Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe.

Wymagane dokumenty:
• wniosek w sprawie zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego,
• aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
• aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
o potrzebie kształcenia specjalnego,
• skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej
placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych),
• potwierdzenie przyjęcia ucznia niepełnosprawnego do
przedszkola, szkoły i ośrodka,
WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Planetorza 2, tel. 77 405 26 04.

KARTA PARKINGOWA-ZE WSKAZANIEM W PUNKCIE 9
ORZECZENIA „SPEŁNIA”

Przeznaczona dla osób niepełnosprawnych kierujących pojazdem samochodowym oraz dla kierowcy, który przewozi osoby
niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
Karta upoważnia do nieprzestrzegania kilku znaków zakazu.
Kartę wydaje: Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności, Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma 5,
tel. 77 405 27 85, 77 405 27 84.
Uwaga: orzeczenie stanowiące podstawę do wydania karty parkingowej musi być wydane po 01.07.2014 r.
Ważne!: wniosek o wydanie karty parkingowej musi być złożony
osobiście przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej.

DODATEK MIESZKANIOWY-ZE WSKAZANIEM W PUNKCIE
10 ORZECZENIA „WYMAGA”

Dodatek mieszkaniowy przeznaczony dla osób, które nie są
w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.
Przyznanie dodatku zależy od kryterium dochodowego oraz metrażu mieszkania.
GDZIE: Wydział/Referat Gospodarki Lokalowej/Komunalnej
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, tel. 77 405 03 11
Urząd Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, tel. 77 487 22 66
Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, tel. 77 487 11 57
Urząd Gminy Pawłowiczki, ul. Jedności Narodu 1, tel. 77 403 64 61
Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, tel. 77 480 14 60
Urząd Gminy Reńska Wieś, ul. Pawłowicka 1, tel. 77 482 03 50

BILET ULGOWY NA PŁYWALNIĘ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
DLA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO I JEGO OPIEKUNA
Ulga obowiązuje przy wstępie z dzieckiem.

ULGA W OPŁACIE ZA WSTĘP DO MUZEÓW NARODOWYCH

Przysługuje osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o wolnym Handlu. Dokumentem potwierdzającym
uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów
jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność.

Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Judyma 5, tel. 77 405 27 85,
e-mail: pzon@powiat.kedzierzyn-kozle.pl

Rozporządzenie Rady Ministrów dn. 20.07.2017r. W sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo
zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

BEZPŁATNY ABONAMENT RADIOWO-TELEWIZYJNY

OSOBA UPRAWNIONA: Opiekun dziecka niepełnosprawnego pobierający na niego świadczenie pielęgnacyjne
URZĄD POCZTOWY
(właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej)
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych Dz. U.
z 2005 r., Nr 85, poz. 728 z późn. zm.

Poczta Główna Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma 2, tel. 77 472 36 37.
Uwaga!!! Zwolnienia nie przysługują osobom, które pozostają we
wspólnym gospodarstwie domowym z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi warunków do
uzyskania tych zwolnień.

STOWARZYSZENIA / ORGANIZACJE

• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „BRZDĄC”, Kędzierzyn-Koźle, ul. Grunwaldzka 29, tel.77 483 83 94
• Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów „MAŁY KSIĄŻĘ”,
Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 19, tel. 607 111 280
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych „Razem Możemy Więcej”, Kędzierzyn-Koźle,
ul. Karola Miarki 29B/13
• Stowarzyszenie „ZAWSZE DZIECKO” w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Krasickiego 10
• Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie, Oddział Regionalny
Kędzierzyn-Koźle, ul. Krasickiego 10
• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym, Koło w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4,
tel. 77 482 69 43

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE

www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6789/3720/orzekanie-oniepelnosprawnosci-wnioski.html
www.mops-kkozle.pl
www.kkozle.naszepcpr.pl
www.poradnik.ngo.pl
www.niepelnosprawni.pl

Podstawowe ulgi
i uprawnienia
dla dzieci do 16 roku życia
z orzeczeniem
o niepełnosprawności
www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MOGĄ STARAĆ SIĘ O:

• zasiłek rodzinny,
• dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego,
• dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego,
• dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (jeżeli nie
zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka),
• dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza
miejscem zamieszkania,
• zasiłek pielęgnacyjny,
• specjalny zasiłek opiekuńczy,
• świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej.

Ustawa z dn. 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych

ŚWIADCZENIA TE WYPŁACANE SĄ PRZEZ:
MIEJSKI LUB GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej)
MOPS KĘDZIERZYN-KOŹLE: Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej, ul. Mikołaja Reja 2a, tel. 77 483 79 01 wew.401
GOPS POLSKA CEREKIEW: ul. Raciborska 4, tel. 77 487 65 27
GOPS BIERAWA: ul. Wojska Polskiego 12, tel. 77 487 21 81
GOPS PAWŁOWICZKI: ul. Magnoliowa 3, tel.77 487 42 43
GOPS REŃSKA WIEŚ: ul. Pawłowicka 1, tel. 77 482 01 01
GOPS CISEK: ul. Planetorza 52, tel. 77 487 11 57

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ZASTĘPUJE KONIECZNOŚĆ OKAZYWANIA ORZECZENIA PRZY POŚWIADCZANIU UPRAWNIEŃ
Legitymacja wydawana jest w Powiatowym Zespole do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Judyma 5
na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności.

ULGI PODATKOWE

Przysługują osobie niepełnosprawnej lub podatnikowi, który utrzymuje osobę niepełnosprawną. Są to ulgi m.in. na:
• przystosowanie pomieszczeń lub pojazdów,
• zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi
technicznych niezbędnych w rehabilitacji,
• zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych,
• pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
• zakup leków,
• 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 osoby niepełnosprawnej - karetką transportu
sanitarnego,
• opłacenie tłumacza migowego.

UWAGA!!! Prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów
w komunikacji miejskiej ustala rada danego miasta, dlatego
w różnych miastach Polski osoby niepełnosprawne mogą korzystać z innych zwolnień/rabatów.

Pełny wykaz: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia
26 lipca 1991r.

ULGOWE PRZEJAZDY ŚRODKAMI TRANSPORTU PUBLICZNEGO

UWAGA!!! Nie można odliczać powyższych wydatków, jeśli były one
finansowane ze środków PFRON, NFZ czy Zakładowego Funduszu
Rehabilitacji.
URZĄD SKARBOWY
Kędzierzyn-Koźle, ul. Piotra Skargi 19 tel. 77 406 17 00

DOFINANSOWANIE DO:
•
•
•
•

turnusu rehabilitacyjnego,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się.
ŚRODKI DOFINANSOWANE PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE,
Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 4, tel. 77 483 33 23.

DODATKOWY URLOP WYCHOWAWCZY

PRZYSŁUGUJE ZATRUDNIONEMU CO NAJMNIEJ 6 MIESIĘCY

Pracownik może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego
orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.
Art. 186 § 1 kodeksu pracy.

BEZPŁATNA KOMUNIKACJA MIEJSKA

Dotyczy: dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, objętej kształceniem specjalnym na podstawie ustawy
o systemie oświaty a także niepełnosprawne dzieci pięcioletnie objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz towarzyszący tym osobom opiekunowie – z tym, że uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd na odcinku linii autobusowej od
miejsca zamieszkania lub pobytu do właściwego ośrodka (miejsca
kształcenia specjalnego, miejsca odbywania przygotowania przedszkolnego, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej,
poradni psychologiczno–pedagogicznej) i z powrotem w dni nauki.
Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miasta Kędzierzyn -Koźle z dnia 29 kwietnia 2015r.

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY
ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle, tel. 77 483 52 52

Na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej
przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu.
Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci w wieku do 4 lat.
Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione
następujące osoby:
1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych
imiennych;
2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów
jednorazowych.
Ulga obowiązuje wyłącznie przy przejazdach: z miejsca zamieszkania lub z 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 rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

DOWÓZ DO SZKOŁY, OŚRODKÓW I PRZEDSZKOLI

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci/uczniów spełniających
ustawowe kryteria, mogą ubiegać się o zabezpieczenie dowozu
ich dzieci lub zwrot kosztów dowozu własnym samochodem/komunikacją miejska. W tym celu zobowiązani są złożyć w Wydziale
Oświaty i Wychowania wniosek z prośbą o m.in. zwrot kosztów
dowozu dziecka/ucznia do przedszkola/szkoły środkami
komunikacji publicznej lub zwrot kosztów dowozu dziecka/
ucznia do przedszkola/szkoły własnym pojazdem.

