
RODZICE I OPIEKUNOWIE DZIECKA O LEKKIM STOPNIU NIE-
PEŁNOSPRAWNOŚCI MOGĄ SIĘ STARAĆ O:
1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, 
opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu 
dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne 
na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.

2. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania.
Przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 
opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się legity-
mującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

OSOBY O LEKKIM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOGĄ 
UBIEGAĆ SIĘ O:
1. Zasiłek okresowy.

Przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, 
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub naby-
cia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia 
społecznego:
• osobie samotnie gospodarującej, którego dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego 

rodziny.
2. Poradnictwo rodzinne.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodzi-
ny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także 
terapię rodzinną.

ŚWIADCZENIA TE UDZIELANE SĄ PRZEZ:
MIEJSKI LUB GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
(właściwy dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej)
MOPS KĘDZIERZYN-KOŹLE: ul. 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

 Legitymacja wydawana jest w Powiatowym Zespole do Spraw 
Orzekania o Niepełnosprawności w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Judyma 5,  
na podstawie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności.

• potwierdza tożsamość osoby niepełnosprawnej;
• zastępuje konieczność noszenia orzeczenia wraz z dowodem 

tożsamości.

ULGI PODATKOWE
 Zgodnie przepisami art. 26 par. 7a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko osoby uznane za 
niepełnosprawne lub opiekunowie osób niepełnosprawnych mogą 
korzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej przeznaczonej m.in. na:
1. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych 

stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
2. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikają-

cych z niepełnosprawności;
3. zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi 

technicznych, niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wy-
konywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynika-
jących z niepełnosprawności (z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa 
domowego);

4. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, sto-
sownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;

5. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym;
6. odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowi-

skowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach 
opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz od-
płatność za zabiegi rehabilitacyjne;

7. opłacenie tłumacza języka migowego;
8. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością oraz 

dzieci osób z niepełnosprawnością, które nie ukończyły 25 roku 
życia;

9. leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie po-
niesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli 
lekarz specjalista stwierdzi, że osoba z niepełnosprawnością po-
winna stosować określone leki – stale lub czasowo;

10. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane 
z pobytem:
a) na turnusie rehabilitacyjnym;
b) w zakładach, o których mowa wyżej;
c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa 

wyżej.
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

ŚRODKI Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON)
DOFINANSOWANIE MIĘDZY INNYMI DO:

• turnusu rehabilitacyjnego;
• zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycz-

ne i środki pomocnicze;
• likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w ko-

munikowaniu się;
• na usługi tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika oso-

by niepełnosprawnej, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 
wynikającymi z niepełnosprawności.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 4, tel. 77 483 33 23

DODATEK MIESZKANIOWY-ZE WSKAZANIEM W PUNKCIE 10 
ORZECZENIA „WYMAGA”
 Dodatek mieszkaniowy przeznaczony dla osób, które nie są w sta-
nie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyzna-
nie dodatku zależy od kryterium dochodowego oraz metrażu miesz-
kania.

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
 

DODATKOWA O 15 m2 POWIERZCHNIA MIESZKALNA

 Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna 
poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełno-
sprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

PRACA

 Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzę-
dzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca 
w zatrudnieniu.

FORMY POMOCY MIĘDZY INNYMI:
• pośrednictwo pracy;
• poradnictwo zawodowe;
• prace interwencyjne;
• staże zawodowe;
• szkolenia.

 Przepisy Ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Ko-
deksu pracy zapewniają pracującym osobom niepełnosprawnym  
z lekkim stopniem (zatrudnionym na umowę o pracę) odpowiednie 
warunki zatrudnienia:

• Czas pracy osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem wynosi 
maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (z wy-
jątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu);

• Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi 
co najmniej 6 godzin, to pracownik ma prawo do przerwy  
w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu 
pracy (z art. 134 Kodeksu pracy). Niezależnie od tego upraw-
nienia, osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej prze-
rwy w pracy, którą wykorzystać może na gimnastykę uspraw-
niającą lub wypoczynek. Czas takiej dodatkowej przerwy 
wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy;

• Racjonalne usprawnienia - tzn. przeprowadzenie koniecznych 
w konkretnej sytuacji zmian lub dostosowań do szczególnych, 
zgłoszonych pracodawcy potrzeb wynikających z niepełno-
sprawności danej osoby. Może to być likwidacja barier archi-
tektonicznych, odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy 
(np. oprogramowanie do komputera) czy przeniesienie stano-
wiska pracy z piętra na parter). 

POWIATOWY URZĄD PRACY 
Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11, Informacja: 77 482 70 41

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 przygoto-
wania przedszkolnego oraz towarzyszący tym osobom opieku-
nowie – z tym, że uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd 
na odcinku linii autobusowej od miejsca zamieszkania lub po-
bytu do właściwego ośrodka (miejsca kształcenia specjalnego, 



miejsca odbywania przygotowania przedszkolnego, domu po-
mocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psycholo-
giczno–pedagogicznej) i z powrotem w dni nauki;

• pozostałych osób niepełnosprawnych, które uczęszczają do 
dziennych ośrodków rehabilitacyjnych lub ośrodków terapii 
zajęciowej – z tym, że uprawnienie obejmuje wyłącznie prze-
jazd na odcinku linii autobusowej od miejsca zamieszkania lub 
pobytu do ośrodka i z powrotem.

Uchwała Nr XI/68/15 Rady Miasta Kędzierzyn -Koźle z dnia 29 kwietnia 
2015r.

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.

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

ULGOWE PRZEJAZDY PKP / PKS

DOTYCZY JEDYNIE: 
• DZIECI I MŁODZIEŻY dotkniętej inwalidztwem lub niepełno-

sprawnej do ukończenia 24 roku życia;
• STUDENTÓW dotkniętych inwalidztwem lub niepełnospraw-

nych do ukończenia 26 roku życia.
 Osoby te uprawnione są do 78% ulgi w klasie 2 pociągów, 
opiekun towarzyszący w podróży ma prawo do 78% ulgi.
 Ulga obowiązuje wyłącznie przy przejazdach: z miejsca za-
mieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyż-
szej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-
-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 
specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego 
dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiąz-
ku 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.

UWAGA!!! Szczegółowe informacje dotyczące ulg na przejazd do-
stępne są u przewoźnika lub w kasie przed zakupem biletu.

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r., o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

Podstawowe ulgi 
i uprawnienia dla osób 
z lekkim stopniem 
niepełnosprawności

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

www.powiat.kedzierzyn-kozle.pl

50% ULGA W OPŁACIE PASZPORTOWEJ
 Prawo do ulgi ma osoba niepełnosprawna oraz jej małżonek po-
zostający na jej bezpośrednim utrzymaniu.
Nie pobiera się natomiast opłaty paszportowej m.in. od:

• osób przebywających w domach pomocy społecznej lub  
w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy spo-
łecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę 
następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z ko-
niecznością poddania się operacji.

ULGOWE BILETY DO MUZEÓW NARODOWYCH 
 Przysługuje osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, 
będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem potwierdzającym 
uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów 
jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność.
 Rozporządzenie Rady Ministrów dn. 20.07.2017r. W sprawie rodza-
jów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo 
zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu 
Al. Jana Pawła II 27, tel. 785 507 200
Stowarzyszenie Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie
Kędzierzyn-Koźle ul. Chemików 3,  tel. 77 481 33 37
Stowarzyszenie Przyjaciół Domów Pomocy Społecznej w Kę-
dzierzynie-Koźlu, ul. Zielna 1, tel. 77 481 54 52
Polski Związek Niewidomych Zarząd Koła w Kędzierzynie-Koź-
lu, ul. Grunwaldzka 29/2, tel. 539 320 276
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku Ziemi Kozielskiej
Kędzierzyn-Koźle ul. Skarbowa 10/1, tel. 885 046 555

WAŻNE ADRESY I NUMERY TELEFONÓW
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma 5, tel. 77 405 27 85, 77 405 27 84
MIEJSKIE ORAZ GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ
MOPS KĘDZIERZYN-KOŹLE: ul. Reja 2a, tel. 77 483 59 49
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 

PLACÓWKI POMOCOWE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 4, tel. 77 483 33 23
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa 4
tel. 77 483 33 23 wew. 122, kom. 503 155 233 
Zespół ds. Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
Kędzierzyn-Koźle, ul. Judyma 5, tel. 573 310 953
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Kędzierzyn-Koźle, ul. Reja 2A, tel. 77 483 79 01
Dom Dziennego Pobytu Nr 1 „Pod Brzozą” w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Powstańców 26, tel. 77 483 28 76 
Dom Dziennego Pobytu Nr 2 „Magnolia” w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Piramowicza 27, tel. 77 482 32 73
Dom Dziennego Pobytu Nr 3 „Radość” wraz z Ośrodkiem Wsparcia 
Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Władysława Grabskiego 6, tel. 77 481 38 64
Dom Dziennego Pobytu Nr 4 „Wrzos” w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Kazimierza Wielkiego 6, tel. 77 481 03 82
Dom Dziennego Pobytu Nr 5 „Nasz Dom” w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Tadeusza Kościuszki 43 b, tel. 77 48 11 880
MOPS, Mieszkania chronione w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Waryńskiego 1-3, tel. 77 547 90 75
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” w Kędzierzynie-
-Koźlu, ul. Mieszka I 4, tel. 793 835 508

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Kędzierzynie-Koźlu:
www.bip.powiat.kedzierzyn-kozle.pl/6789/3720/orzekanie-o-nie-

pelnosprawnosci-wnioski.html
Pozostałe instytucje:
www.mops-kkozle.pl

www.kkozle.naszepcpr.pl
www.poradnik.ngo.pl

www.niepelnosprawni.pl
www.pfron.org.pl

www.ipon.pl
www.spes.org.pl

www.zpchr.pl
www.ckon.org.pl

www.mpips.gov.pl


