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1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

O dofinansowanie ze środków PFRON’u do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny
dochód podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza
kwoty:
► 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie
► 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi:
► do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze wynosi:
► do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na
podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
► do 150% sumy kwoty limitu NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby
niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż
ustalony limit.

Szczegółowych informacji udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dział Rehabilitacji, parter, pok. 7 i 8,
tel: 75-755-88-01, 75-755-88-02

2. Karta parkingowa
Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie
tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej.
Kartę parkingową osobie o obniżonej sprawności ruchowej, wydaje się na podstawie
wydanego przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
► orzeczenia o niepełnosprawności,
► orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
► orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w punkcie 9 wskazań w orzeczeniu.
Kartę parkingową wydaje się także placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub
edukacją osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna kierująca LUB przewożąca osobę niepełnosprawną pojazdem
samochodowym oznaczonym kartą parkingową, pod warunkiem zachowania szczególnej
ostrożności, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych:

Od dnia 3 czerwca 2015, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru oraz
trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 691) wniosek
składa się do wybranego przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o
niepełnosprawności.

3. Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych
przejazdów komunikacją miejską, PKS i PKP
Orzeczenie jest podstawą do przyznania ulg i uprawnień przysługujących osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Potwierdzeniem posiadania
orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.
Legitymację może uzyskać osoba, która posiada orzeczenie z Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności. Osoby mające orzeczenie z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych nie mogą starać się o wyrobienie takiej legitymacji.
Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa po upływie 14 dni od dnia
odbioru orzeczenia.
Do wniosku osoba niepełnosprawna dołącza:
- 1 aktualne zdjęcie o wymiarach 35mm x 45mm (tylko w przypadku osoby powyżej
16 roku życia).

* Ulgi w komunikacji PKS i PKP *
 Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (niezdolne do samodzielnej
egzystencji, inwalidzi I grupy) mają prawo do:
- 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie
biletów jednorazowych,
- 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS, również na podstawie biletów
jednorazowych.
 Osoby niewidome (z symbolem 04-O) ze znacznym stopniem niepełnosprawności:
- 93% ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w
pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów
jednorazowych lub miesięcznych imiennych,
-51% ulgi w pociągach innych niż osobowe i w autobusach innych niż zwykłe.
 Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub osobie niewidomej, na podstawie jednego
z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych:

- 95% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS.
Opiekun lub przewodnik, wg ustawy, musi być osobą pełnoletnią. Przewodnikiem osoby
niewidomej może być też osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik (wtedy
również za psa ponosimy ulgową opłatę).
 Osoby niewidome (z symbolem 04-O), nie będące osobami o znacznym stopniu
niepełnosprawności
- 37% ulgi w 2 klasie pociągów PKP oraz w autobusach PKS,
 Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie (chodzi o
jedno z rodziców oraz o jednego opiekuna) mają prawo do:
- 78% ulgi w pociągach PKP i autobusach PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej,
placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny - i z powrotem (dzieci na podstawie biletów jednorazowych lub
miesięcznych imiennych, rodzice lub opiekunowie - biletów jednorazowych).
Korzystający z ulgowych przejazdów są zobowiązani posiadać odpowiedni dokument
potwierdzający niepełnosprawność:
1) dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo
ośrodka lub innej placówki o charakterze oświatowym jest to:
- legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, - legitymacja szkolna dla uczniów
niepełnosprawnych, - legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów
wymienionych poniżej - w punkcie 2. 2) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do szkoły
(innych placówek z punktu 1):
- orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS,
stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowitą albo częściową
niezdolność do pracy, - wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i
zatrudnienia, stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich, - legitymacja
dokumentująca niepełnosprawność, wystawiona przez uprawniony organ.

* Ulgi w komunikacji miejskiej w Jeleniej Górze*
Osoby uprawnione do przejazdów BEZPŁATNYCH
na liniach normalnych z ulgą lokalną:

► dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia i towarzyszący im opiekun - na
podstawie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
► młodzież niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym ucząca się (od 16 do 24 roku
życia) lub studiująca (od 16 do 26 roku życia) na podstawie legitymacji szkolnej
(studenckiej) i dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym;
► osoby posiadające ważne orzeczenie komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia
stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidzkiej lub posiadające orzeczenie lekarza
orzecznika ZUS w sprawie całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji
lub posiadające orzeczenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o
niepełnosprawności w sprawie ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności na
podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z
treści orzeczenia – a także opiekunowie towarzyszący osobom wymagającym opieki innej
osoby oraz wskazania opiekuna przez osobę wymagającą opieki;
► osoby niepełnosprawne z tytułu narządu wzroku (symbol 04-O) w stopniu
umiarkowanym – na podstawie dokumentu tożsamości i ważnego dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność;

Osoby uprawnione do przejazdów ULGOWYCH z ulgą lokalną:

► osoby o orzeczonym stopniu niepełnosprawności, którym nie przysługują inne ulgiosoby z orzeczonym stopniem umiarkowanym i lekkim - na podstawie legitymacji osoby
niepełnosprawnej lub dokumentu tożsamości i wypisu z treści orzeczenia;
► dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat, nie objęta obowiązkiem szkolnym wskutek
niepełnosprawności - na podstawie zaświadczenia wydanego przez właściwe organy
administracji szkolnej;

4. Likwidacja barier architektonicznych, technicznych,
w komunikowaniu się
O dofinansowanie ze środków PFRON – jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym
stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych
czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
 na likwidację barier architektonicznych - 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,
 na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych - osoby niepełnosprawne,
jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.
 na likwidację barier transportowych: osoby niepełnosprawne, jeżeli maja trudności w
poruszaniu się,
Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości
piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. (dotyczy barier architektonicznych).

5. Świadczenia z MOPS
 Zasiłek pielęgnacyjny
Specjalny zasiłek opiekuńczy
Świadczenie pielęgnacyjne
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
PARTER, POK. 18 tel.: 75-752-20-24, 75-752-20-53

6. Turnus rehabilitacyjny
Z turnusów rehabilitacyjnych mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. te,
które posiadają ważne orzeczenie:
1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych
przepisów
3. o niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.
Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie
rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o dofinansowanie, kopię orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności, wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
Wniosek o dofinansowanie zawiera oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz
liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania
powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty
złożenia kompletnego wniosku . PCPR w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku
powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. Informuje
przy tym o wysokości przyznanego dofinansowania bądź też uzasadnia odmowę jego
przyznania. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz w wieku do 24 lat uczące
się i niepracujące.

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.
Wysokość dofinansowania waha się od 18% do 35% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Wysokość
dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej
wnioskodawcy.

Szczegółowych informacji udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Dział Rehabilitacji, parter, pok. 7 i 8,
Tel: 75-755-88-01, 75-755-88-02

7. Zwolnienie z opłat za używanie odbiorników radiowych
i telewizyjnych / ulgi telekomunikacyjne
Operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne o charakterze powszechnym, mają
obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonych przez siebie
usług powszechnych poprzez:
– zakładanie aparatów publicznych przystosowanych do używania przez osoby
niepełnosprawne oraz
– oferowanie osobom niepełnosprawnym aparatów telefonicznych przystosowanych do
używania przez te osoby.
Operatorzy telefonii stacjonarnych oraz komórkowych oferują osobom niepełnosprawnym
ulgi w opłatach za abonament. Szczegółowych informacji należy szukać w odpowiednich
punktach obsługi klienta.
Zwalnia się od opłat abonamentowych osoby, co do których orzeczono o:
zaliczeniu do I grupy inwalidów;
 całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS ;
 znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ;
 trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na
podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
 osoby, które ukończyły 75 lat;
 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 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% (…)
Z opłat abonamentowych zwolnieni są także inwalidzi wojenni.

8. Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
Stopień niepełnosprawności
Lekki
Znaczny lub umiarkowany

Czas pracy
Max. 8 godz. na dobę
i 40 godz. tygodniowo
Max. 7 godz. na dobę
i 35 godz. tygodniowo

Osoba niepełnosprawna nie może być za trudniona w godzinach nadliczbowych
i w porze nocnej. Zakaz ten nie dotyczy: osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
sytuacji, gdy na wniosek pracownika niepełnosprawnego, zgodę na taką pracę wyrazi
lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub lekarz prowadzący.
 Przerwa dodatkowa
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę
usprawniającą lub wypoczynek. Przerwa ta trwa 15 minut i jest wliczana do czasu pracy.
 Dodatkowy urlop wypoczynkowy
Osobom ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje
dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Urlop ten jednak nie będzie przysługiwał, jeśli pracownik ma prawo do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze powyżej 26 dni roboczych (np. urlopy nauczycielskie) lub do
urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów (np. urlopy sędziowskie). Prawo do
pierwszego dodatkowego urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu roku od dnia
wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 Płatne zwolnienie z pracy
Pracownicy z orzeczonym znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają
prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia, które oblicza się jako
ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy :
● w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, w wymiarze do 21 dni roboczych, nie
częściej jednak niż raz do roku. Zwolnienie jest udzielane na podstawie wniosku lekarza o
skierowanie na turnus rehabilitacyjny, w którym musi być określony rodzaj i czas trwania
turnusu,
● w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a
także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te
nie mogą być wykonane poza godzinami pracy. Łączny wymiar 10 dniowego urlopu
dodatkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym nie
mogą przekroczyć 21 dni roboczych rocznie.
 Pomoc asystenta
Niepełnosprawny pracownik może także ubiegać się w swojej firmie o przyznanie asystenta,
czyli osoby, która będzie mu pomagała w pracy w czynnościach ułatwiających
komunikowanie się z otoczeniem oraz w czynnościach trudnych do samodzielnego
wykonania.

9. Wstępy do muzeów
Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych przysługuje osobom powyżej 65. roku
życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym
wraz z opiekunami.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do ulgi są legitymacje emeryckie, legitymacje
rencistów lub poświadczające niepełnosprawność (wraz z dokumentem tożsamości).
Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do lat 7 (na podstawie dokumentu potwierdzającego
wiek).

10. Usługi pocztowe
Udogodnienia związane z usługami pocztowymi to m.in.: bezpłatna usługa doręczania
listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien również przyjąć od
osoby niepełnosprawnej prawidłowo opłaconą przesyłkę (nie może to być przesyłka
rejestrowana).
Do powyższych udogodnień mają prawo osoby:
 z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka
inwalidzkiego,
 niewidome lub ociemniałe.
Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca
zamieszkania lub u listonosza obsługującego dany rejon. Placówki pocztowe muszą być
dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych na
wózkach inwalidzkich. Dostosowanie to powinno polegać na wydzieleniu specjalnie
przystosowanych i oznakowanych stanowisk w placówkach pocztowych oraz na takim
umieszczaniu skrzynek pocztowych, aby umożliwić korzystanie z nich osobom na wózkach
inwalidzkich.

11. Ulgi 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).
Wymienione poniżej 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 przewodnika osób niewidomych, utrzymanie psaprzewodnika oraz wydatków za używanie samochodu osobowego (będącego własnością lub
współwłasnością niepełnosprawnego) na dojazd na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne.
Zawsze jednak warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez
osobę, której dotyczy wydatek:




orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności, lub
decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy,
rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

1. 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 pielęgnacyjnoopiekuńczych 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- rehabilitacyjne:
- 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 2280 zł 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.

2. Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych
3.
Osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności są zwolnione z
podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli na własne potrzeby nabywają sprzęt
rehabilitacyjny.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, przewiduje
zwolnienie podmiotowe z podatku dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 8 pkt. 6
ustawy, ze zwolnienia korzystają strony czynności cywilnoprawnych nabywające na własne
potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody
osobowe, zaliczone w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia.
Zwolnienie obejmuje również osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze
schorzeniami narządów ruchu.
Szczegółowych informacji w zakresie zwolnień od podatku dochodowego udziela:
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, ul. Wolności 121,
Tel: 75 64 73 510
oraz 75 64 73 517 .
Krajowa Informacja Podatkowa: z tel. stacjonarnych : 801 055 055
z tel. komórkowych: (22) 330 0330

12. Warsztaty Terapii Zajęciowej
Warsztaty terapii zajęciowej są wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką
stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do pracy możliwość rozwijania:
sprawności psychofizycznej, umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz
umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie szkolenia lub pracy. Jest to placówka
pobytu dziennego, w której rehabilitacja odbywa się przy zastosowaniu technik terapii
zajęciowej.
Do warsztatów przyjmowane są osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności i wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej. W przypadku
upośledzeń umysłowych lub zaburzeń psychicznych możliwe jest przyjęcie osób z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
1. Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Waryńskiego 14, Tel. 75 76 47 818
e-mail
zk.jeleniagora@psouu.org.pl
strona internetowa www.jeleniagora.psouu.org.pl
2. Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Kiepury 44, Tel . 75 643 01 63

13. Zakłady Aktywności Zawodowej
Zakład Aktywności Zawodowej jest organizacyjnie i finansowo wydzieloną jednostką,
tworzoną w celu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, zaliczonych do:
 znacznego stopnia niepełnosprawności,
 umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną.
O utworzenie ZAZ-u ubiegać się mogą jednostki i organizacje wymienione w ustawie,
których statutowym zadaniem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób
niepełnosprawnych.

ZAZ „ROSA” , ul. Żeromskiego 2, 58-600 Jelenia Góra.
Tel. 75 649 51 80

e-mail: zazrosajgora@wp.pl

