
  

ULGI I UPRAWNIENIA ULGI I UPRAWNIENIA 
OSÓB OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCHNIEPEŁNOSPRAWNYCH 



  

Pojęcie Pojęcie 
niepełnosprawnościniepełnosprawności

      NiepełnosprawnośćNiepełnosprawność oznacza trwałą lub 
okresową niezdolność do wypełniania ról 
społecznych z powodu stałego lub 
długotrwałego naruszenia sprawności 
organizmu, w szczególności powodującą 
niezdolność do pracy. 



  

Orzekanie dla celów rentowych:Orzekanie dla celów rentowych:
− Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział Rybnik Inspektorat w Raciborzu ul. Łąkowa 28
− Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

KRUS Racibórz ul. Ludwika 4

Orzekanie dla celów pozarentowych:Orzekanie dla celów pozarentowych:
− Powiatowy Zespół ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności 
PZON ul. Raciborska 20,  44-200 Rybnik 

OrzecznictwoOrzecznictwo



  

                              Rodzaje orzeczeńRodzaje orzeczeń

Stała lub długotrwała 
niezdolność do pracy 

w gospodarstwie rolnym 
bez prawa do zasiłku 

pielęgnacyjnego

Lekki stopień 
niepełnosprawności 

Częściowa niezdolność do 
pracy, celowość 
przekwalifikowania 

III grupa inwalidzka

……………..Umiarkowany stopień 
niepełnosprawności

Całkowita niezdolność do 
pracyII grupa inwalidzka

Stała lub długotrwała 
niezdolność do pracy w 
gospodarstwie rolnym, 
połączona z prawem do 
zasiłku pielęgnacyjnego

Znaczny stopień 
niepełnosprawności

Całkowita niezdolność do 
pracy i samodzielnej 
egzystencji 

I grupa inwalidzka

Orzecznictwo rentowe Orzecznictwo rentowe 
dla rolników KRUSdla rolników KRUS  

Orzeczenia Powiatowego Orzeczenia Powiatowego 
Zespołu do spraw Zespołu do spraw 
Orzekania o Orzekania o 
NiepełnosprawnościNiepełnosprawności  

Orzeczenia lekarzy Orzeczenia lekarzy 
orzecznikóworzeczników

Orzeczenia Komisji ds. Orzeczenia Komisji ds. 
Inwalidztwa i Inwalidztwa i 
ZatrudnieniaZatrudnienia

                                                                        Obecny system orzecznictwaObecny system orzecznictwaDawny system Dawny system 
orzecznictwaorzecznictwa



  

Ulgi telekomunikacyjneUlgi telekomunikacyjne
              Przysługują osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok Przysługują osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 rok 

życia, dokumentem poświadczającym prawo do ulg jest życia, dokumentem poświadczającym prawo do ulg jest 
orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności :Niepełnosprawności :

2. znaczny stopień niepełnosprawności (04 – O  - narząd wzroku),
3. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (03 – L – zaburzenia narządu 

głosu, mowy lub słuchu),
4. w przypadku zastosowania większej ilości symboli w orzeczeniu:

• musi występować podany wyżej kod niepełnosprawności..

Ulgi przysługujące to :Ulgi przysługujące to :
• za przyłączenie urządzenia końcowego do sieci TP  - 50% opłaty podstawowej,
• w abonamencie telefonicznym – 50% opłaty podstawowej.  



  

   Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach 
uprawnieni są: 

• osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności,
• osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez możliwości 

zatrudnienia,  
• osoby niewidome lub ociemniałe oraz towarzyszący im przewodnik lub opiekun 

(orzeczenie stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku),
• dzieci niepełnosprawne w wieku 4-7 lat oraz młodzież do 18-go roku życia nie 

objęta obowiązkiem szkolnym,
• opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej 

inwalidztwem lub niepełnosprawnej,
• uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie.

Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są:
• emeryci i renciści,
• osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności.     

Komunikacja miejskaKomunikacja miejska



  

Od opłat zwalnia się:
• osoby, co do których orzeczono:

• I grupę inwalidzką, 
• całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji,
• znaczny stopień niepełnosprawności,
• trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym 

(plus zasiłek pielęgnacyjny). 
3. które ukończyły 75 rok życia,
4. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu lub rentę 

socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno – rentowego,
5. niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne 

upośledzenie słuchu,
6. niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

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

                  Zwolnienie z opłat RTVZwolnienie z opłat RTV



  

Zakład Ubezpieczeń Zakład Ubezpieczeń 
SpołecznychSpołecznych 

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja 
państwowa zajmująca się dystrybucją świadczeń 
z ubezpieczeń społecznych i gromadzeniem 
składek na ubezpieczenie społeczne. Zadaniami 
ZUS jest m.in.: ustalanie uprawnień do 
świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz 
wypłacanie tych świadczeń.     



  

Renta z tytułu niezdolności do pracyRenta z tytułu niezdolności do pracy
   Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje 

ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
• jest niezdolny do pracy,
• ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy,  
• niezdolność do pracy powstała w określonych ustawą okresach 

składkowych (okres zatrudnienia, okres ubezpieczenia)                        
     i nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego 
lub opiekuńczego) albo nie później, niż w ciągu 18 miesięcy od 
ustania tych okresów. 

    Okres składkowy i nieskładkowy wymagany do przyznania renty uzależniony 
jest od wieku, w jakim powstała niezdolność do pracy:

• 1 rok, jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
• 2 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 – 22 lata,
• 3 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 – 25 lat,
• 4 lata, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej  25 – 30 lat,
• 5 lat, jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.



  

Renta z tytułu niezdolności do pracyRenta z tytułu niezdolności do pracy
   Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do 

pracy powstała po ukończeniu 30-tego roku życia, musi przypadać w ciągu 
ostatniego dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku      
        o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego 
dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu 
niezdolności do pracy, renty rodzinnej czy renty szkoleniowej.

     * jeżeli ubezpieczony nie osiągnął wymaganego okresu składkowego                
      i nieskładkowego, warunek posiadania wymaganego okresu uważa się za 
spełniony, gdy ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia przed 
ukończeniem 18 lat lub w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole 
ponadpodstawowej, ponad gimnazjalnej lub w szkole wyższej oraz do dnia 
powstania niezdolności do pracy miał bez przerwy lub z przerwami nie 
przekraczającymi 6 miesięcy, okresy składkowe i nieskładkowe.



  

Renta socjalnaRenta socjalna 

Renta socjalna przysługuje osobie, która:
• jest pełnoletnia,
• jest całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia 

sprawności organizmu , które powstało:
- przed ukończeniem 18 roku życia,
- w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej – przed 
  ukończeniem 25 roku życia, 
- w trakcie studiów doktoranckich lub 

       aspirantury naukowej.
Podstawę do przyznania renty socjalnej stanowi:

• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
• orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I lub II 

grupy inwalidzkiej,
• orzeczenie lekarza orzecznika, wydane przed dniem 1 października 2003 r., 

uprawniające do renty socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.



  

Renta socjalnaRenta socjalna
Renta socjalna nie przysługuje osobie, która:
• ma ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu 

niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, świadczenia 
przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,

• pobiera świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
• jest tymczasowo aresztowana albo odbywa karę pozbawianie wolności,
• ma ustalone prawo do renty rodzinnej przez jednostkę organizacyjną zakładu lub 

przez inny niż ta jednostka organ emerytalno-rentowy
• jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej lub jako współwłaściciel 

ma udział w takiej nieruchomości, który przekracza 5 ha przeliczeniowego. 



  

Ulga rehabilitacyjnaUlga rehabilitacyjna
   W rozliczeniu podatkowym za dany rok możliwe jest dokonanie 

odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków 
związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, 
poniesionych w roku podatkowym praz podatnika będącego 
osobą niepełnosprawną lub podatnika, mającego na utrzymaniu 
osobę niepełnosprawna.  
Warunek:

• orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni 
niepełnosprawności, 

• decyzja przyznająca rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę 
szkoleniową albo rentę socjalną,

• orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia,
• orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ rentowy na podstawie 

przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.   



  

Ulga rehabilitacyjnaUlga rehabilitacyjna
   Odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na cele 

rehabilitacyjne oraz wydatków związanych                      
   z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, 
mogą dokonywać również podatnicy, na których 
utrzymaniu są następujące osoby niepełnosprawne: 
współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci 
obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice,  
rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, 
zięciowie i synowie – jeśli w roku podatkowym 
dochody tych osób niepełnosprawnych nie 
przekroczyły kwoty 9 120, 00 zł.    



  

Ulga rehabilitacyjnaUlga rehabilitacyjna
    Zgodnie z ustawą, warunkiem skorzystania z większości 

ulg rehabilitacyjnych jest posiadanie przez podatnika 
dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków  
(faktury VAT, rachunku).

    Nie dotyczy to jednak: 
• 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 (urzędy skarbowe mogą zażądać przedstawienia 
dokumentów poświadczających korzystanie z takich zabiegów,

• opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy 
inwalidztwa (znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności) 
oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I 
grupy inwalidztwa.       



  

Ulga rehabilitacyjnaUlga rehabilitacyjna
• utrzymanie przez osoby niewidomy I lub II grupy inwalidztwa (znaczny   

                     i umiarkowany stopień niepełnosprawności) psa 
przewodnika. 

   
  W każdym z tych trzech przypadków można odliczyć 

ustaloną co roku kwotę, bez potrzeby 
dokumentowania poniesionych wydatków. Obecnie 
jest to kwota 2280 zł. Należy pamiętać, że brak 
obowiązku dokumentowania wydatków podlegających 
odliczeniu nie oznacza, że podatnik może odliczyć 
kwotę, której faktycznie nie wydał. !!!  

  



  

Ulga rehabilitacyjnaUlga rehabilitacyjna
   Pozostałe wydatki, które można odliczyć na podstawie posiadanych 

dokumentów stwierdzających ich poniesienie:
• 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 uzdrowiskowego, za pobyt 

w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i 
pielęgnacyjno – opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,  



  

Ulga rehabilitacyjnaUlga rehabilitacyjna
Ciąg dalszy odliczeń:

• 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 (znaczny stopień 
niepełnosprawności),

• opłacenie tłumacza języka migowego,
• kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
• leki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami 

w danym miesiącu, a ustalona co roku kwotą, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że 
osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),

• odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne:
    - osoby niepełnosprawne – karetką transportu sanitarnego,
    - osoby niepełnosprawne, zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci 

niepełnosprawne do lat 16 – również innymi niż karetka środkami transportu,
• odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na:
    - turnusie rehabilitacyjnym, 
    - w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej,          

          w zakładach opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych,
    - na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 

niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.
    



  

Ulga rehabilitacyjnaUlga rehabilitacyjna
    Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od 

dochodu. Nie można jednak odliczyć wydatków na cele 
rehabilitacyjne, które zostały sfinansowane lub 
dofinansowane ze środków zakładowego funduszu 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub 
ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia albo 
zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek innej 
formie. Jeśli wydatki były tylko częściowo finansowane 
z powyższych funduszy czy środków, odliczeniu 
podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami       
           a kwotą sfinansowaną czy zwróconą z 
jakichkolwiek innych środków.     



  

Punkt NFZ w RaciborzuPunkt NFZ w Raciborzu
   Od 7 stycznia br. można załatwiać sprawy związane        

            z wydawaniem Kart Ubezpieczenia 
Społecznego, Europejskich Kart Ubezpieczenia 
Zdrowotnego oraz potwierdzania zleceń na 
zaopatrzenie ortopedyczne                                 i inne 
środki pomocnicze w raciborskiej siedzibie NFZ. 

   Sekcja Obsługi Ubezpieczonych, podległa Rybnickiej 
Delegaturze Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia mieści się w Szpitalu 
Rejonowym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 i jest 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 
16.00   tel:  032 417 01 75



  

DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ 
ZA ZA 

UWAGĘ.UWAGĘ.  


