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1. CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ?

Definicja ogólna (medyczna)

Niepełnosprawną jest  osoba, której stan fizyczny i/lub psychiczny,
trwale  lub  okresowo  utrudnia,  ogranicza  lub  uniemożliwia
wypełnianie zadań życiowych i ról  społecznych zgodnie z normami
prawnymi i społecznymi.1

Osoba  niepełnosprawna  jest  jednostką  w  pełni  swych  praw
znajdującą się w upośledzającej ją sytuacji, stworzonej przez bariery
środowiskowe, ekonomiczne i społeczne, których nie może (tak jak inni
ludzie) przezwyciężyć wskutek występujących w niej uszkodzeń. 

1.1. Stopnie niepełnosprawności.
Znaczny 

-  zalicza się do niego osobę z  naruszoną sprawnością  organizmu,
niezdolną  do  pracy  albo  zdolną  do  pracy  jedynie  w  warunkach
pracy  chronionej  i  wymagającą,  w  celu  pełnienia  ról  społecznych,
stałej  lub  długotrwałej  opieki  i  pomocy  innych  osób  w  związku  z
niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Umiarkowany 

-  zalicza  się  do  niego  osobę  z  naruszoną  sprawnością
organizmu,niezdolną  do  pracy  albo  zdolną  do  pracy  jedynie  w
warunkach  pracy  chronionej,  lub  wymagającą  czasowej  albo
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Lekki 

-  zalicza  się  do  niego  osobę  o  naruszonej  sprawności  organizmu,
powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania

1 Definicja według Ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997, nr 123, poz. 776 z późn. 
zm.)
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pracy,  w  porównaniu  do  zdolności,  jaką  wykazuje  osoba  o
podobnych  kwalifikacjach  zawodowych  z  pełną  sprawnością
psychiczną  i  fizyczną,  lub  mającą  ograniczenia  w  pełnieniu  ról
społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w
przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.2

1.2. Symbole przyczyn niepełnosprawności.

01-U - upośledzenie umysłowe; 

02-P - choroby psychiczne; 

03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 

04-O - choroby narządu wzroku; 

05-R - upośledzenie narządu ruchu; 

06-E - epilepsja; 

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia; 

08-T - choroby układu pokarmowego; 

09-M - choroby układu moczowo-płciowego; 

10-N - choroby neurologiczne; 

11-I  - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne,        
zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, 
zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego. 

12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe. 

2  (Art. 4 ust. 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r., Nr 
123, poz.776 z późn. zm.). 
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1.3. Orzekanie o niepełnosprawności
Orzekaniem o niepełnosprawności zajmuje się powiatowy zespół ds.
orzekania o niepełnosprawności, jako I instancja i wojewódzki zespół
ds. orzekania o niepełnosprawności, jako II instancja.

KTO WYDAJE ORZECZENIA?

1.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
wydaje  orzeczenia  na  wniosek  osoby  zainteresowanej  lub  jej
przedstawiciela ustawowego,albo za ich zgodą, na wniosek ośrodka
pomocy społecznej o:

 niepełnosprawności osób w wieku do 16 roku życia;
 stopniu  niepełnosprawności  osób,  które  ukończyły  16  rok

życia;
 wskazania do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy. 
2.  Lekarz  orzecznik  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych wydaje
orzeczenie o :

 niezdolności do pracy;
 niezdolności do samodzielnej egzystencji.

GDZIE SKŁADAĆ WNIOSEK?

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu
niepełnosprawności,  orzeczenia  o  wskazaniach  do  ulg i  uprawnień
składa  się  w  Powiatowym  Zespole  ds.  Orzekania  o
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WAŻNE!

Do schorzeń specjalistycznych zalicza 
się:

01-U,   02-P,   04-O,   06-E,  12-C



Niepełnosprawności zgodnie z miejscem stałego pobytu w rozumieniu
przepisów o ewidencji ludności ( miejsca zamieszkania).
2. Wniosek składa się do właściwego Zespołu według miejsca pobytu,
w przypadku osób:

 bezdomnych;
 przebywających  poza  miejscem  stałego  pobytu  ponad  2

miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych;
 przebywających w zakładach karnych i poprawczych;
 przebywających  w  domach  pomocy  społecznej  i  ośrodkach

wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Stopień niepełnosprawności orzekają:

dla mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w
Słupsku

Adres:
ul. Stefana Jaracza 5

76-200 Słupsk

Informacja telefoniczna:
59-842-08-95
59-842-69-63

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSEK W PRZYPADKU WAŻNOŚCI
POPRZEDNIEGO ORZECZENIA?

Osoba  niepełnosprawna  posiadająca  orzeczenie  o
niepełnosprawności  lub stopniu niepełnosprawności  wydane na czas
określony  może  wystąpić  z  wnioskiem  o  wydanie  orzeczenia  o
ponowne  ustalenie  niepełnosprawności  lub  stopnia
niepełnosprawności,  nie  wcześniej  niż  na  30  dni  przed  upływem
ważności posiadanego orzeczenia.
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1.4. Legitymacje o niepełnosprawności i stopniu 
niepełnosprawności 

Legitymacje  dokumentujące  niepełnosprawność  wystawia  starosta
(prezydent  miasta  na  prawach  powiatu).  Wniosek  o  wydanie
legitymacji osoba zainteresowana składa w Powiatowym Zespole do
Spraw  Orzekania  o  Niepełnosprawności  po  uprawomocnieniu  się
orzeczenia  o  niepełnosprawności  lub  stopniu  niepełnosprawności  i
orzeczenia do wskazania do ulg i uprawnień.

2. ULGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2.1. Karta parkingowa
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową
staje  się  przewodniczący  powiatowego  zespołu  do  spraw
orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce
stałego  pobytu  osoby  niepełnosprawnej  w rozumieniu  przepisów o
ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki. 

Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r.  wraz z opłatą za kartę parkingową
będzie pobierana opłata ewidencyjna.   
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WAŻNE !

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za

wydanie  karty  parkingowej

wynosi 21 zł. 



WAŻNOŚĆ DOTYCHCZAS WYDANYCH KART PARKINGOWYCH

Karty  parkingowe  wydane  na  podstawie  dotychczasowych
przepisów,  zachowują  ważność  do  dnia  określonego  jako  data
ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza
to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej
w dniu  30 czerwca br.,  utracą  z  dniem 1 grudnia  2014 r.  swoją
ważność. 

UWAGA! 
Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014r.
bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 grudnia 2014 r. 
Podobnie gdy została wydana na czas określony np. do dnia 31 
grudnia 2014 r.

Jeżeli natomiast została wydana na czas określony np. do dnia 15 
listopada 2014 r. to utraci swoją ważność z tą datą. 

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana 
wyłącznie:

 osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie 
ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

 osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia 
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 
poruszania się.
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WAŻNE !
Od  dnia  1  lipca  2014  r.  osoba  niepełnosprawna
zaliczona  do  lekkiego  stopnia  niepełnosprawności  nie
jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli
jednak  posiada  kartę  parkingową  wydaną  przed  tą
datą  to  jej  karta zachowuje  ważność do  dnia
określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do
dnia 30 listopada 2014 r.  



UWAGA!
Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame
z  posiadaniem  znacznych  ograniczeń  w  możliwości  samodzielnego
poruszania się. 

Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które
posiadają  orzeczenia  wydane  przed  1  lipca  2014  r.  wraz  z
symbolem  przyczyny  niepełnosprawności  04-O  (choroby  narządu
wzroku),  05-R  (upośledzenie  narządu  ruchu)  lub  10-N  (choroba
neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają
kartę parkingową bez konieczności  ponownego orzekania się - na
podstawie  dotychczasowego  orzeczenia,  jeżeli  zawiera  ono
wskazanie do karty parkingowej. 

Do wniosku dołącza się:

 jedną  fotografię  o  wymiarach  35  mm  x  45  mm,
odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek
dotyczy,  przedstawiającą  tę  osobę  bez  nakrycia  głowy  i
okularów z ciemnymi szkłami;

 dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;

 dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.
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Wzór karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej:

Awers
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Rewers

2.2. Dodatkowy urlop i zwolnienia od pracy
Osoba  zaliczona  do  znacznego  lub  umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w
wymiarze  10  dni  roboczych w  roku  kalendarzowym.   Prawo  do
pierwszego  urlopu  dodatkowego  osoba  ta  nabywa  po
przepracowaniu jednego roku następującego po dniu zaliczenia jej
do jednego z wyżej wymienionych stopni.

Pracownikowi niepełnosprawnemu  legitymującemu się orzeczeniem o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje
ponadto prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia. Zwolnienie z pracy przysługuje: 

 w  celu  wykonania  badań  specjalistycznych,  poddania  się
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zabiegom  leczniczym  lub  usprawniającym,  a  także  w  celu
uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy,
jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami
pracy,

 w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie
rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

2.3. Ulgi komunikacyjne w przewozach kolejowych
 i autobusowych

Ulgi  komunikacyjne  przysługują  osobom  niepełnosprawnym
w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
(PKP)  i  autobusowego  (PKS).  Wysokość  ulgi  uzależniona  jest  od
stopnia niepełnosprawności i obowiązuje tylko w 2 klasie, ale tylko w
określonych  kategoriach  pociągów.  Ulgi  nie  dotyczą  przejazdów
pociągami  EuroCity,  InterCity  w  komunikacji  międzynarodowej,
a także przejazdów w komunikacji autobusowej ekspresowej. 
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WAŻNE !
Łączny wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego i
zwolnienia  od  pracy  w celu  uczestniczenia  w turnusie
rehabilitacyjnym  nie  może  przekraczać  21  dni
roboczych w roku kalendarzowym. Ponadto Pracodawca
nie  może  żądać,  aby  pracownik  niepełnosprawny
wyjeżdżał na turnus w okresie urlopu wypoczynkowego. 



Grupa Rodzaj ulgi

Dzieci  i  młodzież
niepełnosprawna
oraz  ich  rodzice
lub opiekunowie

-  78%  na dojazd  do  szkoły,  ośrodka  zdrowia,
rehabilitacji  i  inne w  komunikacji  zwykłej  i
pośpiesznej PKS oraz osobowej i pośpiesznej PKP
(2 klasa)
78% opiekun  dziecka  niepełnosprawnego  -  na
dojazd do szkoły, ośrodka zdrowia, rehabilitacji i
inne w komunikacji zwykłej i pośpiesznej PKS oraz
osobowej i pośpiesznej PKP (2 klasa)

Osoby 
niepełnosprawne 
ze znacznym 
stopniem

-  37%  w  komunikacji  pośpiesznej  PKS  i  PKP  
(2 klasa)
- 49% w komunikacji zwykłej PKS i osobowej PKP
(2 klasa)
- 95% opiekun

Osoby 
niewidome w 
stopniu 
umiarkowanym

- 37% w komunikacji  zwykłej i pośpiesznej PKS
oraz osobowej i pośpiesznej PKP (2 klasa)
- 95% przewodnik niewidomego

Osoby 
niewidome w 
stopniu znacznym

-  51%  w  komunikacji  pośpiesznej  PKS  i  PKP  
(2 klasa)
- 93% w komunikacji zwykłej PKS i osobowej PKP
(2 klasa)
- 95% przewodnik niewidomego

Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach
środkami  publicznego  transportu  zbiorowego  w  pociągach
osobowych,  pośpiesznych  i  ekspresowych  uprawnieni  są  emeryci  i
renciści oraz ich współmałżonkowie, na których są pobierane zasiłki
rodzinne.
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2.4. Ulgi w przejazdach środkami komunikacji 
miejskiej

Ulga Osoby uprawnione

Bilet  bezpłatny
100%

osoby  niepełnosprawne  ze  znacznym  stopniem
niepełnosprawności  na  podstawie  orzeczenia  lub
legitymacji z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o
Stopniu Niepełnosprawności oraz ich opiekunowie w
czasie przejazdu z podopiecznym

Bilet bezpłatny
100% (miasto 
Słupsk)

Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
z tytułu dysfunkcji wzroku (04-O) i ich opiekunowie
w  czasie  przejazdu  z  podopiecznym.
Niepełnosprawność  ustala  się  na  podstawie
legitymacji  wydanej  przez  Polski  Związek
Niewidomych Koło Powiatowe w Słupsku.

Bilet  bezpłatny
100%

Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna
do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż
do ukończenia 24 lat. Niepełnosprawność ustala się
na  podstawie  orzeczenia  lub  legitymacji
Powiatowego  Zespołu  ds.  Orzekania  o  Stopniu
Niepełnosprawności oraz ich opiekunowie w czasie
przejazdu z podopiecznym. 

Bilety ulgowy 
50 % 

Emeryci i renciści. Status emeryta lub rencisty ustala
się na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez
organ uprawniony do przyznawania emerytur  lub
rent, albo dowodu osobistego i aktualnego odcinka
emerytury lub renty 

Bilety ulgowy 
50 % 

Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Niepełnosprawność osoby ustala się na podstawie
orzeczenia lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
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2.5. Ulgi rehabilitacyjne
Osoba niepełnosprawna lub podatnik mający na utrzymaniu osobę
lub  dziecko  niepełnosprawne  może  odliczyć  od  dochodu przed
opodatkowaniem  wydatki  na  cele  rehabilitacyjne  oraz  wydatki
związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Za osoby niepełnosprawne    pozostające na utrzymaniu   uznaje się:
współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte
na  wychowanie,  pasierbów,rodziców,  rodziców  współmałżonka,
rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów i synowe, jeżeli  ich dochód
własny, wciągu roku nie przekracza 9.120,00 zł. 

Ulga rehabilitacyjna przysługuje na realizację dwóch celów:

 rehabilitację (sprzęt, leki),

 ułatwianie wykonywania czynności życiowych (sprzęt zarówno
ortopedyczno-medyczny, jaki i przystosowujący).

Do  skorzystania  z  ulgi  rehabilitacyjnej  uprawnione  są  osoby
niepełnosprawne, które poniosły wydatki na następujące cele:

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

 przystosowanie  pojazdów  mechanicznych  do  potrzeb
wynikających z niepełnosprawności;

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

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

 odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;

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

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

 opłacenie tłumacza języka migowego;

 kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz
dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku
życia;

 odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne;

 odpłatne  przejazdy  środkami  transportu  publicznego
związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym. 

 opłacenie  przewodników  osób  niewidomych  I  lub  II  grupy
inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
zaliczonych  do  I  grupy  inwalidztwa, w  kwocie
nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł;

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

 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);

 używanie samochodu osobowego, stanowiącego 
własność(współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej 
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do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy
inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 
16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym 
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - 
w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 2.280 zł. 

Wszystkie  wymienione  powyżej  zakupy  i  działania  powinny  być
dokonane stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Warunkiem  skorzystania  z  większości  ulg  rehabilitacyjnych  jest
posiadanie przez podatnika dokumentów stwierdzających poniesienie
wydatków (faktury VAT lub rachunki).

Nie dotyczy to wydatków na:

 używanie  samochodu  osobowego,  stanowiącego  własność
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej,

 opłacenie  przewodników  osób  niewidomych  o
umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności
oraz osób z niepełnosprawnością narządu uchu zaliczonych
do znacznego stopnia niepełnosprawności,

 utrzymanie  przez  osoby  niewidome  o  znacznym  i
umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności  psa
przewodnika.

UWAGA!

Każdego roku należy się upewnić czy dana ulga i w jakiej kwocie 
przysługuje
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Paragon  z  apteki  nie  stanowi  dowodu  poniesienia
wydatku na cele rehabilitacyjne. 



2.6. Ulgi na abonament telewizyjno-radiowy
Osoby niepełnosprawne mogą również liczyć na ulgi na abonament
telewizyjny i radiowy.

Z opłaty abonamentowej zwalania się:3

 osoby  zaliczone  do  I  grupy  inwalidów  (znaczny  stopień
niepełnosprawności), 

 osoby  posiadające  orzeczenie  o  całkowitej  niezdolności  do
pracy i samodzielnej egzystencji, 

 osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 osoby  posiadające  orzeczenie  o  trwałej  lub  okresowej
całkowitej  niezdolności  do  pracy  w  gospodarstwie  rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, 

 osoby,  które  otrzymują  świadczenie  pielęgnacyjne  z
właściwego  organu  realizującego  zadania  w  zakresie
świadczeń  rodzinnych  jako  zadanie  zlecone  z  zakresu
administracji  rządowej  lub  rentę  socjalną  z  Zakładu
Ubezpieczeń  Społecznych  lub  innego  organu  emerytalno-
rentowego, 

 osoby niesłyszące,  u których stwierdzono całkowitą głuchotę
lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości
2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), 

 Osoby  niewidome,  których  ostrość  wzroku  nie  przekracza  
15 %. 

3 Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. nr 85 poz. 
728) 
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UWAGA!

Zwolnienie  nie  przysługuje  osobom,  które  mieszkają  we  wspólnym
gospodarstwie  domowym  co  najmniej  z  dwoma  osobami,  które
ukończyły 26 rok życia i które nie spełniają warunków do uzyskania
tych zwolnień.  

2.7. Ulgi telekomunikacyjne
Osoby  niepełnosprawne  mogą  również  liczyć  na  zniżki  w
Telekomunikacji Polskiej SA.

Zniżka wynosi 50 % ceny za przyłączenie do sieci telefonicznej TP SA
i 50% za abonament miesięczny.

Z  ulgi  w  opłatach  za  usługi  telefoniczne  mogą  korzystać  osoby,  
które  ukończyły  16  rok  życia  oraz  posiadają  orzeczenie  
o niepełnosprawności  dotyczące:

 uszkodzenia  wzroku  z  orzeczeniem  znacznego  stopnia
niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka), 

 choroby  narządu  wzroku  z  orzeczeniem  znacznego  stopnia
niepełnosprawności, (symbol 04-O),

 uszkodzenia  słuchu  lub  mowy  gdy  osoba  ma  orzeczony
znaczny  lub  umiarkowany  stopień  niepełnosprawności
(odpowiednio dawna I i II grupa)

 zaburzenia  głosu,  mowy  i  choroby  słuchu  z  orzeczeniem
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,  
z symbolem przyczyny niepełnosprawności (03-L).

Orange Polska udziela osobom niepełnosprawnym ulgi w wysokości
50  % opłaty  podstawowej  wynikającej  z  obowiązującego cennika
usług telekomunikacyjnych na:4

 usługę przyłączenia urządzenia końcowego do sieci Orange

4 www.orange.pl
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 abonament telefoniczny w przypadku planów: ( plan tp 60,
plan  tp  250,plan  tp  socjalny,  plan  tp  startowy,  plan  tp
przyjazny, plan TP standardowy).

2.8. Ulgi PLUS GSM
Osoby niepełnosprawne mogą również liczyć na ulgi na abonament
w sieci PLUS GSM:

 50% zniżki w opłacie abonamentowej taryfy głosowej (zniżka
nie dotyczy ofert Bez Limitu, OMG Bez Limitu, Plus Internet,
Pakietów Internetowych Non Stop dodawanych w promocjach
np. w Oswajaczu Internetowym, Ofercie Smartfonowej). 

 50%  zniżki  w  opłacie  aktywacyjnej (zniżka  nie  dotyczy
aktywacji w ofercie Plus Internet, w promocji Bez Limitu i OMG
Bez Limitu).

Z ulgi mogą korzystać osoby zakwalifikowane do I grupy inwalidzkiej
(znaczny stopień niepełnosprawności) z tytułu:

 utraty wzroku, 

 utraty słuchu, 

 utraty mowy,

 prawny  opiekun  osoby  niepełnosprawnej  (rodzica/dziecka)
opisanej powyżej.
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WAŻNE!

Zniżka może dotyczyć tylko jednej karty SIM. 



2.9. Opłata paszportowa
Osoby niepełnosprawne oraz  ich  małżonkowie,  pozostający na ich
wyłącznym  utrzymaniu  mają  prawo  do  50%  zniżki  opłaty
paszportowej.

3. DOFINANSOWANIA PFRON

3.1.Likwidacja  barier  w  komunikowaniu  się,
architektonicznych, technicznych

Podstawowe pojęcia:

 bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące
w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na
rozwiązania  techniczne,  konstrukcyjne  lub  warunki
użytkowania,  uniemożliwiają  lub  utrudniają  swobodę  ruchu
osobom niepełnosprawnym,

 bariery  techniczne to  przeszkody  wynikające  z  braku
zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju
niepełnosprawności,  przedmiotów  lub  urządzeń.  Likwidacja
tych  barier  powinna  powodować  sprawniejsze  działanie
osoby  niepełnosprawnej  w  społeczeństwie  i  umożliwić
wydajniejsze jej funkcjonowanie,

 bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające
lub  utrudniające  osobie  niepełnosprawnej  swobodne
porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.
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Likwidacja barier ma na celu umożliwienie lub ułatwienie
osobie  niepełnosprawnej  wykonywanie  podstawowych
codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.



O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne :

 które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami
nieruchomości  lub  użytkownikami  wieczystymi  nieruchomości
albo  posiadają  zgodę  właściciela  lokalu  lub  budynku
mieszkalnego, w którym stale zamieszkują - likwidację barier
architektonicznych,  

 jeżeli  jest  to  uzasadnione  potrzebami  wynikającymi  z
niepełnosprawności  -  na likwidację  barier  w komunikowaniu
się i technicznych. 

Pisemny  wniosek  o  dofinansowanie  likwidacji  barier  osoba
niepełnosprawna  składa  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie
(PCPR)  –  mieszkańcy  powiatu,  lub  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy
Rodzinie – mieszkańcy miasta.

Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia,
nie więcej jednak niż do wysokości  piętnastokrotnego przeciętnego
wynagrodzenia. Pozostałe 20% pokrywa wnioskodawca.

UWAGA     !
 Osoba niepełnosprawna,  która ma trudności  z  poruszaniem

się,  może  wystąpić  o  pomoc  w  likwidacji  barier
architektonicznych  utrudniających  jej  dostęp  do budynku,  w
którym mieszka (np.: budowy podjazdu).

 Dofinansowanie  ze środków Funduszu  nie przysługuje,  jeżeli
podmiot  ubiegający  się  o  dofinansowanie  ma  zaległości
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WAŻNE !

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



wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed
złożeniem  wniosku,  stroną  umowy  rozwiązanej  z  przyczyn
leżących po jego stronie.

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

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

 Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego,
w  terminie  10  dni  od  dnia  złożenia  wniosku,  informuje
podmiot, który złożył wniosek, o występujących uchybieniach,
które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie
ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.

3.2. Dofinansowanie do turnusów 
rehabilitacyjnych
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Z  turnusów  rehabilitacyjnych  mogą  korzystać  wszystkie
osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim),
osoby o całkowitej  lub częściowej  niezdolności  do pracy
oraz  osoby  z  niepełnosprawnością,  orzekniętą  przed
ukończeniem 16 roku życia.



Aby  uzyskać  dofinansowanie  na  turnus  rehabilitacyjny  ze  środków
Funduszu, osoba niepełnosprawna zobowiązana jest złożyć właściwy
wniosek, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wniosek
lekarza  o  skierowanie  na  turnus  rehabilitacyjny.  Ponadto  wniosek
powinien  zawierać  oświadczenie  o  wysokości  dochodu  w  rodzinie
oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość dofinansowania wynosi:5

 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym
stopniem  niepełnosprawności,  osoby  niepełnosprawnej  w
wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku
16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień
niepełnosprawności;

 25  %  przeciętnego  wynagrodzenia  -  dla  osoby  z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 23%  przeciętnego  wynagrodzenia  -  dla  osoby  z  lekkim
stopniem niepełnosprawności;

 18%  przeciętnego  wynagrodzenia  -  dla  opiekuna  osoby
niepełnosprawnej;

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

5
Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694

24

WAŻNE !

Dofinansowanie  można  otrzymać
tylko raz w roku kalendarzowym.



Ponadto  Powiatowe  Centra  Pomocy  Rodzinie  zobowiązane  są  do
udzielania  osobom  zainteresowanym  informacji  dotyczących
ośrodków  i  organizatorów  turnusów,  którzy  posiadają  wpisy  do
odpowiednich rejestrów.

Aktualne  informacje  o  ośrodkach  i  organizatorach  turnusów
rehabilitacyjnych, dostępne są pod adresem ebon.mpips.gov.pl 6

3.3.Dofinansowanie  do  sprzętu  rehabilitacyjnego,
ortopedycznego

Podstawowymi warunkami uzyskania dofinansowania zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(przyznawane na podstawie odrębnych przepisów)7 :

 posiadanie  odpowiedniego  dokumentu  potwierdzającego
niepełnosprawność,

 spełnienie kryterium dochodowego.

Kryteria dochodowe:

 50% przeciętnego wynagrodzenia8 na osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym,

 65%  przeciętnego  wynagrodzenia  w  przypadku  osoby
samotnej.

Wysokość dofinansowania wynosi:

6  Centralna Baza Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób 
Niepełnosprawnych 

7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. (Dz.U. Z 2009 r.nr 139,poz.1141 z 
późn.zm.)

8 przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez

liczbę  osób  we  wspólnym  gospodarstwie  domowym,  obliczony  za  kwartał  poprzedzający  miesiąc

złożenia wniosku 
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http://ebon.mpips.gov.pl/


 w przypadku zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - do 60%
jego  kosztów,  nie  więcej  jednak  niż  do  wysokości
pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,

 w  przypadku  zaopatrzenia  w  przedmioty  ortopedyczne  i
środki pomocnicze:

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

- do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa wyżej, wyznaczonego
przez  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  oraz  wymaganego  udziału
własnego  osoby  niepełnosprawnej  w  zakupie  tych  przedmiotów  i
środków pomocniczych, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit.
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Osoba niepełnosprawna może złożyć w PCPR wniosek o
dofinansowanie  ze  środków  PFRON  zaopatrzenie  w
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym
czasie.



4. PROGRAM PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”
Celem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
jest wspieranie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji
osób  niepełnosprawnych.  Fundusz  ogromną  wagę  przykłada  do
edukacji osób niepełnosprawnych.

Realizatorami  programu  są  samorządy  powiatowe,  czyli  Miejski
Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Program Aktywny samorząd składa się z trzech modułów.

4.1. Moduł I – likwidacja barier utrudniających 
aktywizację społeczną i zawodową

4.1.1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 – dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do
posiadanego  samochodu;  maksymalna  kwota  dofinansowania  -
5.000 zł, wkład własny 15% ceny brutto zakupu/usługi.

Adresaci zadania 1:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja narządu ruchu.

Zadanie  2 –  dofinansowanie  lub  refundacja  kosztów  uzyskania
prawa  jazdy  kategorii  B,  w  szczególności:  kursu  i  egzaminów  na
prawo jazdy kategorii B - maksymalna kwota dofinansowania 1.500
zł  oraz  w  przypadku  kursu  poza  miejscowością  zamieszkania
(zakwaterowanie, wyżywienie w okresie trwania kursu, dojazd) 600
zł, wkład własny 25% ceny brutto zakupu/usługi.
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Adresaci zadania 2:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej,

- dysfunkcja narządu ruchu.

4.1.2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do
uczestniczenia  w  społeczeństwie
informacyjnym

Zadanie 1 – dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub
jego  elementów  oraz  oprogramowania;  maksymalna  kwota
dofinansowania dla osoby niewidomej 30.000 zł (w tym 20.000 zł na
urządzenia brajlowskie), dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu
wzroku w znacznym stopniu 10.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu
kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru 5.000 zł, wkład
własny 10% ceny brutto zakupu.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w
ramach  programu  sprzętu  elektronicznego  i  oprogramowania,
maksymalna  kwota  dofinansowania  dla  osoby  głuchoniewidomej
4.000 zł,  dla  pozostałych  adresatów obszaru  –  2.000 zł  (istnieje
możliwość zwiększenia kwoty), bez wkładu własnego.

Adresaci zadania 1 i 2:

-  znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o  ni
niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
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4.1.3.  Obszar C –  likwidacja barier w poruszaniu
się

Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,  maksymalna  kwota  dofinansowania  od  7.000  zł  do
20.000 zł, wkład własny 10% ceny brutto zakupu.

Adresaci zadania 1:

-  znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o
niepełnosprawności,

- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą
wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie  2 –  dofinansowanie  lub  refundacja  kosztów  utrzymania
sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,  maksymalna  kwota  dofinansowania  2.200  zł,  bez
wkładu własnego.

Adresaci zadania 2:

-  znaczny  stopień  niepełnosprawności  lub  orzeczenie  o
niepełnosprawności.

Zadanie  3 -  dofinansowanie  zakupu  protezy  kończyny,  w  której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, refundacja kosztów
dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub
kosztów  dojazdu  eksperta  PFRON  na  spotkanie  z  adresatem
programu,  maksymalna  kwota  dofinansowania  od  9.000  zł  do
26.000 zł (istnieje możliwość zwiększenia kwoty), wkład własny 10%
ceny brutto zakupu.

Zadanie  4 -  dofinansowanie  lub  refundacja  kosztów  utrzymania
sprawności  technicznej  posiadanej  protezy  kończyny,  maksymalna
kwota  dofinansowania  30%  ceny  protezy,  refundacja  kosztów
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dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub
kosztów  dojazdu  eksperta  PFRON  na  spotkanie  z  adresatem
programu, maksymalna kwota dofinansowania 200 zł, wkład własny
10% ceny brutto usługi.

Adresaci zadania 3 i 4:

- stopień niepełnosprawności,

- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

-  potwierdzona  opinią  eksperta  PFRON  stabilność  procesu
chorobowego,

-  potwierdzone  opinią  eksperta  PFRON  rokowania  uzyskania
zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

4.1.4.  Obszar  D –  dofinansowanie  lub  refundacja
kosztów opieki nad osobą zależną

Opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt
zapewnienia  opieki  nad  dzieckiem.  Maksymalna  kwota
dofinansowania 200 zł miesięcznie,  jednak nie więcej  niż  2.200 zł
w ciągu roku, wkład własny 15% kosztów opłaty.

Adresaci obszaru D:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywność zawodowa,

- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
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WAŻNE !

Środki finansowe stanowiące udział własny
wnioskodawcy  nie  mogą  pochodzić  ze
środków  PFRON,  a  także  ze  środków
Narodowego Funduszu Zdrowia.



4.2.  Moduł  II  –  dofinansowanie  lub  refundacja
kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie
wyższym

Jest to odpowiednik dawnego programu Student II i dotyczy pomocy
w uzyskaniu wykształcenia wyższego.

Wsparcie obejmuje:

-   opłata za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego,

-  dodatek  na  uiszczenie  opłaty  za  przeprowadzenie  przewodu
doktorskiego - do 4.000 zł,

-   dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – 1.000 zł,

- zwiększenie  dodatku  w  przypadku  nauki  poza  miejscem
zamieszkania   200 zł.

W przypadku,  gdy  wnioskodawca  w  module  II  pobiera  naukę  w
ramach  dwóch  i  więcej  form  kształcenia  na  poziomie  wyższym
(kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne)
może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na
kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. 

Każdy  wnioskodawca  może  uzyskać  pomoc  ze  środków  PFRON
łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy
różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy
także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON: 
a) „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, 
b) „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są
uczestnikami  studiów doktoranckich,  przysługuje  wyłącznie  dodatek
na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. 
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Dofinansowanie  w  ramach  modułu  II  nie  przysługuje  w  trakcie
przerwy  w  nauce  (np.  urlop  dziekański,  urlop  zdrowotny).  Kwota
dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota
wnioskowana przez Wnioskodawcę. Dofinansowanie opłaty za naukę
(czesne) oraz opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego ma
charakter  obligatoryjny.  Decyzję  o  wysokości  pomocy  dla
wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne
sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Adresaci programu w module II:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

-  nauka w szkole  wyższej  lub szkole  policealnej  lub kolegium lub
przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Refundacja może dotyczyć kosztów poniesionych w okresie do 6-ciu
miesięcy przed złożeniem wniosku.
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5.  ADRESY  ODDZIAŁÓW  PCPR  W  WOJ.
POMORSKIM

L.p. Oddziały PCPR Adres/telefon

1 PCPR Bytów 77-100 Bytów 

ul. Ks. Domańskiego 2 

tel. 059 822 80 68 

2 PCPR Chojnice 89-620 Chojnice 

ul. Lichnowska 5 

tel. 052 395 07 35/39 

3 PCPR Człuchów 77-300 Człuchów 

ul. Wojska Polskiego 5 

tel. 059 834 51 47 

4 PCPR Kartuzy 83-300 Kartuzy 

ul. Mściwoja II /20 

tel. 058 685 33 20 

5 PCPR Kościerzyna 83-400 Kościerzyna 

ul. Świętojańska 5d 

tel. 058 686 50 05 

6 PCPR Kwidzyn 82-500 Kwidzyn 

ul. Grudziądzka 30 

tel. 055 646 18 00 

7 PCPR Lębork 84-300 Lębork 

ul. Czołgistów 5 

tel. 059 862 48 00 
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8 PCPR Malbork 82-200 Malbork 

ul. Armii Krajowej 70 

tel. 055 272 37 93 w.315

9 PCPR Puck 84-100 Puck 

ul. Mestwina 32 

tel. 058 673 41 93 

10

PCPR Słupsk 76-200 Słupsk

ul. Sienkiewicza20

tel. 059 841 43 11

12 PCPR Tczew 82-400 Tczew 

ul. Kołłątaja 5 

tel. 058 532 07 84 

13 PCPR Wejherowo 84-200 Wejherowo 

ul. Strzelecka 9 

tel. 058 672 40 63 

6. ADRESY ODDZIAŁÓW MOPR/MOPS W WOJ.
POMORSKIM

L.p. Oddziały MOPR/MOPS Adres/telefon

1 Oddział MOPS Bytów 77-100 Bytów

Miła 26a

tel.59 822 51 01

2 Oddział MOPS Chojnice 89-620 Chojnice 

Wysoka 1
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tel. 59 397 71 21 

3

Oddział MOPS Człuchów 77-300 Człuchów

Średnia 14

tel. 59 834 24 09

4 Oddział MOPR Gdańsk 80-266 Gdańsk

Leczkowa 1A

tel. 58 342 31 50

5 Oddział MOPS Gdynia 81-332 Gdynia

Grabowo 2

tel. 58 782 01 20

6 Oddział MOPS Kościerzyna 83-400 Kościerzyna 

Brzechwy 5

tel. 58 686 60 66

7 Oddział MOPS Kwidzyn 82-500 Kwidzyn

Grudziądzka 6

tel. 55 646 16 26

8 Oddział MOPS Lębork 84-300 Lębork

ul. Łokietka 13

tel. 0-59 862 27 11 

9 Oddział MOPR Słupsk 76-200 Słupsk

Słoneczna 15D

tel. 59 842 81 26

10 Oddział MOPS Sopot 81-835 Sopot

Marynarzy 4
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tel: 0 58 551 44 19, 551 17 10

11 Oddział MOPR Słupsk

(m.in. likwidacja barier,

dofinansowania sprzętu, 

turnusów)

76-200 Słupsk

ul. Jaracza 5

tel. 0 59 841 70 83

12 Oddział MOPS Starogard 
Gdański

83-200 Starogard Gdański 

Al. Jana Pawła II 6

tel. 58 562 44 58

13 Oddział MOPS Tczew 82-400 Tczew 

Armii Krajowej 39

tel.58 777 00 20

14 Oddział MOPS Wejherowo 84-200 Wejherowo

Kusocińskiego 17

tel. 58 677 79 60

7.  ADRESY  ODDZIAŁÓW  PFRON  W  WOJ.
POMORSKIM

L.p. Oddział PFRON Adres

1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych

80-266 Gdańsk

ul. Grunwaldzka 184

tel. 58 350 05 00
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