarówno w ramach NFZ, jak i odpłatnie.
Przychodnia Rehabilitacyjno – Lecznicza jest specjalistycznym ośrodkiem medycznym zawierającym w swojej strukturze poradnie specjalistyczne dla dzieci i dorosłych, diagnostykę, rehabilitację osób słabo
widzących, dział zaopatrzenia w pomoce optyczne, optykę okularową
oraz rehabilitację ruchu. Zapewnia Pacjentom profesjonalną opiekę
medyczną w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, współpracuje z
kluczowymi ośrodkami medycznymi z zakresu leczenia chorób oczu
oraz prowadzi działania prewencyjne mające na celu zapobieganie ich
powstawaniu.
Rehabilitacja słabo widzących
Podstawowym zadaniem Ośrodka jest uczenie osób z problemami
wzrokowymi umiejętności świadomego wykorzystania resztek widzenia, zapewniających samodzielność w życiu codziennym (np. w czynnościach dnia codziennego) oraz zawodowym, a także wykształcenie
umiejętności pozwalających na bezpieczne i samodzielne poruszanie
się zarówno w otoczeniu częściowo znanym jak i obcym.
Elementem programu realizowanym po zakończonym procesie rehabilitacji jest zaopatrzenie pacjentów słabo widzących w specjalistyczne pomoce optyczne (lupy, lunety, okulary lornetkowe itp). Dzienny Ośrodek Rehabilitacji jest znakomicie wyposażony w niezbędny do
diagnozowania i rehabilitacji sprzęt, urządzenia techniczne i aparaturę medyczną, m.in. specjalistyczne programy komputerowe, powiększalnik TV, symulator wad wzroku, zestaw specjalistycznych pomocy
optycznych i nieoptycznych (filtry medyczne), a także mówiące termometry i wagi, testery kolorów.
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Rehabilitacja wzroku osób słabo widzących jest refundowana
przez NFZ na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza okulistę, neurologa lub lekarza rehabilitacji realizującego umowę z NFZ do
Poradni rehabilitacji dla słabo widzących

PRACOWNIE OPTYCZNE W WOJEWÓDZWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM:
Bydgoszcz, ul. Niedźwiedzia 7, Tel.: 52/322-47-47
godziny otwarcia: pon.-pt. 10-18
Bydgoszcz, ul. Gdańska 33, tel. 52/345 46 36
godziny otwarcia: pon.-pt. 9-18, sobota 10-14
Toruń, ul. Ślaskiego 1, , tel. 56/648-72-12
godziny otwarcia: pon.-pt. 9-19, sob. 10-14
Aleksandrów Kujawski, ul. Chopina 4, , tel. 54/282- 61-34
godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17:30, sob. 10-12
Ciechocinek, ul. Broniewskiego 2, tel. 54/283-30-39
godziny otwarcia: pon.-pt. 10-17:30, sob. 10-13

DANE TELEADRESOWE FIRM ZAJMUJĄCYCH SIĘ
DYSTRYBUCJĄ SPRZĘTU DLA OSÓB
Z DYSFUNKCJĄ WZRO
PHU OKULAR
ul. Konwiktorska 7 lok.22 00-2016 Warszawa
Tel: 22 831 22 71 w. 213 lub 512 957 262 http://sklepokular.pl
LUMEN
ul. Poznańska 37 lok. 2 00-689 Warszawa
Tel.: (22) 213 02 16 www.lumen.waw.pl
Harpo Sp. z o. o.
ul. 27 Grudnia 7 61-737 Poznań
Tel.: (61) 853-14-25 www.harpo.com.pl
ALTIX
Oddział Toruń ul. Szosa Chełmińska 26
(p. 4, lok. 405) 87-100 Toruń
Tel./fax: (56) 620 01 17 kom.: 664 950 350 www.altix.pl
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E.C.E. Konrad Łukaszewicz
ul. H. Sienkiewicza 51D 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel/fax. (22) 755-57-57 www.ece.com

INFORMACJE DLA OSÓB W WIEKU
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
ZADANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Osoba niepełnosprawna, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, ma prawo zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie
Pracy i uzyskać status osoby:
- „osoby poszukujące pracy”, jeśli nabyły prawo do renty (emerytury),
- „osoby bezrobotne”, jeśli nie nabyły prawa do renty (lub emerytury).
oraz korzystać z wszelkich form aktywizacji zawodowej oferowanej przez urząd.
ZADANIA PUP
* Pośrednictwo pracy. Polega ono na udzielaniu pomocy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia poprzez: zbieranie ofert, ocenę możliwości dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób z różnym stopniem
niepełnosprawności, d bór odpowiedniej pracy dla
osób z określonym stopniem niepełnosprawności, informowanie zakładów pracy o możliwościach zawodowych osób niepełnosprawnych i
przywilejach dla pracodawców związanych z zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej.
* Poradnictwo zawodowe - jest to proces polegający na udzielaniu
pomocy w podjęciu decyzji zawodowej osobie niepełnosprawnej.
* Szkolenie i przekwalifikowanie
Osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu, ma prawo korzystać
ze szkoleń oferowanych przez urzędy pracy.
Powiatowe Urzędy Pracy szkolenia organizują w formach:
- szkolenia indywidualnego
- szkolenia grupowego.
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DOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Osoba niepełnosprawna – zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie
Pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – może otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze
starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków
publicznych na ten cel. (art. 12a ustawy o rehabilitacji)
Wniosek o udzielenie dotacji składa się do starosty właściwego ze
względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.
Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w Wojewódzkich
i Powiatowych Urzędach Pracy.
WSPARCIE PFRON DLA PRACODAWCÓW
ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zwolnienie z wpłat na PFRON
Dofinansowanie do wynagrodzeń
Dofinansowanie składek na ZUS osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do szkoleń
Zwrot pracodawcom kosztów wyposażenia stanowisk pracy
Zwrot kosztów dostosowania i adaptacji istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
7. Zwrot kosztów z tytułu zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej
Podstawa prawna:
- Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226 poz.1475)
- Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.04. Nr 99 poz.
1001)
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WYBRANE SZKOŁY KSZTAŁCĄCE DOROSŁE OSOBY
Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYNR 1
IM. LOUISA BRAILLE’A W BYDGOSZCZY
85-008 Bydgoszcz,
ul. Z. Krasińskiego 10,
tel. (52) 322-17-87,
tel./fax (52) 322-76-25, www: www.braille.bydgoszcz.pl
Obecnie oferta edukacyjna obejmuje następujące kursy:
• gastronomiczny
• tyfloinformatyczny
• administracyjny.
Nauka na kursach kwalifikacyjnych trwa 4 semestry. W toku nauki w
systemie weekendowym, słuchacz nabywa umiejętności praktyczne w
Ośrodku w specjalistycznych pracowniach.
Kursy są bezpłatne dla osób z dysfunkcją wzroku. Nie ma limitu
wieku.
Na kursy kwalifikacyjne przyjmujemy następujących kandydatów:
- na kurs gastronomiczny - absolwenci gimnazjum (lub szkoły podstawowej w starym systemie);
- na kurs tyfloinformatyczny i administracyjny - absolwenci szkoły średniej (LO, Technikum lub ULO) Uwaga – matura nie jest wymagana.!!!
Kandydaci na kursy kwalifikacyjne nie muszą posiadać orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego ani orzeczenia o niepełnosprawności, ponieważ wystarczy zaświadczenie lekarskie (od okulisty) o dysfunkcji wzroku.
SZKOLA POLICEALNA INTEGRACYJNA
MASAŻU LECZNICZEGO NR 2 W KRAKOWIE
30-079 Kraków,
ul. Królewska 86,
tel. (12) 638-56-61,
www.spiml.edu.pl/kontakt/
Nauka trwa dwa lata i odbywa się w systemie dziennym. Nie ma limitu
wieku !!!!
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WARTO WIEDZIEĆ

DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI
PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
UL. KONWIKTORSKA 7, 00-216 WARSZAWA
www.dzdn.pl
Utworzony w 2013 roku Dział Zbiorów dla Niewidomych Głównej Biblioteki
Pracy i Zabezpieczenia Społecznego przejął i rozwija 60-letnią działalność
Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w zakresie gromadzenia, udostępniania i adaptacji księgozbioru dla potrzeb czytelników z dysfunkcją wzroku i innych osób niepełnosprawnych, niemogących czytać zwykłego druku.
Trzon księgozbioru stanowi literatura piękna, klasyka, powieści dla dzieci,
młodzieży i dorosłych; pozycje popularnonaukowe, poradniki, książki w językach obcych oraz bieżące i archiwalne czasopisma środowiska niewidomych i słabo widzących.

Wypożyczalnia: Książki Mówionej
tel. 22 831 22 71 wew. 296, 242 lub 298
dw@dzdn.pl
Wypożyczalnia: Książki Brajlowskiej
tel. 22 831 22 71 wew. 281
brajl@dzdn.pl
Wypożyczalnia: Zbiory Tyflologiczne
tel. 22 831 22 71 wew. 277
tyflo@dzdn.pl
Wypożyczalnia: Zbiory Muzyczne
tel. 22 831 22 71 wew. 298
muzyka@dzdn.pl
MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE PRACY DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH „DE FACTO”
Kontakt
Siedziba Stowarzyszenia w Płocku
Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy dla Niepełnosprawnych
„De Facto”
ul. Małachowskiego 4b/3
09-400 Płock
tel./fax +48 024 366 86 76
e-mail: defacto.org@wp.pl, www.defacto.org.pl
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KIOSK Z PRASĄ DLA OSÓB NIEWIDOMYCH
W Kiosku z prasą dla osób niewidomych i słabowidzących dostępne
są czasopisma z otwartego rynku prasowego. Czasopisma są w postaci plików tekstowych do odczytania przy pomocy oprogramowania
udźwiękawiającego. Czasopisma są dostępne bezpłatnie. W ofercie
Kiosku są miesięczniki, tygodniki ogólnopolskie, dzienniki lokalne oraz
czasopisma edukacyjne. Z ofertą można zapoznać się na stronie internetowej www.defacto.org.pl klikając w link oferta
Czasopisma są przesyłane do zarejestrowanych czytelników za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub są nagrywane na płyty CD i wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
Aby stać się czytelnikiem Kiosku należy wypełnić Ankietę dla Czytelnika, własnoręcznie podpisać ją i przesłać pocztą tradycyjną na adres
naszego Stowarzyszenia znajdujący się na stronie internetowej www.
defacto.org.pl. W razie problemów prosimy o kontakt z administratorem
serwisu na adres poczty elektronicznej: biuro@defacto.org.pl
Kiosk z prasą dla Osób Niewidomych i Słabowidzących
Tel./fax +48 24 366 60 00
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I
TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH CROSS
KONTAKT
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
e-mail: biuro@cross.org.pl lub skfsit.cross@wp.pl
www.cross.org.pl

Głównym celem statutowym Stowarzyszenia jest propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej oraz sportu wśród niewidomych i słabo widzących, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.
Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski i zrzesza obecnie ponad 3000
członków w 32 jednostkach terenowych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Kluby mieszczą się we wszystkich większych miastach Polski
i prowadzą swą działalność na terenie całego kraju. W każdej jednostce
terenowej Stowarzyszenia działają sekcje sportowe, w których odbywają się zajęcia i treningi, podczas których pod okiem instruktorów i trenerów zawodnicy podnoszą swoje kwalifikacje, by najlepsi z nich mogli
następnie reprezentować klub na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.
We wszystkich dyscyplinach, które Stowarzyszenie rozwija i promuje organizowane są rozgrywki eliminacyjne, półfinały, do finałów Mistrzostw Polski włącznie.
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DZIALALNOŚĆ W ZAKRESIE SPORTU
W Stowarzyszeniu działa aktywnie kilkanaście sekcji sportowych, m.in.:
szachowa, kolarstwa tandemowego, brydżowa, warcabowa,
kajakarska, żeglarska, kręglarska, pływacka, tańca sportowego.
Ponadto CROSS oferuje:
• Szkolenia - prowadzone są w dwóch kierunkach: dla początkujących i dla zaawansowanych.
• Imprezy - to cykl rozgrywek, w których udział biorą członkowie
Stowarzyszenia.
• Obozy – letnie i zimowe obozy sportowe, których adresatami są zarówno dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku jak i dorośli członkowie
klubów Stowarzyszenia.
• Kluby – W skład struktury organizacyjnej Stowarzyszenia wchodzą
kluby - jednostki terytorialne zlokalizowane na terenie całej Polski
(na terenie naszego województwa jest to klub sportowy „Łuczniczka”
i „Pionek”). Każdy z klubów prowadzi zajęcia szkoleniowe w sekcjach sportowych w wybranych dyscyplinach. W klubach przeprowadzane są też turnieje i rozgrywki a ich zwycięzcy kwalifikowani są do
dalszych już ogólnopolskich zawodów.
POMORSKO-KUJAWSKI KLUB KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I
TURYSTYKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
„ŁUCZNICZKA”
BIURO KLUBU
ul. Krasińskiego 3 A Bydgoszcz
Tel.: 606-400-510, 666-957-534, 728-914-442
www.łuczniczka.org.pl

Członkowie Klubu to w 90% osoby z niepełnosprawnością wzroku – pozostali to członkowie honorowi i nadzwyczajni.
Klub „Łuczniczka» prowadzi działalność w następujących sekcjach
sportowych: szachy, warcaby 100 polowe, brydż, nordic walking, narciarstwo, kręgle, bowling, taniec sportowy, pływacka, lekka atletyka –
biegi, strzelectwo, wioślarstwo, narciarstwo biegowe oraz SHOWDOWN
odmiany tenisa stołowego dla niewidomych.
Dużą popularnością wśród naszych członków cieszą się wyjazdy turystyczno–krajoznawcze i rekreacyjne. Wycieczki są elementem integracji i rehabilitacji oraz przyczyniają się do nawiązania więzi towarzyskich.
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ULGI I PRZYWILEJE
ULGI PRZY ZAKUPIE BILETÓW NA PRZEJAZDY
KOLEJOWE I W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ
Uwaga! Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2.
Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2. na podstawie
biletów jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1. zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między
należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1. a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Ulga nie obowiązuje na tzw. miejscówki i
miejsca sypialne - należy je kupić dla siebie i przewodnika.
1. Niewidomi ze znacznym stopniem niepełnosprawności (zaliczeni do dawnej I grupy inwalidzkiej, uznani za całkowicie niezdolnych
do pracy i do samodzielnej egzystencji lub uznani za niezdolnych do
samodzielnej egzystencji) mają prawo do:
• 93% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego lub biletu miesięcznego imiennego na pociągi osobowe i zwykłe autobusy PKS,
• 51% ulgi w zakupie biletu jednorazowego lub biletu miesięcznego imiennego przy przejazdach pozostałymi pociągami i autobusami PKS.
2. Niewidomi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (zaliczeni do dawnej II grupy, uznani za całkowicie niezdolnych do pracy) mają prawo do 37% ulgi przy zakupie biletu jednorazowego lub
miesięcznego imiennego w przejazdach autobusami PKS i pociągami.
3. Przewodnik podróżujący z osobą niewidomą zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub pies
przewodnik korzysta z 95% zniżki przy zakupie biletu jednorazowego przy przejazdach autobusami PKS i pociągami.
Uwaga!
Przewodnik osoby niewidomej musi mieć ukończone 13 lat.
4. Dzieci i młodzież niepełnosprawni lub dotknięci inwalidztwem (do
ukończenia 24. roku życia) oraz studenci niepełnosprawni (do ukończenia 26. roku życia) korzystają z 78% ulgi przy zakupie biletów
jednorazowych oraz miesięcznych imiennych na wszystkie pociągi
PKP i autobusy PKS.
3. Ulga ta obowiązuje przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego
ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
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rehabilitacyjno wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem. Przy innych przejazdach dzieci do 16 roku
życia korzystają z ulgi 37%
4. Ulga 78% przy zakupie biletu jednorazowego przysługuje również
opiekunowi odwożącemu lub przywożącemu dziecko do lub z placówek (wymienionych w pkt 4) oraz w drodze po dziecko lub po jego
odwiezieniu.
5. Dziecko do 4 lat korzysta z ulgi 100% przy przejazdach koleją oraz
przy przejazdach środkami zbiorowej komunikacji autobusowej, jeśli
nie zajmuje oddzielnego miejsca.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. nr 175, poz. 1440, z późn. zm.): art. 1a, 2 i 4.,Ustawa z dnia 26.11.2010Dz .U. z .2010 nr 238 poz.1578

DOKUMENTY, KTÓRE POŚWIADCZAJĄ PRAWO DO
KORZYSTANIA Z ULGOWYCH PRZEJAZDÓW:
Ad 1. Dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności:
a. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidz-twa i
zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
b. wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi
Agencji Wywiadu, stwierdzający zali-czenie do I grupy inwalidztwa;
c. wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samo-dzielnej egzystencji;
d. zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I
grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
e. wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność
do samodzielnej egzystencji;
f. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
g. zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I
grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
h. legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy
organ emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem
o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
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i. legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez wła-ściwy
organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji lub Ministrowi Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidztwa;
j. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień
niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ.
Dokumenty, o których mowa w pkt „a” - „g” „i” , okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej.
Ad 2. Dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
a. dokumenty, o których mowa powyżej (Ad 1.) stwierdzające całkowitą
niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku;
b. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarko-wany
stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub
oznaczona symbolem przyczyny niepełnospraw-ności - 04-O”, wystawiona przez uprawniony organ.
Ad 3. W przypadku przewodnika osoby niewidomej lub psa-przewodnika:
Jeden z wymienionych wyżej dokumentów osoby niewidomej, która korzysta z pomocy przewodnika lub psa-przewodnika.
Ad 4. Dla dzieci, młodzieży i studentów niepełnosprawnych:
a. dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
• legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
• legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
• legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z doku-mentów
wymienionych pod literą b);
b. dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły,
szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakte-rze oświatowym:
• legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,
• legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawionej przez uprawniony organ,
• wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
• wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający
częściową niezdolność do pracy, całkowitą nie¬ zdolność do pracy
albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej
egzystencji.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilita-
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cyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa wyżej, wymagane
jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych,
zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy
społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym; potwierdzenie stawienia
się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Ad 5. Uprawnienie jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży
oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełno-sprawnych, poświadczają:
• dokumenty dziecka określone powyżej (Ad 4.) - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
• zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą,
ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę
opiekuńczo wychowawczą (wg określonego wzoru),
• albo zaświadczenie, zawiadomienie, skierowanie (stwierdzające
termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, potwierdzające stawienie się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne) - jeżeli przejazd odbywany jest po
dziecko lub po jego odwiezieniu.
Podstawa prawna:
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. 1495, z późn. zm.): § 3-5, 7 i 8.

PKP - UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PODRÓŻNYCH

Jeśli potrzebujesz pomocy w podróży zadzwoń pod nr tel.:
1. 19-757 dla PKP Intercity
2. 800 022 222 (z telefonów stacjonarnych) lub (22) 473 23 54 (z
telefonów komórkowych) dla przewoźnika Przewozy Regionalne. Jeśli potrzebujesz pomocy tylko w poruszaniu się po terenie dworca zadzwoń pod nr tel. 22 474-13-13 lub wyślij zgłoszenie na adres: cbdk@pkp.pl
DWORZEC BYDGOSZCZ GŁÓWNA
Na poziomie „-1” znajduje się punkt InfoDworzec, który, służy pomocą osobom niepełnosprawnym. Do punktu prowadzi ścieżka
dotykowa.
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Punkt InfoDworzec otwarty jest codziennie w godzinach 7:0021:00 nr telefonu (52) 518 30 73;
adres mail: bydgoszcz.główna@pkp.pl

ULGI OBOWIĄZUJĄCE W WYBRANYCH MIASTACH
W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób niewidomych nie są zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi (jak to ma miejsce w przypadku komunikacji kolejowej i PKS).
Kwestie te reguluje w każdym mieście rada gminy w drodze uchwały,
stąd zasady korzystania z ulgowych przejazdów w różnych miastach są
odmienne. Wysokość ulg przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej przysługujących osobom niewidomym i słabo widzącym oraz ich
przewodnikom, a także rodzaje dokumentów, jakimi osoby te potwierdzają swoje uprawnienie w wybranych miastach naszego województwa
przedstawia tabela zamieszczona na następnej stronie.
Ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej innych miast w
Polsce dostępne są na stronach internetowych poszczególnych urzędów miast.
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L.p. Miasto

Ulga dla osób zaliczonych do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności

Ulga dla przewodnika osoby zaliczonej do
ZNACZNEGO
stopnia
niepełnosprawności

Ulga dla przewodnika oso- Dokumenty uprawniające do ulgoby zaliczonej do UMIARKO- wych przejazdów
WANEGO stopnia niepełno-sprawności

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Ulga dla osób zaliczonych do ZNACZNEGO
stopnia niepełnosprawności

legitymacja PZN lub legitymacja
osoby niepełnosprawnej wraz z dowodem osobistym i orzeczeniem

100%

dokument mówiący o niezdolności do pracy z powodu niesprawności narządu wzroku wraz z dowodem osobistym

100%

100%

legitymacja
osoby
niepełnosprawnej wraz z dowodem tożsamości, bezpłatny bilet-karta miejska

100%

100%

legitymacja PZN lub legitymacja
osoby niepełnosprawnej wraz z dowodem osobistym i orzeczeniem

100%

100%

legitymacja PZN lub legitymacja
osoby niepełnosprawnej

Bydgoszcz

100%

1

100%

brak

3
4

Inowrocław
Toruń

100%
100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Świecie

100%

Grudziądz

5

Włocławek

2

6

legitymacja PZN lub legitymacja
osoby niepełnosprawnej wraz z dowodem osobistym i orzeczeniem
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PRZYWILEJE PODATKOWE
Podatek dochodowy od osób fizycznych:
Niektórym podatnikom przysługuje prawo odliczenia wydatków na cele
rehabilitacyjne od dochodu. Należą do nich:
• podatnik będący osobą niepełnosprawną;
• podatnik, na którego utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione,
dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice
współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie, synowe
(jeśli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie
przekroczyły kwoty 9120 zł).
I. Od dochodu przy sporządzaniu zeznania podatkowego można odliczyć na CELE REHABILITACYJNE wydatki na:
• adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych do
potrzeb osób niepełnosprawnych,
• 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,
• 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,
• opłacanie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2280 zł,
• utrzymanie przez osoby niewidome psa przewodnika również w kwocie 2280 zł w roku podatkowym,
• opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie
przewlekłej choroby oraz usługi dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa (znaczny stopień niepełnosprawności),
• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci
osób niepełnosprawnych,
• leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł, jeśli lekarz
specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować
określone leki (stale lub czasowo),
• odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo - reha35

bilitacyjne:
- osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,
- osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz
dzieci niepełnosprawnych do lat 16 również innymi środkami transportu,
- 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
kwocie do 2280zł w roku podatkowym,
- odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz koloniach i obozach
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także dzieci osób niepełnosprawnych.
Wymienione wyżej wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie
zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków: zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo
nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
W przypadku gdy 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;
Podstawą do odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne, poniesionych
przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na
którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, jest posiadanie dowodu
poniesienia tych wydatków (faktur, rachunków). Nie dotyczy to wydatków na opłacenie (1) przewodnika osób niewidomych, (2) utrzymanie
psa-przewodnika oraz (3) wydatków za używanie samochodu osobowego (będącego własnością lub współwłasnością niepełnosprawnego)
na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Na wezwanie Urzędu Skarbowego podatnik ma obowiązek (1) podania z imienia
i nazwiska osób, które opłacono w związku z pełnieniem przez nich
funkcji przewodnika, (2) okazania certyfikatu psa przewodnika lub (3)
dokumentu potwierdzającego zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów
leczniczo rehabilitacyjnych.
II.
ULGA INTERNETOWA
Od 1 stycznia 2013 ulga dla internautów została znacznie ograniczona.
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Ulga przysługuje przez dwa lata tym, którzy wcześniej z niej nie korzystali.
Ulgę można przenieść na małżonka albo innego domownika. Podobnie
będzie, jeśli małżonkowie składali wspólne zeznanie, w którym ulgę
wykazywało tylko jedno z nich. Wydatki na Internet odlicza się bowiem
indywidualnie, co zresztą wynika z samej konstrukcji formularza zeznania rocznego. Prawo do ulgi może potwierdzać każdy dokument wskazujący poniesienie wydatku, na którym znajdują się dane sprzedawcy i
kupującego usługę oraz jej cena.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. nr 14, poz. 176, z
późn. zm.), art. 26 oraz nowelizacja Ustawy z dnia 25 listopada 2010 roku (Dz.U z 2010r. nr 226 poz.1478).

III. ULGA PRORODZINNA
Ulga prorodzinna jest nielimitowana w stosunku do ilości dzieci, które
podatnik posiada. A zatem kwota odliczenia lub zwrotu przysługuje na
każde dziecko, którego status spełnia ustawowe wymogi. W zeznaniu
za rok 2015 (składanym w roku 2016) podatnik mógł odliczyć:
• 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki
ulgi - przy założeniu, że dochód podatnika po odliczeniu składek na
ubezpieczenie społeczne nie przekracza łącznie 112.000 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku
podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł,
• 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na wychowanie
dwójki dzieci,
• 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
• 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.
Uwaga - posiadając troje, czworo lub więcej dzieci - stosujemy zasadę
- na dwójkę pierwszych przysługuje ulga 92,67 zł niezależnie od limitu
przychodów, na kolejne dzieci stosujemy kwoty podwyższone, również
nie stosując limitu przychodów. Limit ten stosujemy wyłącznie w przypadku wychowywania jednego dziecka.
Odliczenie na dwójkę lub więcej dzieci przysługuje, jeżeli co najmniej
przez jeden dzień roku podatkowego osoba korzystająca z ulgi wykonywała władzę, pełniła funkcję lub sprawowała opiekę, w stosunku do
więcej niż jednego dziecka. Zasada ta ma miejsce również w przypadku dzieci urodzonych 31 grudnia danego roku. Jeżeli zatem choć jeden
dzień w roku podatnik posiadał 2 dzieci, to przez cały rok nie musi
on już sprawdzać limitu przychodów. W takim przypadku sprawdza poszczególne miesiące roku i za te miesiące, w których sprawował władzę (opiekę, funkcję rodziny zastępczej) nad jednym dzieckiem będzie
rozliczał 92,67 zł za jedno dziecko, a za miesiące w których sprawował
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on ją nad dwójką dzieci - 2x92,67 zł.
Warunki skorzystania z ulgi na dzieci:
1. Odliczenie dotyczy dzieci małoletnich, nad którymi podatnik wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli
dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie
funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy
zawartej ze starostą.
2. Odliczenie dotyczy dzieci bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
3. Odliczenie dotyczy również dzieci do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących
system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym
niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie
uzyskały dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku,
określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, z wyjątkiem
renty rodzinnej.
4. Prawo do odliczenia przysługuje za pełne miesiące kalendarzowe.
Jeżeli w miesiącu nastąpiła zmiana prawa do władzy rodzicielskiej
lub opieki i przejdzie ona na inną osobę - można ustalać limit dzienny
ulgi, dzieląc limit miesięczny przez 30 dni.
5. Jeżeli w trakcie sprawowania praw nad dzieckiem zmianie ulegnie
podmiot, który te prawa posiada, każdemu z podatników przysługuje
odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty ulgi miesięcznej za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.
6. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych
dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych
lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W związku z tym na
jedno dziecko ulga może być wykorzystana tylko przez jedno z rodziców (odliczona od podatku jednego z rodziców) bądź też przez
oboje rodziców wspólnie. Dzielenie się ulgą następuje zatem przede
wszystkim na drodze ich wzajemnego porozumienia. Jedynym ograniczeniem jest w tym wypadku górny limit ulgi. Brak porozumienia
każe odnieść się do zastosowania zasady, że ulga należy się proporcjonalnie do faktycznego okresu wykonywania władzy rodzicielskiej
w roku podatkowym (okresu liczonego w dniach).
7. Odliczenia nie stosuje się, jeżeli do dziecka mają zastosowanie przepisy przewidujące: opodatkowanie liniowym podatkiem dochodowym
dochodów z działalności gospodarczej, opodatkowanie przychodów
z działalności gospodarczej na zasadach ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych (nie jest przeszkodą do korzystania z ulgi osiąganie opodatkowanych ryczałtem przychodów z najmu prywatnego)

oraz opodatkowanie podatkiem tonażowym.
8. Rozliczenia dokonuje wyłącznie podatnik. Ulgi nie może rozliczać
płatnik w zeznaniu składanym za podatnika na jego wniosek.
Podstawa prawna: art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.).

IV. ZWOLNIENIE Z PODATKU OD POSIADANIA PSÓW:
Podatku od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania psów
będących pomocą dla osób niepełnosprawnych niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych (podatnikami tego podatku są osoby posiadające psy); podatek ten jest pobierany przez gminę.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. nr
9, poz. 84, z późn. zm.), art. 13.

V.
ZWOLNIENIE Z OPŁATY KLIMATYCZNEJ:
Opłaty miejscowej (zwanej klimatyczną) nie pobiera się od niewidomych
i ich przewodników. Opłata miejscowa (klimatyczna) - opłata pobierana
przez gminę od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych
w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne,
walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. nr
9, poz. 84, z późn. zm.), art. 17

ŚWIADCZENIA RODZINNE
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej
osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Przysługuje on :
1. niepełnosprawnemu dziecku;
2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. osobie, która ukończyła 75 lat.
4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku
życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:
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• osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
• osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
• jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz.114)

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1. matce albo ojcu,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność
osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż
do ukończenia 25.roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne od 01.01.2016r. przysługuje w wysokości
1300 zł miesięcznie.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej,
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
2) osoba wymagająca opieki:
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a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku
z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku
szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej
niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do
wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona
z a granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką,
chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r.
poz.114).

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
1. osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny;
2. małżonkom - jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w
celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w
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przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu
śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej,
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,
c) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym
domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę,
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z
całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do
wcześniejszej emerytury;
4. na członka rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo
do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.
5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą
do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba
że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
7. Więcej informacji można uzyskać w Urzędach Miasta/Gminy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r.,
poz.114)
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „PROGRAM 500 +”
Zasady i warunki programu 500 Plus
Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.
Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów
związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem
dziecka. Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa
grupę beneficjentów, którzy będą mogli pobierać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.
Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko,
rozumiane jako: dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione (adoptowane), dziecko znajdujące się pod opieką prawną do
czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.
Świadczenie będą mogli pobierać: rodzice, jeden rodzic, opiekunowie,
prawni faktyczni opiekunowie. Świadczenie nie będzie przysługiwać w
przypadku, gdy: dziecko jest w związku małżeńskim, dziecko znajduje
się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod
opieką zastępczą, dziecko posiada prawo do świadczenia na własne
dziecko na dziecko, przysługuje świadczenie rodzinne za granicą
(wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego mówią inaczej). Beneficjentami programu
rządowego 500 Plus mogą zostać: obywatele Polski, cudzoziemcy: gdy
stosują się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń
społecznych, gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych,
gdy osoba posiada kartę pobytu z adnotacją «dostęp do rynku pracy»,
ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich: z pozwoleniem na pracę
na okres krótszy niż 12 miesięcy. którzy przybyli do Polski na studia,
mogących pracować w oparciu o wizę.
Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko
(miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na: każde drugie i kolejne
dziecko bez względu na dochody rodziny pierwsze dziecko.
Zasiłek przysługuje jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne. Zasiłek w wysokości 500
zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym (rodzice, opiekunowie)
do momentu ukończenia przez każde dziecko 18-stego roku życia.
Wniosek 500 Plus o zasiłek będą mogli złożyć rodzice, jeden rodzic,
opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem. Dokumenty będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym
dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie. Wniosek
o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko zawiera: Dane osoby
starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a
w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany będzie numer
dokumentu potwierdzającego tożsamość) oraz dane dzieci będących
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pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia,
PESEL, stan cywilny).
Więcej informacji można uzyskać na stronie MRPiPS: http://www.
mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

KARTA PARKINGOWA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie
ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw od
dnia 1 lipca 2014r. uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
O dnia 1 lipca 2014r. organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względy na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej. Tryb wydawania karty parkingowej
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej, wyłącznie na podstawie orzeczenia wydanego przez powiatowy zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności. Osoba niepełnosprawna składa
wniosek osobiście z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za która wniosek składa
rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun:
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa rodzic:
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą
rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za która wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Do wniosku dołącza się:
- 1 fotografię o wymiarach 35mm x 45 mm (bez nakrycia głowy i ciemnych okularów), dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
(od dnia 1 lipca 2014r.
– wynosi 21 zł),
Według planów, dopiero od dnia 1 stycznia 2017r. wraz z opłatą za kartę parkingową ma być pobierana opłata ewidencyjna.
Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o
wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.
W ciągu 30 dni od złożenia wniosku przewodniczący zespołu informuje
osobę niepełnosprawną o odmowie przyznania karty (nie przysługuje
w tym wypadku odwołanie) bądź w przypadku spełnienia wymogów do
otrzymania karty informuje o terminie i miejscu odbioru karty.
Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po oka44

zaniu dokumentu tożsamości potwierdzającego tożsamość albo przez
ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do
odbioru karty.
Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych - karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty parkingowej, nie
dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r.
Wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej do 30 czerwca 2014r.
utraciły ważność z dniem 1 lipca 2015r.
Osoby uprawnione:
1. Osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
2. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia mająca
zacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.
Od dnia 1 lipca 2014r. osoby niepełnosprawne zaliczone do lekkiego
stopnia niepełnosprawności nie są uprawnione do uzyskania karty parkingowej.
Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014r.
uzyskają kartę parkingową 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. Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu
o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba
niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się.
Wyjątek: Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, które posiadają
orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014r. wraz z symbolem przyczyny
niepełnosprawności 04-O, 05-R, 10-N – uzyskają kartę parkingową bez
konieczności ponownego orzekania, jeżeli posiadają wskazanie do karty parkingowej.
Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca
2014r. uzyskają kartę parkingową 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. Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności
oznaczoną symbolem 04-O, 05-R lub 10-N.
Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1
lipca 2014r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od
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dnia 1 lipca 2014r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego
wskazanie w zakresie karty parkingowej. 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 m.in. wiek
dziecka.
Od dnia 1 lipca 2014r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na
czas określony, na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na
5 lat.
Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca 2014r. zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w
tym wypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o
jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych znajdującej się pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,95,karta-parkingowa
Podstawa prawna: Dz. U. z 2012r. poz. 1137. z późn. zm

ULGI TELEKOMUNIKACYJNE
Na skutek prywatyzacji i komercjalizacji rynku telekomunikacyjnego,
nastąpiły zmiany w ulgach dla osób niewidomych. Obecnie nie ma
ustawowego obowiązku udzielania takich ulg, ale niektóre firmy telekomunikacyjne mają wewnętrzne przepisy, dzięki którym nadal można
korzystać ze zniżek. O szczegóły należy pytać operatora.

ZWOLNIENIA Z OPŁAT ZA ABONAMENT
RADIOWO-TELEWIZYJNY
Od 9 października 2015 roku tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z
dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1324) osoby, które ukończyły 75 lat są zwolnione z obowiązku
składania w urzędzie pocztowym oświadczenia o spełnianiu warunków do
korzystania ze zwolnienia
od opłat abonamentowych oraz przedstawiania dokumentu (dowodu osobistego) potwierdzającego uprawnienie do tego zwolnienia.
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zwalnia się od opłat abonamentowych osoby:
1. co do których orzeczono o:
• zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
• całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia
1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz46

nych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.) lub
• znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn.
zm.) lub
• trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.) orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu
uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego
2. które ukończyły 75 lat uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta
Polska S.A. na podstawie danych z rejestru PESEL
3. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne 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.
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 od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki
zdrowotnej potwierdzające powyższe
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
potwierdzające powyższe parametry.
6. które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie
przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS.
7. spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z poźn.
zm.).
8. Które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
163, z późn. zm.)
Świadczeniami pieniężnymi są: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek
celowy lub specjalny zasiłek celowy, zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne
usamodzielnienie, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na usamodzielnie47

nie oraz kontynuowanie nauki, świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców,
którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
przez sąd.
Kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się
nie przekracza kwoty 674,0 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest
dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo
dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,0 zł.
9. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015
r. poz. 149, z późn. zm.) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego.
10. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego.
11. posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w
ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 170, z późn. zm.) decyzja jednostki organizacyjnej
ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego
12. otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz.
567) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej.
Źródło: http://www.krrit.gov.pl/abonament/zwolnienia-od-oplat-abonamentowych/
aktualizacja czerwiec 2016

Pouczenie:
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych z wyjątkiem osób, o których mowa w ust. 1 pkt
2, obowiązane są zgłosić placówce pocztowej operatora wyznaczonego zmiany stanu prawnego
lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, w którym
taka zmiana nastąpiła.
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