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I. NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy osób
niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2007 roku o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U.2011 Nr 127, poz.721)
Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do
wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą
niezdolność do pracy zawodowej bądź jej ograniczenie.
Niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem przez
organ orzekający.

1.ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU
NIEPELNOSPRAWNOŚCI
Orzekaniem o stopniu niepełnosprawności zajmują się powiatowe
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, jako I instancja i
wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, jako II
instancja.
Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół przysługuje
odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.
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;
 wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o
inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
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2) Lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydaje
orzeczenie o:
 niezdolności do pracy;
 niezdolności do samodzielnej egzystencji.
ORZECZENIA O NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
A ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1) Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa
inwalidzka) ― traktowane jest na równi ze ZNACZNYM stopniem
niepełnosprawności.
2) Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do
pracy (dawna II grupa inwalidzka)― traktowane jest na równi z
UMIARKOWANYM stopniem niepełnosprawności.
3) Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do
pracy (dawna III grupa inwalidzka)― traktowane jest na równi z
LEKKIM stopniem niepełnosprawności.
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
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;
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 przebywających w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Stopień niepełnosprawności orzekają:
dla mieszkańców Leszna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Lipowa 32
64-100 Leszno
Pokój nr 1 Tel. 0-65 529-82-23
dla mieszkańców powiatu leszczyńskiego

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kościuszki 4
64-100 Leszno
Budynek B, pokój nr 17

Tel. 0-65 529-68-40

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. Wyjątkiem jest sytuacja, w której
nastąpiła zmiana stanu zdrowia uzasadniająca wydanie orzeczenia
uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.
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(§ 15 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o
niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności)

2.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 o wskazania do ulg i uprawnień.

3.KARTY PARKINGOWE
Od 1 lipca 2014r. kartę parkingową wydaje się:
1) osobie zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności jeśli
ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania
się.
UWAGA!
Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest
tożsame ze znacznymi ograniczeniami w samodzielnym poruszaniu
się.
2) osobie zaliczonej do umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, jeśli ma znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się i przynajmniej jeden z kodów w
orzeczeniu: 04-O (choroby narządu wzroku) lub/i 05-R
(upośledzenie narządu ruchu) lub/i 10-N (choroba neurologiczna)
3) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego
poruszania się;
4) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości
samodzielnego poruszania się.

7

Kartę parkingową wydaje przewodniczący Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, za opłatą i po uiszczeniu
opłaty ewidencyjnej (od 1 stycznia 2016r.)
Karta wydawana jest na okres ważności orzeczenia o
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, jednak nie
dłużej niż na okres 5 lat.
Placówka zajmująca się opieką, rehabilitacją i edukacją osób
niepełnosprawnych otrzymuje kartę parkingową na okres 3 lat.
UWAGA!
Od 1 lipca 2014r. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie
są uprawnione do uzyskania nowej karty parkingowej.Jeżeli obecnie
posiadają ten dokument, zachowa on ważność do 30 czerwca
2015r.
Ubiegając się o kartę parkingową należy:
- złożyć wypełniony i podpisany wniosek o kartę,
- jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm, odzwierciedlającą
aktualny wizerunek osoby,
- dowód wpłaty w wysokości 21 zł.
Szczegóły
można
uzyskać
na
stronie
internetowej
www.bip.leszno.pl w zakładce:Tematy.Karty parkingowe.
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II. ULGI I UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1.PRZEJAZDY ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w
Lesznie i podmiejskiej (gmina Lipno, Święciechowa i Rydzyna)
uprawnione są:
1) osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności i ich
opiekunowie (osoby mające ukończone 18 lat, a w przypadku
osób ze schorzeniem narządu wzroku przewodnicy mający
ukończone 13 lat), na podstawie legitymacji wystawionej przez
powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
2) uczniowie niepełnosprawni realizujący obowiązek szkolny w
szkołach
podstawowych,
gimnazjach,
szkołach
ponadgimnazjalnych i innych placówkach oraz ich opiekunowie
(osoby mające ukończone 18 lat) w przejazdach z miejsca
zamieszkania do szkoły i z powrotem, na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej wydanej przez szkoły zgodnej ze wzorem
Ministra Edukacji Narodowej.
Opiekun, przewodnik musi legitymować się ważnym dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
UWAGA!
Ulga obowiązuje tylko w okresie roku szkolnego.
Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są emeryci i
renciści po ukończeniu 60 roku życia oraz ich współmałżonkowie,
na których otrzymują zasiłki rodzinne. Osoby te muszą posiadać
legitymację emeryta lub rencisty albo ostatni odcinek renty lub
emerytury oraz decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydaną
przez ośrodek pomocy społecznej wraz z dowodem osobistym.
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2.ULGOWE PRZEJAZDY PKP I PKS
1) Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( osoba
niezdolna do samodzielnej egzystencji) ma prawo do:
 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP w klasie drugiej
pociągów osobowych oraz w autobusach w komunikacji
zwykłej – na podstawie biletów jednorazowych.
 37% ulgi w pociągach pośpiesznych, ekspresowych, IC i EC
oraz w autobusach PKS pośpiesznych i przyspieszonych – na
podstawie biletów jednorazowych.
2) Osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej
egzystencji ma prawo do:
 93% ulgi w drugiej klasie pociągów osobowych,
 51% ulgi w drugiej klasie pociągów pośpiesznych i
ekspresowych.
3) Pozostałe osoby niewidome mają prawo do:
 37% ulgi w drugiej klasie pociągów osobowych, pośpiesznych,
ekspresowych oraz w autobusach PKS przyspieszonych i
pośpiesznych.
4)Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkoły – nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, a studenci do 26 roku
życia oraz ich rodzice i opiekunowie mają prawo do:
 78% ulgi w drugiej klasie pociągów pośpiesznych,
ekspresowych, IC i EC na podstawie biletów jednorazowych
lub miesięcznych imiennych oraz w autobusach PKS
przyspieszonych i pospiesznych na trasie z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola,
ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki
opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, ośrodka
rehabilitacyjno - wychowawczego i z powrotem.
5) Opiekun towarzyszący w podróży osobie o znacznym stopniu
niepełnosprawności (powyżej 13 roku życia) lub przewodnik
towarzyszący w podróży osobie
niewidomej, na podstawie
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jednego
z
dokumentów
podopiecznego
oraz
biletów
jednorazowych ma prawo do:
 95% ulgi na przejazdy w drugiej klasie pociągów pośpiesznych,
ekspresowych, IC i EC oraz autobusach PKS przyspieszonych i
pospiesznych.
6) 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.

3.ABONAMENT RTV
Uprawnienie do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu RTV
mogą uzyskać osoby niepełnosprawne, które zostały:
1) zaliczone do I grupy inwalidztwa,
2) zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
3) uznane za całkowicie niezdolne do pracy lub i niezdolne do
samodzielnej egzystencji,
4) uznane trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w
gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny,
5) pobierają rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne,
6) osoby niesłyszące u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub
obustronne upośledzenie słuchu,
7) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.
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.
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4.ULGA REHABILITACYJNA
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, w ciągu roku nie przekracza 9.120,00 zł.
Istnieją dwa rodzaje odliczeń:
 Limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do ustalonej kwoty i
jeśli poniesiono wyższe wydatki, to nie można ich odliczyć)
 Nielimitowane ( ile wydano- tyle można odliczyć)
1)Bez ograniczenia kwotowego można odliczyć wydatki
poniesione
stosownie
do
potrzeb
wynikających
z
niepełnosprawności między innymi na: adaptację i wyposażenie
mieszkań oraz budynków mieszkalnych, przystosowanie
pojazdów mechanicznych, odpłatność za pobyt na turnusie
rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego i
podobnych, odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne, zakup i
naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi
technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających
czynności życiowe (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa
domowego), opiekę pielęgniarską w domu podczas przewlekłej
choroby lub usługi opiekuńcze dla osób zaliczonych do I grupy
inwalidztwa, opłacenie tłumacza języka migowego, opłaty za
kolonie i obozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci
osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
2)Z ograniczeniem kwotowym, wynikającym z ustawy, podlegają
wydatki poniesione między innymi na:
- opłacenie przewodnika osób niewidomych ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (I i II grupa
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inwalidztwa) oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu ze
znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa inwalidztwa),
- utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące psa
asystującego ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (I lub II grupa inwalidztwa),
- wydatki na samochód osobowy stanowiący własność osoby
niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (I lub II grupa inwalidztwa) lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub dziecko
niepełnosprawne, dla potrzeb związanych z koniecznym
przejazdem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Maksymalna kwota odliczeń za 2013r. wynosi 2.280 zł.
Nie jest wymagane
posiadanie dokumentów stwierdzających
wysokość poniesionego wydatku, jednak na żądanie organów
podatkowych, podatnik jest obowiązany
przedstawić dowody
niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (imię i nazwisko
opłaconego przewodnika, certyfikat psa asystującego, zlecenie i
odbycie zabiegów)
Ulga na leki stosowane przez osobę niepełnosprawną (stale lub
czasowo) przysługuje osobie, która otrzyma zlecenie od lekarza
specjalisty o konieczności stosowania takich leków i posiada dowód
poniesienia wydatku (faktura, rachunek, nie wystarczy paragon).
Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie
poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł.
UWAGA!
Każdego roku należy się upewnić czy dana ulga i w jakiej kwocie
przysługuje.
Szczegółowych informacji dotyczących przysługujących ulg
podatkowych udziela Urząd Skarbowy.
Można je również znaleźć na stronie internetowej www.pit.pl/ulgarehabilitacyjna/ lub telefonicznie w Krajowej Informacji Podatkowej
Tel. 801 055 055
z telefonu stacjonarnego
Tel. 22 330 03 03 z telefonu komórkowego
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5.OPŁATA PASZPORTOWA
Osoby niepełnosprawne oraz ich małżonkowie , pozostający na ich
wyłącznym utrzymaniu mają prawo do 50% zniżki opłaty
paszportowej.

6.OPŁATA OD POSIADANEGO PSA
Opłaty od posiadanych psów nie pobiera się od:
 osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – z
tytułu posiadania jednego psa,
 osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego
(musi posiadać certyfikat wydany przez podmiot prowadzący
szkolenie psów asystujących.

III. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE
1.ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY






- (obecnie 153 zł miesięcznie) przyznaje się w celu częściowego
pokrycia wydatków, wynikających z konieczności zapewnienia
opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji i przysługuje:
niepełnosprawnemu dziecku;
osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia z
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
osobie
z
orzeczeniem
o
umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała do
ukończenia 21. roku życia;
osobie, która ukończyła 75 lat (jeśli nie pobiera dodatku
pielęgnacyjnego).

Zasiłek pielęgnacyjny
osiąganego dochodu.

przysługuje

niezależnie

od

wysokości
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Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek w
ośrodku pomocy społecznej w gminie, zgodnie z miejscem
zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

2.ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
– przyznawane z tytułu rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w celu opieki nad poważnie niepełnosprawnym
członkiem rodziny i przysługuje:
 matce albo ojcu;
 opiekunowi faktycznemu dziecka 9w mysl ustawy o
swiadczeniach rodzinnych);
 osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (Dz.U.2011 Nr 149 poz.887 ze zm.);
 innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25
lutego 1964 – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek
alimentacyjny z wyjątkiem osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności (jeśli rodzice osoby wymagającej opieki nie
żyją, są pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni, nie ma
innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu lub legitymują
się orzeczeniem 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 osoba wymagająca
opieki legitymuje się znacznym stopniem niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności a jej niepełnosprawność
powstała przed osiągnięciem dorosłości (do 18. roku życia lub 25.
roku życia – w przypadku osób uczących się).
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Obecnie zasiłek wynosi 800 zł plus 200 zł pomocy finansowej, w
roku 2015 będzie wynosił 1200 zł, od roku 2016 zasiłek
pielęgnacyjny wyniesie 1300 zł.

3. SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
- (obecnie 520 zł) przysługuje osobom, na których zgodnie z
przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek
alimentacyjny, jeżli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki
nad
osobą
z
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 leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Zasiłek uzależniony jest od kryterium dochodowego, które obecnie
wynosi 623zł na osobę w rodzinie.
UWAGA!
Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych należy składać w
ośrodkach pomocy społecznej stosownie do miejsca
zamieszkania (dane teleadresowe na końcu informatora)
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IV. REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom
niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:
-wyrabianie
zaradności osobistej,
pobudzanie
aktywności
społecznej,
-wyrabianie
umiejętności
samodzielnego
wypełniania
ról
społecznych,
-likwidację
barier,
w
szczególności
architektonicznych,
urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu
się i dostępie do informacji,
- kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań
sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.
Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
udzielają:
dla mieszkańców

Leszna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Korczaka 5
64-100 Leszno
Pokój nr 4 w godz. od 11.00- 13.00
65 529-58-47
dla

mieszkańców

tel.65 520-70-46,

powiatu leszczyńskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 4
64-100 Leszno
Budynek B, pokój nr 5
tel. 65 529-68-31
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OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z
DOFINANSOWANIA
Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie jeżeli
posiada
ważny dokument
potwierdzający
status
osoby
niepełnosprawnej oraz spełnia warunki dotyczące kryterium
dochodowego tj. jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę
osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał
poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym
gospodarstwie domowym,
 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby
samotnej.
Kryterium dochodowe nie obowiązuje w przypadku ubiegania się o
dofinansowanie do likwidacji barier.

1.ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie, przy aktywnym
uczestnictwie osoby niepełnosprawnej, możliwie najwyższego
poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej (np.
rower stacjonarny, bieżnia rehabilitacyjna, materac do ćwiczeń,
drabinki gimnastyczne, piłka lekarska).
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
wynosi 60% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości 5krotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek przed
dokonaniem zakupu, oraz zaświadczenie od lekarza prowadzącego
stwierdzające potrzebę rehabilitacji w warunkach domowych.
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2.ZAOPATZRENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I
ŚRODKI POMOCNICZE
Każdej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z
Funduszu Zdrowia.
Są to między innymi: wózki inwalidzkie, aparaty ortopedyczne,
gorsety, protezy, obuwie ortopedyczne, kule, laski, materace
przeciwodleżynowe, aparaty słuchowe, sprzęt stomijny, szkła
okularowe, pieluchy i inne.
W przypadku niektórych środków wymagany jest udział własny
uprawnionego w pokryciu kosztów zakupu.
Zasady zaopatrzenia w te przedmioty, jak często można taki sprzęt
otrzymać i do jakiej kwoty Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje
ich zakup, reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6
grudnia 2013r.w sprawie wykazu wyrobów medycznych
wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2013 poz.1565)
Szczegółowych informacji udziela:

Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kościuszki 4
64-100 Leszno
Budynek A, pokój nr 16

tel. 65 528-61-70

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie można również otrzymać pomoc
finansową przy zakupie: przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych w części dotyczącej wkładu własnego osoby
niepełnosprawnej,
warunkiem jest przedstawienie zlecenia lekarskiego potwierdzonego
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Wysokość dofinansowania wynosi:
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 do 100% udziału własnego w limicie ceny ustalonym przez
ministra do spraw zdrowia, jeżeli taki udział jest wymagany,
 do 150% sumy kwoty limitu oraz wymaganego udziału
własnego, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
UWAGA!
O dofinansowanie można ubiegać się po poniesieniu kosztów
zakupu.

3.TURNUSY REHABILITACYJNE
Turnus rehabilitacyjny to aktywna forma rehabilitacji połączona z
elementami wypoczynku. Celem uczestnictwa w turnusie jest
poprawa psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, a
także pobudzenie i rozwijanie kontaktów społecznych oraz
zainteresowań osób niepełnosprawnych.
Osoba niepełnosprawna (również niezbędny opiekun osoby
niepełnosprawnej) może otrzymać dofinansowanie jeśli złoży:
 wniosek o dofinansowanie,
 kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia
wniosku,
 spełnia warunek kryterium dochodowego,
 nie korzystała już z dofinansowania PFRON na ten cel w
danym roku kalendarzowym,
Wysokość dofinansowanie jest uzależniona od stopnia
niepełnosprawności i waha się od 18-35% (w zależności od stopnia
niepełnosprawności i sytuacji życiowej wnioskodawcy),
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w poprzednim kwartale.
Osoba niepełnosprawna sama wyszukuje dla siebie odpowiedni
turnus rehabilitacyjny, zgodny z zaleceniami i przeciwwskazaniami
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lekarza. Turnus musi być organizowany przez ośrodek mający
odpowiednie uprawnienia.
Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego wynosi co najmniej 14 dni.

4.LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,
TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ
1) likwidacja barier architektonicznych
Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się, może
wystąpić o pomoc w likwidacji barier utrudniających dostęp do
budynku, w którym mieszka lub w samym budynku lub mieszkaniu
(np. zakup schodołazu, wykonanie podjazdu, likwidacja progów,
poszerzenie drzwi dla osoby poruszającej się na wózku,
przystosowanie pomieszczeń sanitarnych).
Dofinansowanie może wynosić do 80% przedsięwzięcia i dotyczy
zwrotu kosztów poniesionych po wydaniu decyzji o dofinansowanie.
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które spełniają
następujące warunki:
 posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 rodzaj ich niepełnosprawności wymaga likwidacji barier
architektonicznych, urbanistycznych lub w komunikowaniu się,
 posiadają zgodę właściciela budynku, w którym mieszkają,
 zamieszkują stale w budynku, w którym ma nastapić likwidacja
barier.
Każdy proponowany wydatek musi wynikać z potrzeb związanych z
danego rodzaju niepełnosprawnością. Ostateczny zakres wydatków
określi protokół sporządzony przez pracowników instytucji pomocy
podczas wizji lokalnej w danym lokalu.
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2) likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się
Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się ma za
zadanie
umożliwienie
lub
znaczne
ułatwienie
osobie
niepełnosprawnej
wykonania
podstawowych,
codziennych
czynności lub kontaktów z otoczeniem. Dofinansowanie może więc
dotyczyć sprzętów, które zgodnie z indywidualnymi potrzebami
osoby niepełnosprawnej temu służą, np: dostawa, zakup i montaż
poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów
ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych;
zakup i zainstalowanie systemu automatycznego otwierania (dla
osób poruszających się na wózku inwalidzkim) do furtki w
ogrodzeniu zewnętrznym, do bramy garażowej/wjazdowej dla
wnioskodawców, którzy jednocześnie posiadają i prowadzą
samodzielnie
samochód;
przystosowanie
wyposażenia
pomieszczenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę
niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim.
Wysokość dofinansowania wynosi 80% ceny brutto zakupu
urządzenia lub wykonania usługi, nie więcej jednak niż 15-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia.
Dofinansowanie
może
być
przyznawane nie częściej niż co trzy lata.

5.DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I
TURYSTYKI
O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury,
rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, jeżeli:
 prowadzą
działalność
statutową
na
rzecz
osób
niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed
dniem złożenia wniosku,
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 udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób
niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do
realizacji zadania,
 udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z
innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości
nieobjętej dofinansowaniem ze środków funduszu.
 Wnioski o dofinansowanie należy składać w Miejskim Ośrodku
Pomocy Rodzinie dla organizacji z Miasta Leszna lub
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dla organizacji z powiatu
leszczyńskiego.

6.PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”
Formy wsparcia programu dotyczą likwidacji barier ograniczających
społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
Program realizowany jest w 3 modułach.
MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i
zawodową:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej.
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu dla osób:
 ze
znacznym
lub
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności, lub orzeczeniem o niepełnosprawności,
 w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub
zatrudnionych,
 z dysfunkcją narządu ruchu.
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B dla osób:
 ze
znacznym
lub
umiarkowanym
stopniem
niepełnosprawności,
 w wieku aktywności zawodowej,
 z dysfunkcją narządu ruchu.
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Obszar B- likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa 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 dla
osób:
 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o
niepełnosprawności,
 w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub osób
zatrudnionych,
 z dysfunkcją obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
w zadaniu 1 i 2 dla osób:
 ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o
niepełnosprawności,
 w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub
zatrudnionych,
 z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za
pomocą wózka o napędzie ręcznym.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązanie techniczne.
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej
posiadanej protezy kończyny.
W zadaniu 3 i 4 dla osób:
 ze stopniem niepełnosprawności,
 w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych,
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 z potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilnością procesu
chorobowego,
 z potwierdzonymi opinią eksperta PFRON rokowaniami
uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego
w programie.
Obszar D –pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej - refundacja kosztów
przedszkola lub żłobka dla dziecka osoby:
 o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 aktywnej zawodowo,
 pełniącej opiekuna prawnego dziecka.
MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym- refundacja kosztów czesnego wraz z pochodnymi dla
osób:
 ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 kontynuujących naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej
lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami
doktoranckimi.
MODUŁ III – szkolenie kadr samorządów oraz organizacji
pozarządowych z zakresu problematyki niepełnosprawności.
UWAGA!
Wnioski należy składać do miesiąca września danego roku
realizacji na rok następny.

do
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V. REHABILITACJA ZAWODOWA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie
niepełnosprawnej
uzyskanie
i
utrzymanie
odpowiedniego
zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej
korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i
pośrednictwa pracy.

1.UPRAWNIENIA
PRACOWNICZE
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OSÓB

1) Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8
godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a przy znacznym i
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i
35 godzin tygodniowo.
2) Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze
nocnej, oraz w godzinach nadliczbowych.
Przepisów tych nie stosuje się do osób zatrudnionych przy
pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz
przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub
sprawujący opiekę nad nim, wyrazi na to zgodę.
3) Skrócone normy czasu pracy nie powodują obniżenia wysokości
wynagrodzenia.
4) Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w
pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek – 15 minut,
przerwa jest wliczana do czasu pracy.
5)
Osobie o
znacznym
lub umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy
– 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Prawo to nabywa się po przepracowaniu jednego roku.
Prawo nie przysługuje jeśli osoba jest uprawniona do urlopu w
wymiarze większym niż 26 dni roboczych lub do urlopu
dodatkowego wg. odrębnych przepisów.
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6)
Osoba
o
znacznym
lub
umiarkowanym
stopniu
niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z
zachowaniem prawa do wynagrodzenia:
 w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w
turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.
 w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów
leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania
sprzętu ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli te czynności
nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Łączny wymiar zwolnień i urlopu dodatkowego nie może
przekroczyć 21 dni.

2.KORZYSTANIE Z USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU
PRACY
Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostajace w
zatrudnieniu mają prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku
pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2013. 674)

Uług - szkolenia
Osoby niepełnosprawne
szkolenie w przypadku:

mogą

zostać

skierowane

na

1)braku kwalifikacji zawodowych;
2) konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji
odpowiedniego zatrudnienia;
3) utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
Kierownik
powiatowego
urzędu
pracy
kieruje
osobę
niepełnosprawną na szkolenie:
 z własnej inicjatywy lub na podstawie orzeczenia właściwego
organu,
 wskazane przez osobę niepełnosprawną, pod warunkiem
uprawdopodobnienia, iż szkolenie to zapewni uzyskanie pracy.
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 z inicjatywy pracodawcy.

Instrumenty rynku pracy
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako
osoba bezrobotna ma prawo korzystać z następujących
instrumentów pracy:
1) stażu- oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w
miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą
/maksymalnie 12 miesięcy/
1) przygot wania zawodowego dorosłych- oznacza aktywizację
bezrobotnego realizowaną bez nawiązania stosunku pracy z
pracodawcą. Bezrobotny ma uzyskać kwalifikacje lub umiejętności
zawodowe potwierdzone świadectwem tytułu zawodowego,
czeladniczego, mistrzowskiego lub zaświadczenie potwierdzające
nabyte umiejętności.
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu lub przygotowania
zawodowego przysługuje stypendium w wysokości 120 % kwoty
zasiłku dla bezrobotnych ogłaszanego corocznie przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim.
3) prac interwencyjnych- oznacza zatrudnienie u pracodawcy, w
ramach którego część kosztów poniesionych na wynagrodzenia i
składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych przez
pracodawcę bezrobotnych podlega refundacji przez urząd pracy.
4) robót publicznych– oznacza zatrudnienie przy wykonywaniu
prac organizowanych przez gminy oraz organizacje pozarządowe
statutowo zajmujące się np: problematyką ochrony środowiska,
kultury, w ramach którego urząd pracy zwraca organizatorowi robót
część kosztów poniesionych na wynagrodzenia społeczne w
wysokości wcześniej uzgodnionej.
5)środków na podjęcie działalności gospodarczej – oznacza
przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej na
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podstawie złożonego stosownego wniosku wraz z wymaganymi
załącznikami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie.
6) studiów podyplomowych – oznacza sfinansowanie z Funduszu
Pracy kosztów studiów podyplomowych- należne organizatorowi
studiów – do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300%
przeciętnego wynagrodzenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Powiatowym Urzędzie Pracy
64-100 Leszno ul. Śniadeckich 5
Tel/fax. 65 529-94-33 www.pupleszno.pl
Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w urzędzie pracy jako
osoba poszukująca pracy (nie mająca statusu osoby bezrobotnej)
niepozostajaca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z następujących
instrumentów rynku pracy:
- stażu
- prac interwencyjnych
- przygotowania zawodowego dorosłych
- badań lekarskich
- zwrotu kosztów dojazdu
- studiów podyplomowych
Szczegółowe informacje można uzyskać
w Biurze Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w
Lesznie lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

3.WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1)Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
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ze środków Państwowego
Niepełnosprawnych.

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

1.Osoba niepełnosprawna bezrobotna lub poszukująca pracy,
niepozostająca w zatrudnieniu, zarejestrowana w powiatowym
urzędzie pracy, może otrzymać środki finansowe na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej albo na wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej.
Warunki uzyskania dotacji:
 podjęcie działalności gospodarczej po raz pierwszy lub na
wznowienie działalności albo ponowne wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej jeśli upłynęło co najmniej 12 miesięcy od
zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania
członkostwa w spółdzielni socjalnej,
 złożenie wniosku o przyznanie środków finansowych,
 dotacja ze środków publicznych może być udzielana tylko raz,
 maksymalna kwota dotacji wynosi 15-krotność przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
 obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 24
miesiące,
 osoba wnioskująca musi zabezpieczyć ewentualny zwrot środków
finansowych w postaci poręczenia dwóch osób, lub blokady
rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się
egzekucji.
Informacje szczegółowe oraz wzór wniosku można pobrać na
stronach www.leszno.pl BIP
Wnioski należy składać w Biurze Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych w Lesznie lub w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Lesznie

2)Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
ze środków Państwowego
Niepełnosprawnych

Funduszu

Rehabilitacji

Osób
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Osoba niepełnosprawna, która prowadzi własną działalność
gospodarczą może uzyskać z PFRON refundację obowiązkowych
składek na ubezpieczenie społeczne:
 emerytalne,
 rentowe.
Wysokość refundacji uzależniona jest od posiadanego stopnia
niepełnosprawności:
 100% kwoty obowiązkowych składek– w przypadku osób

zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 60 % kwoty obowiązkowych składek– w przypadku osób

zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 30% kwoty obowiązkowych składek- w przypadku osób
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania
składek za niepełnosprawnego domownika może uzyskać
refundację składek na ubezpieczenia społeczne:





wypadkowe,
chorobowe,
macierzyńskie,
emerytalno-rentowe.

Osoby starające się o refundację zobligowane są do składania
comiesięcznych wniosków .Wcześniej należy zarejestrować się w
Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON Warszawa,
składając pierwszy wniosek o refundację składek na
ubezpieczenia społeczne.
Wszelkich formalności dokonuje się drogą elektroniczną na
stronach internetowych:
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www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji
(SODiR)
informacji udziela:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 WARSZAWA
tel. centrala 22 50-55-500

infolinia 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub
(22) 581-84-10 (dla telefonów komórkowych).
Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl
UWAGA!
Warunkiem otrzymania refundacji jest opłacenie składek terminowo
i w całości.
3) Ulgi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą lub
wznawiająca działalność, jeśli od jej wyrejestrowania minęło więcej
niż 5 lat, może przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy
odprowadzać niższe składki na ubezpieczenie społeczne i całą
składkę zdrowotną. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia
społeczne (tj. emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa –
razem 31,9% podstawy) stanowi kwota nie mniejsza niż 30% kwoty
minimalnego wynagrodzenia (w roku 2014 składka ta wyniesie
160,78 zł + 270,40 zł składka zdrowotna).
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UWAGA!
Osoba niepełnosprawna może korzystać z obu przywilejów.
Składka zdrowotna nigdy nie podlega refundacji.

4)Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
Osoba niepełnosprawna już prowadząca działalność gospodarczą,
która zaciągnęła kredyt bankowy na rozszerzenie lub kontynuację
tej działalności może ubiegać się o dofinansowanie
oprocentowania kredytu do wysokości 50 %.

Dokumenty należy składać do Biura Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych lub Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie:
1) wniosek osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność
gospodarczą,
2) dokument potwierdzający prowadzenie działalności
gospodarczej,
3) kserokopię umowy kredytowej,
4) informację z banku o spłacie kredytu, aktualnym zadłużeniu,
wysokości oprocentowania oraz terminach płatności,
5) zaświadczenie z urzędu skarbowego o okresie działalności i
braku zadłużenia,
6) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
7) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie
obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa
lata kalendarzowe oraz informację o innej pomocy dotyczącej tych
samych kosztów kwalifikowanych,
8) roczne rozliczenie podatkowe (PIT) za ostatni rok podatkowy
wraz z dowodem nadania do urzędu skarbowego.
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VI. ULGI I UPRAWNIENIA PRACODWACÓW
1.REFUNDACJA KOSZTÓW UTWORZENIA STANOWISK
PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni
osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie
Pracy jako bezrobotną lub poszukującą pracy niepozostającą w
zatrudnieniu, może otrzymać, ze środków PFRON zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy.
Warunki otrzymania refundacji:
- wnioskodawca musi być pracodawcą,
- prowadzić działalność gospodarczą co najmniej jeden rok
kalendarzowy,
- posiadać dobrą kondycję finansową,
-złożyć zabezpieczenie ewentualnego zwrotu środków w formie
poręczenia lub blokady rachunku bankowego, lub aktu notarialnego
o poddaniu się egzekucji,
- nie może zalegać w opłatach podatkowych, składkach na
ubezpieczenie społeczne oraz składkach PFRON.
 Maksymalna kwota refundacji kosztów wynosi 15- krotność
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 Refundacji podlegają koszty po dniu podpisania umowy ze
starostą (prezydentem).
 Obowiązek zatrudniania osoby niepełnosprawnej na stanowisku
pracy trwa 3 lata.
 Jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca
zwraca otrzymane środki w wysokości 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za
każdy miesiąc brakujący do 36 miesięcy, jednak nie mniej niż 1/6 tej
kwoty.

34

2. ZWROT KOSZTÓW ZATRUDNIENIA PRACOWNIKA
POMAGAJĄCEGO NIEPEŁNOSPRAWNEMU
PRACOWNIKOWI
Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może
otrzymać zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w
zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem,
a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego
wykonania przez niepełnosprawnego pracownika na stanowisku
pracy.
 Wysokość
zwrotu
stanowi
iloczyn
kwoty
najniższego
wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych
wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i
miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w
miesiącu .
 Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi
niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin
odpowiadającej 20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.

3.ZWROT
NA:

KOSZTÓW

PRACODAWCY

PONIESIONYCH

1) adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla potrzeb osób
niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla
tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności,
2) adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej wykonanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie
pracy,
3) zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników
niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub
przystosowanych
do
potrzeb
wynikających
z
ich
niepełnosprawności,

35

4) rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb pracownika
niepełnosprawnego w zakresie przystosowania stanowiska pracy i
adaptacji pomieszczeń.

4.DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA
NIEPEŁNOSPRAWNEGO
Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne
dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego,
o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób
niepełnosprawnych prowadzonej przez Fundusz w maksymalnej
kwocie:
- 1800 zł – dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- 1125 zł – dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- 450 zł – dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności;
 Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 75%
poniesionych miesięcznych kosztów płacy.
 Kwoty dofinansowań są jednakowe na otwartym jak i
chronionym rynku pracy.
 Dofinansowanie obowiązuje dla nowo zatrudnionych osób
niepełnosprawnych, których zatrudnienie powoduje wzrost
zatrudnienia netto w zakładzie pracy. (tzw. efekt zachęty)
 Kwoty dofinansowań zwiększa się o 600 zł w przypadku osób
niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczono
chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe
zaburzenia rozwojowe lub epilepsję i niewidomych.

UWAGA!
Dofinansowanie nie przysługuje:
-pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników i
nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w
wysokości co najmniej 6%,
-na pracowników niepełnosprawnych, którzy mają ustalone prawo
do emerytury,
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-jeżeli wynagrodzenie pracownika nie zostało przekazane na jego
rachunek bankowy lub przesłane pocztą na adres zamieszkania,
-jeżeli miesięczne koszty pracy zostały poniesione przez
pracodawcę z uchybieniem terminów (wynagrodzenie i opłaty na
ubezpieczenia społeczne)
Wszelkich formalności dokonuje się drogą elektroniczną na stronach
internetowych PFRON:
www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa dofinansowań i refundacji
(SODiR)
informacji udziela:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
al. Jana Pawła II 13
00-828 WARSZAWA
tel. centrala 22 50-55-50

infolinia 0 801 233 554 (dla telefonów stacjonarnych) lub
(22) 581-84-10 (dla telefonów komórkowych).
Adres poczty elektronicznej: sod@pfron.org.pl
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VII.

INSTYTUCJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Urząd Miasta Leszna –Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych
ul.Lipowa 32, 64-100 Leszno
tel.65 529-82-28 (29) fax.65 529-82-24 moziron@leszno.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul.Korczaka 5, 64-100 Leszno
tel.65 520-61-80, tel/fax 65 529-58-47 mopr@leszno.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
pl.Kościuszki 4, 64-100 Leszno
tel.65 529-68-31 fax. 65 529-68-41
pcpr@powiat-leszczynski.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
ul.Dworcowa 34, 64-120 Krzemieniewo
tel.65 536-00-18 opskrzemieniewo@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie
ul.Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel.65 534-06-30 fax.65 534-09-26 gops@lipno.pl

Urząd Miasta i Gminy Osieczna
Pl.Powstańców Wlkp.6, 64-113 Osieczna
tel.65 535-00-16 opsosieczna@wp.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rydzynie
ul. Rzeczpospolitej 9, 64-130 Rydzyna
tel.65 538-00-08 ops@rydzyna.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowe
ul.Strzelecka 6, 64-115 Święciechowa
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tel.65 533-00-32 ops_swie@onet.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie
ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo
tel.65 549-40-16 gopswijewi@wp.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszkowicach
ul.Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice
tel.65 525-29-70 gops@wloszakowice.pl

Dom Pomocy Społecznej w Lesznie
ul.Korczaka 1, 64-100 Leszno
tel.65-49-04

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie
ul.Niepodległości 27c, 64-100 Leszno
tel.65 529-98-64

Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach
ul.21 Października 4, 64-140 Włoszakowice
tel.65 537-01-25

Powiatowy Urząd Pracy
ul.Śniadeckich 5, 64-100 Leszno
tel/fax 65 529-94-33
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VIII.

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE I
DZIAŁAJĄCE
NA
RZECZ
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

FUNDACJE
OSÓB

Fundacja Chorych na Zespół Dandy Walkera „Podaj dalej”
ul. Bułgarska 5/10

64-100 Leszno

tel.65 520-02-33

Fundacja ''Dr Clown''
al.Krasińskiego 12/1 64-100 Leszno tel.694 414 458

Fundacja „ODZEW”
al.Jana Pawła II 15a 64-100 Leszno tel.65 529-98-46

Leszczyńskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
ul.Grunwaldzka 121, 64-100 Leszno tel.667 505 212

Leszczyńskie Stowarzyszenie
Niepełnosprawnym

Dzieciom

ul.Łaziebna 14, 64-100 Leszno tel. 65 529-38-80

Leszczyńskie Stowarzyszenie „Razem z nami” na Rzecz
Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną
przy Zespole Szkół Specjalnych
al.Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno tel.520-40-04

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne
„Amazonka”
ul.B.Chrobrego 37, 64-100 Leszno tel.65 520-51-15

Polski Czerwony Krzyż
ul.Mickiewicza 2, 64-100 Leszno

tel. 65 520-63-66

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul.Wł.Sikorskiego 9a, 64-100 Leszno tel.65 520-79-80

Polski Związek Głuchych
ul.B Chrobrego 37, 64-100 Leszno tel.65 520-71-81

Polski Związek Niewidomych
ul.Dabrowskiego 45a , 64-100 Leszno tel.519 514 182

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Oddział Rejonowy
ul.J.Dąbrowskiego 45a,64-100 Leszno tel.65 520-84-52
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Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło nr 1 i Koło Dzieci i Młodzieży
ul.B.Chrobrego 37, 64-100 Leszno

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym – Dzienny Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy
uL.Starozamkowa 14a, 64-100 Leszno tel.65 529-64-74

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
os.Ogrody 24, 64-100 Leszno tel.663 177 224

Stowarzyszenie Chorych na Choroby
Reumatyczne
ul.Grota Roweckiego 24,64-100 Leszno tel.65 520-79-80

Stowarzyszenie „Odzew”
al.Jana Pawła II 15a, 64-100 Leszno tel.65 529-98-46

Stowarzyszenie
„SALUS”

na

Rzecz

Osób

Niepełnosprawnych

ul.Żniwna 2 , 64-100 Leszno tel.603 681 578

Stowarzyszenie „Wygraj Siebie”
ul.Andrzejewskiego 8a/5, Leszno tel.691-956-717

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej
Troski im.J.Korczaka
ul.Wolności 15, 64-140 Włoszakowice tel. 65 537-01-61

Stowarzyszenie Izba Życia „Nadzieja”
ul.21 Października 4,64-140 Włoszakowice tel.65 537-00-88

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Zawodowej i
Społecznej Osób Niepełnosprawnych Ziemi Leszczyńskiej
„PRO-ACTIV”
pl.Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, tel.65 538-85-93

Stowarzyszenie „Podaj dłoń”
ul.Rynek7, 64-130 Rydzyna tel.65 538-84-34 wew 22

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR
Biuro Regionalne
ul.Szamarzewskiego 78/82 lok.71, Poznań Tel/fax 61 852 24 56
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