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Procedury administracyjne, doradztwo społeczne,  
ulgi i uprawnienia 

(stan prawny na dzień 16.07.2018 r.) 

1. Pojęcie osoby niepełnosprawnej – omówienie definicji 
 

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 
2011, Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), definicja osoby niepełnosprawnej brzmi: 

„Niepełnosprawnymi są osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub 
umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia 
wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do 
wykonywania pracy zawodowej”.   

Ustawa ta określa trzy stopnie niepełnosprawności: 

 Znaczny – do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę 
z naruszona sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna 
do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu 
pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych 
osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, 

 Umiarkowany – do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 
zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do 
pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub 
wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu 
pełnienia ról społecznych, 

 Lekki – do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o 
naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny 
obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do 
zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach 
zawodowych z pełną sprawnością fizyczną, lub mająca ograniczenia w 
pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy 
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki 
techniczne. 

Trzeba pamiętać, że w Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do 
celów rentowych oraz pozarentowych. Powyżej opisane stopnie 
niepełnosprawności dotyczą orzekania dla celów pozarentowych (Powiatowe 
Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Dla celów rentowych (ZUS, 
KRUS) mamy następujące stopnie niepełnosprawności:  
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 całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (odpowiednik 
stopnia znacznego, dawniej I grupa inwalidzka), 

 całkowita niezdolność do pracy (odpowiednik stopnia umiarkowanego, 
dawniej II grupa inwalidzka), 

 częściowa niezdolność do pracy (odpowiednik stopnia lekkiego, dawniej 
III grupa inwalidzka). 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 roku - Karta 
Praw Osób Niepełnosprawnych uznaje: 

„… osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, 
psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 
uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról 
społecznych …”  

Sejm RP w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych stwierdza iż, zgodnie z 
normami prawnymi i zwyczajowymi,  osoby niepełnosprawne mają prawo do 
niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać 
dyskryminacji, czyli: 

 dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu 
społecznym, 

 dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, 
rehabilitacji i edukacji leczniczej, a także do świadczeń zdrowotnych 
uwzględniających rodzaj i stopień niepełnosprawności, w tym do 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt 
rehabilitacyjny, 

 dostępu do wszechstronnej rehabilitacji mającej na celu adaptację 
społeczną, 

 nauki w szkołach wspólnie ze swymi pełnosprawnymi rówieśnikami, jak 
również do korzystania ze szkolnictwa specjalnego lub edukacji 
indywidualnej, 

 pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej pomocy specjalistycznej 
umożliwiającej rozwój, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji ogólnych i 
zawodowych, 

 pracy na otwartym rynku pracy zgodnie z kwalifikacjami, 
wykształceniem i możliwościami oraz korzystania z doradztwa 
zawodowego i pośrednictwa, a gdy niepełnosprawność i stan zdrowia 
tego wymaga – prawo do pracy w warunkach dostosowanych do 
potrzeb niepełnosprawnych, 

 zabezpieczenia społecznego uwzględniającego konieczność 
ponoszenia zwiększonych kosztów wynikających z niepełnosprawności, 
jak również uwzględnienia tych kosztów w systemie podatkowym, 
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 życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu 
do urzędów, punktów wyborczych i obiektów użyteczności publicznej, 
swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze 
środków transportu, dostępu do informacji, możliwości komunikacji 
międzyludzkiej 

 posiadania samorządnej reprezentacji swego środowiska oraz do 
konsultowania z nim wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących 
osób niepełnosprawnych, 

 pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, 
artystycznym, sportowym oraz rekreacji i turystyce odpowiednio do 
swych zainteresowań i potrzeb. 

2. Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych 
 

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, 
rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji 
przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). 

 
Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego 

korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z 
niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami.  Polska 
zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji 
standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z 
niepełnosprawnościami realizacji ich praw. 

 
Tekst Konwencji opublikowany został w Dz.U. z dnia 25 października 2012 

r., poz. 1169.   
 

3. Różnice w pojęciach: niewidomy, ociemniały, nowo 
ociemniały, słabo widzący. 

 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), posługując się kryterium 

medycznym, opierającym się na ostrości wzroku oraz polu widzenia, za 
całkowicie niewidomą uznaje osobę, którą: 
 

 dotyka całkowity brak wzroku (nie ma poczucia światła), 

 jej ostrość wzroku przy maksymalnej korekcji okularowej nie przekracza 
0,05, 

 jej pole widzenia jest zawężone do maksymalnie 20 stopni (u osoby 
prawidłowo widzącej pole widzenia wynosi około 180 stopni w poziomie 
i 160 stopni w pionie). 
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Definicja prawna stosowana w Polsce zakłada, iż osoba niewidoma 

posiada ostrość wzroku od 0 do 5/50 (pełna ostrość wzroku osoby widzącej 
prawidłowo to 5/5), a jej pole widzenia mieści się w przedziale do 30 stopni. 
Mówiąc jaśniej, osoba o prawidłowej ostrości wzroku z 5 metrów widzi to, co 
powinna widzieć właśnie z 5 metrów. Osoba prawnie niewidoma z 5 metrów 
widzi to, co osoba dobrze widząca jest w stanie zobaczyć z 50 metrów. 

Kolejnym pojęciem, związanym z utratą wzorku, jest definicja osoby 
ociemniałej. Dotyczy ona tych, którzy zostali pozbawieni wzroku najwcześniej 
po 5 roku życia, czyli w wieku 20 czy nawet 70 lat. Dolna granica wieku 
określa czas, kiedy człowiek posiada już pamięć obrazów wzrokowych, a 
więc zdążył zapamiętać jak wyglądają poszczególne elementy jego 
otoczenia. Osoba nowo ociemniała to taka, która straciła wzrok w ciągu 
ostatnich dwóch lat. Okres taki przyjmuje się, jako odpowiedni czas do 
adaptacji do nowych warunków życia, tj. funkcjonowania bez wzroku. Po 
upływie tego okresu osobę owo ociemniałą nazywamy już osobą ociemniałą.   

 
Wykorzystując definicję funkcjonalną możemy stwierdzić, iż osoby 

słabowidzące posiadają pewne możliwości wzrokowe, ale ich poziom 
widzenia nawet przy użyciu najlepszej dostępnej korekcji soczewkowej 
uniemożliwia wykonywanie codziennych czynności i zalicza je do grona osób 
niepełnosprawnych. Ich funkcjonowanie może poprawić wykorzystanie 
pomocy optycznych i nieoptycznych, czy adaptacja otoczenia, w którym na co 
dzień funkcjonują. Osoby słabowidzące to najszersza grupa osób z 
problemami wzrokowymi, gdyż zaliczamy do nich zarówno te, które mają 
jedynie poczucie światła oraz te, które w funkcjonowaniu wzrokowym 
posługują się np. resztkami widzenia, borykają się z zaburzeniem widzenia 
barw czy oczopląsem. Pod względem medycznym osoba słabowidząca to 
taka, której ostrość wzroku wynosi od 0,05 do 0,3, a ich pole widzenia może 
ograniczać się do 30 stopni. 

Pogarszanie się możliwości wzrokowych oraz ewentualna utrata widzenia 
mogą mieć miejsce na skutek przebytych chorób lub urazów mechanicznych. 
Poziom funkcjonowania wzrokowego a także kwalifikacja do którejś z 
powyższych grup zależne są więc od postępów choroby, jej przebiegu, czy 
rozległości doznanego urazu.  

Reasumując, biorąc pod uwagę czas i stopień utraty lub osłabienia 
widzenia i wynikające z tego potrzeby rehabilitacyjne mamy: 

 

 osoby niewidome, czyli te które urodziły się niewidome lub straciły 
wzrok przed ukończeniem 5. roku życia, 
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 osoby ociemniałe lub nowo ociemniałe, czyli te, które utraciły wzrok w 
wyniku wypadków i schorzeń po 5. roku życia lub utraciły wzrok w ciągu 
ostatnich 2. lat życia, 

 osoby słabowidzące, czyli te, które tracą wzrok w przebiegu różnych 
schorzeń. 

 

WHO podaje, iż 80% problemów wzrokowych dałoby się uniknąć 
wdrażając program leczenia odpowiednio wcześnie lub przeprowadzając 
proste zabiegi ratujące wzrok. Warto o tym pamiętać. 

 

4. Ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych ze 
szczególnym uwzględnieniem osób z dysfunkcją wzroku – 

podstawa prawna 
 

Ulgi w komunikacji kolejowej, autobusowej i miejskiej 

1. 95 % zniżki – przewodnik niewidomego (również pies przewodnik) – w 
pociągach 2 klasy osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i 
EuroCity oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych. 
Zniżka ta dotyczy wyłącznie biletów jednorazowych. 

2. 93 % zniżki – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w 2 
klasie pociągów osobowych i autobusach zwykłych, 

3. 51 % zniżki – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności – w 2 
klasie pociągów pospiesznych, ekspresowych, InterCity i EuroCity oraz w 
autobusach przyspieszonych i pospiesznych, 

4. 37 % zniżki – niewidomy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 
w 2 klasie pociągów osobowych, pospiesznych, ekspresowych, InterCity i 
EuroCity oraz w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych, 

5. 78 % zniżki – dzieci i młodzież do 24. roku życia, a studenci do 26. Roku 
życia, ich rodzice i opiekunowie – na przejazdy w 2 
klasie pociągów osobowych i pospiesznych, ekspresowych, InterCity i 
EuroCity oraz we wszystkich rodzajach autobusów 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, na turnus rehabilitacyjny – i  z powrotem, na podstawie 
dokumentów wystawionych przez te placówki (dotyczy biletów jednorazowych 
dla opiekunów oraz biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych dla 
dzieci i młodzieży). 
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Wszystkie wyżej wymienione ulgi nie dotyczą przejazdów pociągami EuroCity 
i InterCity w komunikacji międzynarodowej oraz przejazdów w komunikacji 
autobusowej ekspresowej. 

Podstawa prawna: ustawa z 20.06.1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
25.10.2002 r. w sprawie rodzaju dokumentów poświadczających uprawnienia 
do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz. 1495, ze zm.). 

UWAGA!!! 

Art. 1a. 1., 4. Ilekroć w ustawie z dnia 20.06.1992 r. o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów… jest mowa o: 
3) opiekunach lub przewodnikach – należy przez to rozumieć jedną 
osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – 
osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika. 
 
UWAGA! 
Opłata za przejazd w pociągu bez biletu 
 
W odróżnieniu od pociągów, obsługiwanych przez spółkę PKP InterCity, do 
których można wsiąść i czekać na konduktora, PKP Przewozy Regionalne 
wprowadziły surowe zasady dotyczące zakupu biletów w pociągu. 
 
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 
Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej są 
zwolnione z obowiązku zgłaszania braku ważnego dokumentu przewozu i/lub 
dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu oraz 
zamiaru zmiany umowy przewozu. Odprawy tych osób dokonuje się w trakcie 
kontroli dokumentów przewozu bez pobierania opłaty za wydanie biletu w 
pociągu. 
Podstawa prawna:  Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Regulamin przewozu, § 
12, pkt. 7, obowiązuję od 01.08.2014 r., Uchwała nr 206/2014 Zarządu 
”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., z dnia 8 lipca 2014 r. 
 
PKP InterCity 
Podróżny, który przed rozpoczęciem podróży nie dokonał zakupu biletu, 
może nabyć go w pociągu TLK, IC, EIC w dniu wyjazdu. W pociągach EIP 
(InterCity Premium – Pendolino) nie prowadzi się sprzedaży biletów na 
przejazd, przewóz rowerów, biletów dodatkowych ze wskazaniem miejsca ani  
Dopłaty do pociągu EIP, z wyjątkiem przypadku biletu osób z 
niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim podróżującej samodzielnie lub 
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wraz z opiekunem/przewodnikiem – z uwagi na obowiązkową uprzednią 
rezerwację miejsc w pociągu EIP, osoby te zobowiązane są przed wejściem 
do pociągu zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu tym pociągiem. Konduktor 
dokonuje odprawy – bez pobierania opłaty pokładowej – jeżeli miejsca 
wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim są 
jeszcze wolne. Konduktor oprócz opłat taryfowych pobiera opłatę pokładową, 
z zastrzeżeniem osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności 
ruchowej, a także od opiekuna/przewodnika/psa przewodnika tej osoby – 
pod warunkiem okazania konduktorowi podczas zakupu biletu, dokumentu  
stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego zwolnione są osoby z 
widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową). 
 
Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej 
może przewieźć pod swoją opieką bezpłatnie psa asystującego. Osoba ta 
musi posiadać w pociągu: 
1) certyfikat potwierdzający status psa asystującego, 
2) aktualne świadectwo szczepienia psa asystującego, które należy 
okazywać i wręczać osobom uprawnionym do kontroli dokumentów na każde 
ich żądanie.  
Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, przy czym nie musi 
mieć założonego kagańca oraz nie musi być prowadzony na smyczy. 
Podstawa prawna: Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez 

Spółkę „PKP InterCity”, Obowiązuje od dnia 16 listopada 2014 r. (z 
poprawkami), § 8. Sprzedaż biletów w pociągu, pkt 1 i 2, § 28, pkt 1a 
 
  

Ulgi w komunikacji międzynarodowej 

W Europie – bezpłatny przejazd przewodnika osoby niewidomej, pod 
warunkiem wykupienia w Polsce biletów w obie strony (ulga nie stosowana 
przez wszystkich przewoźników). Niewidomy pasażer uiszcza pełną 
odpłatność za bilet. 

W naszym kraju uprawnienia do skorzystania z tej ulgi przysługują na 
podstawie dokumentów wymienionych w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1737, ze 
zm.): potwierdzających schorzenia narządu wzroku, a zatem między innymi 
na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej zaliczonej do 

znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z zaznaczeniem 
symbolu przyczyny niepełnosprawności „04-O” (choroby narządu wzroku). By 
korzystać z wyżej omawianej ulgi, osoba niewidoma oraz jej przewodnik 
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(osoba albo pies) muszą odbywać podróż wspólnie, w jednym wagonie tej 
samej klasy. Osoba niewidoma zobowiązana jest posiadać przy sobie 
legitymację osoby niewidomej (lub inny dokument pełniący funkcję takiej 
legitymacji), której numer wpisany jest na bilecie przewodnika i musi być w 
stanie udokumentować swoją tożsamość. 

Wyżej wskazana taryfa międzynarodowa reguluje przewóz osób niewidomych 
i ich przewodników tylko w odniesieniu do przewoźników, którzy honorują 
Międzynarodowe szczególne warunki przewozu – (SCIC-NRT). 

Poniżej zamieszczamy aktualną listę tych przewoźników: 

1) Towarzystwo żeglugowe Attica Group S.A. (Superfast Ferries-BlueStar 
Ferries) – Attica Group; 

2) Koleje Bułgarskie – BDZ; 

3) Koleje Czeskie – CD; 

4) Koleje Macedońskie – CFARYM; 

5) Koleje Luksemburskie – CFL; 

6) Koleje Rumuńskie – CFR; 

7) Koleje Irlandzkie – CIE; 

8) Koleje Portugalskie – CP; 

9) Koleje Niemieckie – DB AG; 

10) Koleje Duńskie – DSB; 

11) Koleje Chorwackie – HZ; 

12) Koleje Raab-Odenburg Ebenfurther AG – GYSEV; 

13) Koleje Węgierskie – MAV; 

14) Koleje Holenderskie – NS; 

15) Koleje Greckie – OSE; 

16) Koleje Austriackie – BB; 
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17) Polskie Koleje Państwowe – PKP; 

18) Szwajcarskie Koleje Związkowe – SBB/CFF; 

19) Koleje Belgijskie – SNCB/NMBS; 

20) Koleje Słoweńskie – SZ; 

21) Koleje republiki Czarnogóry – ŽPCG; 

22) Koleje Słowackie – ZSSK; 

23) Koleje Federacji Bośni i Hercegowiny – ZFBH; 

24) Koleje Republiki Serbskiej – ZRS; 

25) Koleje Norweskie – NSB 

26) Koleje Fińskie – VR 

Podstawa prawna: Międzynarodowe szczególne warunki przewozu 
stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających 
obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC-NRT) obowiązują od dnia 14 grudnia 
2014 r. 

Aneks specjalny TCV – Wspólnej Międzynarodowej Taryfy na Przewóz Osób 
– „Przewóz osób niewidomych i ich przewodników”, obowiązujący od 
1.01.2007 r. 

Komunikacja miejska 

W komunikacji miejskiej bezpłatne lub ulgowe przejazdy dla niewidomego 
oraz jego przewodnika – w zależności od uchwał miejscowych organów 
samorządu terytorialnego. 

Komunikacja Miejska we Wrocławiu: 
Osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności oraz ich przewodnicy na podstawie dokumentów 
wydanych przez instytucje, urzędy i organy właściwe do  potwierdzania tych 
uprawnień są uprawnione do bezpłatnych przejazdów na wszystkich typach 
linii. Za opiekuna lub przewodnika osoby niepełnosprawnej uważa się osobę, 
która ukończyła 13 lat. 
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Podstawa prawna:  UCHWAŁA NR XLVII/1094/17 RADY MIEJSKIEJ 
WROCŁAWIA z dnia 19 października 2017 r. (weszła w życie od 01.01.2018 
r.) 

Zwolnienie od opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego 

1. Niewidomi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 
których ostrość wzroku nie przekracza 15%. 

Podstawa prawna: ustawa z 21.04.2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. 
U. nr 85, poz. 728, ze zm.) oraz rozporządzenie KRRiT z 16.02.2010 r. (Dz. 
U.  Nr 29 poz. 152, ze zm.). 

Ulgi pocztowe 

1. Prawo do bezpłatnych przesyłek w druku wypukłym, a w przypadku innych 
nośników dostępnych dla niewidomych – bezpłatnych przesyłek tylko 
pomiędzy niewidomymi a bibliotekami, organizacjami osób niewidomych lub 
organizacjami działającymi na rzecz niewidomych. 

2. Prawo otrzymywania przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym 
z deklarowaną wartością oraz przekazów pieniężnych, z pominięciem 
oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w 
placówce pocztowej – bez dodatkowych opłat, na wniosek zainteresowanych. 

3. Prawo przekazywania listonoszowi w miejscu zamieszkania prawidłowo 
opłaconej przesyłki nie będącej przesyłką rejestrowaną. 

Podstawa prawna: ustawa z 23.11.2012 r.  Prawo pocztowe (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, ze zm.), rozporządzenie Min. Pracy i Polityki 
Społecznej i Min. Kultury z 15.06.2004 r. w sprawie wykazu bibliotek i 
organizacji osób niewidomych (…) (Dz. U. Nr 167, poz. 1753, ze zm.), 
rozporządzenie Min. Infrastruktury z  9.01.2004 r. w sprawie warunków 
wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5, poz. 34, ze 
zm.). 

Ulgi telekomunikacyjne 

Na podstawie uchwał zarządów poszczególnych operatorów telefonii 
stacjonarnej i komórkowej: 

1. W Orange Polska S.A. (przed fuzją TP S.A. – Telekomunikacja Polska 
S.A.) – niewidomy ze znacznym stopniem niepełnosprawności (albo prawny 
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opiekun, z wyjątkiem opiekunów dziecka poniżej 16. roku życia) – zniżka 50 
% w opłacie niektórych  planów taryfowych tego operatora. 

Podstawa prawna:  uchwała Zarządu TP S.A (obecnie Orange). nr 85/2001. 

2. W sieciach innych operatorów – na podstawie decyzji poszczególnych firm. 

3.  Ponadto Orange Polska S.A. jako przedsiębiorca wyznaczony, ma 
obowiązek świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych w ramach 
usługi powszechnej dla użytkowników końcowych stacjonarnych publicznych 
sieci telefonicznych m.in. sporządzania na żądanie osób niewidomych faktur, 
regulaminów, wykazów  i cenników usług w brajlu lub w innej formie 
uwzględniającej  ten rodzaj niepełnosprawności. 

Podstawa prawna: ustawa z 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 
Nr 171, poz. 1800, ze zm.), rozporządzenie Min. Infrastruktury z 24.03.2005 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi 
powszechnej (…) (Dz. U. Nr 68, poz. 592). 

Ulgi podatkowe 

1. Odpisy od dochodu na wydatki związane z celami rehabilitacyjnymi oraz na 
wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, 
poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą 
niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby 
niepełnosprawne. Za wydatki te uważa się wydatki poniesione na: 

a. adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych 
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

b. przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z 
niepełnosprawności, 

c. 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, 

d. zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności, 

e. odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, 
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f. 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, 

g. opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa 
oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy 
inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2 280 zł, 

h. utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o 
rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku 
podatkowym 2280 zł;  

i. 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, 

j. opłacenie tłumacza języka migowego, 

k. kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób 
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia, 

l.  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), 

m. 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 niż 
wymienione w poprzednim punkcie, 

n. używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność 
(współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika  mającego  na  
utrzymaniu  osobę  niepełnosprawną  albo  dziecko  niepełnosprawne,  
które  nie  ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w 
roku podatkowym kwoty 2280 zł;, 

UWAGA! 
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Od tego roku podatkowego, czyli w rozliczeniach podatku dochodowego za 
rok 2017, nie trzeba będzie już udokumentować używania samochodu w celu 
przejazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Uprawnia do 
skorzystania z tej ulgi, w razie kontroli Urzędu Skarbowego, trzeba będzie 
tylko potwierdzić ważnym dowodem rejestracyjnym pojazdu, w którym 
będziemy wpisani jako właściciel lub współwłaściciel samochodu. 

o. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem: 

– na turnusie rehabilitacyjnym, 

– w zakładach, o których mowa w pkt. f, 

– na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. k. 

Wszystkie wydatki, o których mowa w pkt. 1, podlegają odliczeniu od 
dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków 
zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego 
funduszu aktywności, 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. 

UWAGA: 

W przypadku wydatków, o których mowa w pkt. g, h i n, a więc tych, które są 
przez Członków PZN najczęściej odpisywane (maksymalnie do kwoty 2280 
zł) nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich 
wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli 
skarbowej, a takie praktyki są obecnie regułą, podatnik jest obowiązany 
przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w 
szczególności: 

– wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z 
pełnieniem przez nie funkcji przewodnika. Należy być przygotowanym 
również na to, że urzędnicy sprawdzą, czy wskazana przez nas osoba 
uwzględniła w swoim zeznaniu podatkowym kwotę, którą otrzymała od nas w 
związku z pełnieniem wspomnianej funkcji, tzn. jeżeli odpisujemy sobie 
maksymalną kwotę 2280, to osoba przez nas wskazana powinna wpisać tę 
kwotę w najczęściej wypełnianym formularzu zeznania podatkowego PIT 37 
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następującej rubryce: C. (Dochody i straty ze źródeł przychodu), C.1. 
(Dochody i straty podatnika), 5 (Inne źródła, niewymienione w wierszach od 1 
do 4) – formularz obowiązujący w roku 2018. 

– okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego, 

UWAGA! 

Warunkiem odliczenia wydatków, o których mowa w pkt. 1, ppkt. a-o, jest 
posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: 

– orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech 
stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, 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, wydanego na 
podstawie odrębnych przepisów. 

Wszystkie wyżej wymienione przepisy stosuje się odpowiednio do 
podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby 
niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci 
obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, 
rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku 
podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 
10 080 zł (wcześniej 9 120 zł). (Do kwoty 10.080 zł wlicza się również 
dochody zwolnione z opodatkowania, np. zapomogę). 

Inne ulgi podatkowe 

 Dorosłe dziecko niepełnosprawne objęte jest ulgą prorodzinną w 
wysokości 1112,04 zł bez względu na wiek, o ile otrzymywało dodatek 
pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Na dzieci 
niepełnosprawne ulgę można odliczać bez względu na ich wiek (w 
przypadku pozostałych dzieci górna granica wieku na potrzeby ulgi to 
25 lat). Do dorosłych dzieci niepełnosprawnych nie mają także 
zastosowania wymogi: nauki w szkole i nieuzyskiwania dochodów 
(powyżej 3089 zł rocznie). Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku 
wszystkich dzieci ulga prorodzinna nie może być odliczana, gdy do 
dziecka miały zastosowanie w roku podatkowym przepisy o podatku 
linowym, karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym (z 
wyjątkiem ryczałtu od przychodów z najmu). 

 Możliwość wspólnego rozliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych z dzieckiem ma jeden z rodziców albo opiekunów prawnych, 
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jeżeli osoba ta jest: panną albo kawalerem; wdową albo wdowcem; 
rozwódką albo rozwodnikiem; osobą, w stosunku do której orzeczono 
separację; osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej 
małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę 
pozbawienia wolności i samotnie wychowywała w rozliczanym roku 
podatkowym dzieci. 
Osobę taką uważa się za samotnie wychowującą dzieci, jeśli choć 
jeden dzień w rozliczanym roku podatkowym samotnie sprawowała 
opiekę nad dziećmi: 

- małoletnimi, 

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami 
otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, 

- do ukończenia 25 roku życia uczącymi się w szkołach, o których 
mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie 
wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub 
szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska 
państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów 
podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 
art. 30b (wykazywane w zeznaniach PIT-36, PIT-37, PIT-38) w łącznej 
wysokości przekraczającej kwotę 3.089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej. 

Prawa do wspólnego opodatkowania nie utraci więc osoba, która w trakcie 
tego samego roku podatkowego zawrze związek małżeński, bądź 
wychowywane przez nią dziecko ukończy naukę czy określony w ustawie 
wiek. 

Podstawa prawna: ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 1991, Nr 80, poz. 350 z późniejszymi zm.). 

2. Zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych – niewidomy ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nabywający na 
własne potrzeby sprzęt rehabilitacyjny, wózek inwalidzki, motorower, 
motocykl lub samochód osobowy. 

Podstawa prawna: ustawa z 9.09.2000 r. o podatku od czynności 
cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, ze zm.). 

3. Zwolnienie od opłaty miejscowej lub uzdrowiskowej – niewidomy ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz jego 
przewodnik. 
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Podstawa prawna: ustawa  z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.). 

4. Zwolnienie od opłaty za posiadanie psa – każdy niewidomy ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności oraz osoba niepełnosprawna z tytułu 
posiadania psa asystującego. 

Podstawa prawna: ustawa z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zm.). 

Ulgowy wstęp do muzeów państwowych 

1.  Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem. 

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 10.06.2008 r. (Dz. U. 
Nr 160, poz. 994). 

50 % zniżki w opłacie paszportowej 

1. Osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na 
ich wyłącznym utrzymaniu.  

Podstawa prawna: ustawa z 13.07.2006 r. o dokumentach paszportowych 
(Dz. U. Nr 143, poz. 1027, ze zm.). 

Ułatwienia w ruchu drogowym: 

1. Odstępstwo od przestrzegania niektórych znaków drogowych  na 
podstawie karty parkingowej dla właściciela samochodu lub kierowcy 
przewożącego właściciela takiej karty. 

Podstawa prawna:  ustawa z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.). 

5. Ponadto osoby niewidome ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności mają prawo do korzystania: 

1. Ze wsparcia finansowego i rzeczowego dla osób niepełnosprawnych w 
ramach programów PFRON skierowanych do osób, w tym: 

Programy realizowane przez PCPR ze środków PFRON: 
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 Likwidacja barier funkcjonalnych: 

- dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier 
technicznych (dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego i 
elektronicznego oraz rehabilitacyjnego). Dofinansowanie w wysokości 
do 80% wartości sprzętu, 

- likwidacja barier architektonicznych (dofinansowanie do 
przystosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych). 
Dofinansowanie w wysokości 80% wartości sprzętu lub wykonywanych 
prac, które pozwala na przystosowanie miejsca zamieszkania do 
potrzeb osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie obejmuje nie tylko 
zakup sprzętu, ale również prace budowlane, 

 dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych (osoba 
niepełnosprawna wraz z przewodnikiem), 

 program „Aktywny samorząd”:, 

- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania, 

- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia – dofinansowanie do nauki (dawny 
program „Student”) 

Dofinansowanie z NFZ 

Refundacja sprzętu optycznego z Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 06 grudzień 2013 r. Dz.U. nr 237, 
poz. 1565 w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydanych na zlecenie – 
sprzęt optyczny i białe laski.  

Obecnie można otrzymać zlecenie na białą laskę od lekarza pierwszego 
kontaktu bez limitu czasu (przed 01.07.2018 r. – raz na pół roku). Lekarz 
musi wpisać na zleceniu kod: P122. Wysokość dofinansowania wynosi 100 
zł, czyli taką kwotę maksymalnie możemy otrzymać z NFZ, a ewentualną 
resztę ceny zakupu musimy dopłacić ze środków własnych.  

Przykład: biała laska kosztuje np. 130 zł. 100 zł otrzymujemy z NFZ, a 30 zł 
dopłacamy sami.  
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Jeśli przedmiot optyczny został już odebrany, a udział własny zapłacony, 
możemy starać się o zwrot zapłaconej kwoty udziału własnego. W tym celu 
należy zwrócić się do PCRP-u z podaniem i kompletnym wymaganych 
dokumentów (do sprawdzenia we właściwym PCPR). 

Możemy otrzymać maksymalnie 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony 
przez NFZ na dany przedmiot optyczny. 

Przykład: Pomoc optyczna kosztuje np. 600 zł. Limit dofinansowania, jak 
otrzymamy z NFZ wynosi np. 200 zł. Pozostaje nam wkład własny 400 zł. Z 
PCPR możemy uzyskamy maksymalne dofinansowanie w wysokości 450 zł 
(150% maksymalnej kwoty dofinasowanej przez NFZ – 200 x 150% = 450zł). 
W opisanym przykładzie nie zapłacimy za taką pomoc optyczną nic ze 
środków własnych – 200 otrzymamy z NFZ i 400 z PCPR. W ten sposób 
mamy pokryty koszt całej faktury. 

Przed zakupem pomocy optycznych proszę zorientować się jaki jest limit 
dofinansowania z NFZ i udać się do PCPR, aby pobrać stosowane 
dokumenty i zapoznać się z procedurami potrzebnymi do refundacji zakupu 
przez PCPR. 

NOWE UPRAWNIENIA DLA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI od 01.07.2017 r. 

Od 1 lipca osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły 
skorzystać poza kolejnością: 

- ze świadczeń medycznych udzielanych w poradniach specjalistycznych 
(ambulatoryjnej opiece specjalistycznej), 

- ze świadczeń medycznych w szpitalach, 

- z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach, 

oraz 

- ze świadczeń rehabilitacji leczniczej - bezlimitowo, zgodnie ze wskazaniami 
medycznymi. 

Świadczeń opieki zdrowotnej udziela się poza kolejnością przyjęć wynikającą 
z prowadzonej listy oczekujących. 

oznacza to, że: 
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Placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia, 
w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, 
poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z 
prowadzonej przez nią listy oczekujących, świadczenie z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie 
późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

oraz 

W zaopatrzeniu w wyroby medyczne nie obowiązujące limit czasowy (np. 
okulary lupowe dla osób z dysfunkcją wzroku mogły być refundowane co 5 lat 
a obecnie jeśli będzie uzasadnienie pogorszenia widzenia zlecenie może być 
zrealizowane zgodnie z potrzebą pacjenta) 

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące 
uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych 
rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności; 
Dz.U. 2018, poz. 932. 

Zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz.U. 2004, Nr 210 
poz. 2135 
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Zasada równości szans i niedyskryminacji kobiet i mężczyzn 
oraz niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek i 

niepełnosprawność 

Każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby i oczekiwania, jednakże 
wobec prawa każdy z nas jest równy. 

Gwarantują to m.in. art. 32. i art. 33. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) 

Art. 32. 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego 
traktowania przez władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym 
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 

Art. 33. 

1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w 
życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. 

2. Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do 
kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego wynagradzania 
za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz 
do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności 
publicznych i odznaczeń. 

Ponadto prawo równości szans gwarantują m.in.: 

 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, z dnia 13 
grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012 r., 
której celem, określonym w art. 1, jest popieranie, ochrona i 
zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i 
podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. 
Pojęcie „osoby niepełnosprawne" obejmuje osoby, które mają 
długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub 
w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, 
utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie 
równości z innymi osobami; 

 Traktat o Unii Europejskiej, który w art. 3 głosi, iż Unia „zwalcza 
wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość 
społeczną i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn, solidarność 
między pokoleniami i ochronę praw dziecka"; 
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Dodatkowo w ramach funduszy unijnych, zasada równości znajduje także 
swoje potwierdzenie w przepisach art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1303/2013, ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR: „Państwa 
członkowskie i Komisja zapewniają uwzględnianie i propagowanie 
równości mężczyzn i kobiet oraz punktu widzenia płci w trakcie 
przygotowywania i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do 
monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Państwa członkowskie i 
Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim 
formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, 
religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację 
seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów. W procesie 
przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć 
pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami." 

A także w zapisach artykułu 7 w Rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 1304/2013, dotyczącego EFS: „Państwa 
członkowskie i Komisja promują równość mężczyzn i kobiet przez 
uwzględnianie horyzontalne problematyki równości płci, zgodnie z art. 7 
rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, na wszystkich etapach 
przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów 
operacyjnych. Za pośrednictwem EFS państwa członkowskie i Komisja 
wspierają także szczególne ukierunkowane przedsięwzięcia możliwe do 
wdrażania w każdym z priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w art. 
3, a w szczególności w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) niniejszego 
rozporządzenia, w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w 
zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, a tym samym zwalczania zjawiska 
feminizacji ubóstwa, ograniczenia segregacji ze względu na płeć, 
zwalczania stereotypów związanych z płcią na rynku pracy w obszarze 
kształcenia i szkoleń oraz promowania godzenia życia zawodowego i 
osobistego wszystkich osób, jak również równego podziału obowiązków 
opiekuńczych pomiędzy mężczyznami i kobietami." 

 Kodeks pracy także nie jest obojętny na zasadę równości Zapisy 
zawarte w Kodeksie pracy dotyczą wyłącznie osób zatrudnionych na 
umowę o pracę. W przypadku osób pracujących w oparciu o umowy 
cywilno-prawne zastosowanie mają przepisy zawarte w Ustawie z dnia 
3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w 
zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 nr 254 poz. 1700, z późn. 
zm.), potocznie zwaną ustawą równościową. 

Uzupełnieniem powyższych dokumentów są Wytyczne w zakresie realizacji 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
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z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, przygotowane 
przez Ministerstwo Rozwoju. 

W dokumentach UE podkreślana jest przede wszystkim konieczność: 

 eliminowania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność; 
 kierowania się zasadą respektowania odmienności osób z 

niepełnosprawnościami; 
 zapewniania osobom z niepełnosprawnościami dostępności, zwłaszcza 

przy zastosowaniu uniwersalnego projektowania przestrzeni; 
 stosowania racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami; 
 oceny decyzji czy działania w odniesieniu do stopnia, w jakim może to 

wpływać na sytuację kobiet i mężczyzn, tj. czy przyczyniają się one do 
eliminowania występujących nierówności czy też je pogłębiają. 

Wszyscy beneficjenci środków unijnych, a także instytucje 
zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązani są do przestrzegania 
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn, a także przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.  

Kilka definicji porządkujących wiedzę 

Dyskryminacja – jakiekolwiek różnicowanie, wykluczanie lub 
ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki (np. wiek, 
niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie 
etniczne, religię lub światopogląd itp.), którego celem lub skutkiem jest 
naruszenie lub zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania 
wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, 
gospodarki, społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek 
innej, na zasadzie równości z innymi osobami. Wyróżnia się różne 
rodzaje dyskryminacji, m.in. pośrednią, bezpośrednią, wielokrotną, w tym 
krzyżową, indywidualną, instytucjonalną, strukturalną. 

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność – jakiekolwiek 
różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na 
niepełnosprawność, którego celem lub skutkiem jest naruszenie lub 
zniweczenie uznania, korzystania lub wykonywania wszelkich praw 
człowieka i podstawowych wolności w dziedzinie polityki, gospodarki, 
społecznej, kulturalnej, obywatelskiej lub w jakiejkolwiek innej, na 
zasadzie równości z innymi osobami. Obejmuje to wszelkie przejawy 
dyskryminacji, w tym odmowę racjonalnego usprawnienia. 
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Dostępność – właściwość środowiska fizycznego, transportu, 
technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz towarów i 
usług, pozwalająca osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie z 
nich na zasadzie równości z innymi osobami. Dostępność jest 
warunkiem wstępnym prowadzenia przez wiele osób z 
niepełnosprawnościami niezależnego życia i uczestniczenia w życiu 
społecznym i gospodarczym. Dostępność może być zapewniona przede 
wszystkim dzięki stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania, a 
także poprzez usuwanie istniejących barier oraz stosowanie 
mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń 
kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. 

Koncepcja uniwersalnego projektowania – projektowanie produktów, 
środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla 
wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub 
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie 
wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień dla 
szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to 
potrzebne. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień – konieczne i odpowiednie 
zmiany oraz dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub 
nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego 
konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z 
niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw 
człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie 
równości z innymi osobami. 

Język łatwy – sposób prezentowania informacji w sposób przystępny 
dla odbiorców o różnorodnych potrzebach. To język łatwy do czytania i 
zrozumienia, prosty w treści i formie. Ma zastosowanie do różnych 
rodzajów informacji: pisanej (w tym do ilustracji), elektronicznej, video i 
audio oraz do różnych kategorii odbiorców (np. osób niedowidzących, 
osób niedosłyszących, osób z niepełnosprawnością intelektualną). 

Opis dostępności inwestycji – opis inwestycji infrastrukturalnej pod 
kątem sposobu udostępnienia jej dla osób z niepełnosprawnościami w 
zakresie dostosowania do warunków użytkowania przez osoby o 
zróżnicowanych potrzebach, w szczególności w zakresie mobilności, 
percepcji, sprawności sensorycznej, komunikowania się. 

Osoby z niepełnosprawnościami – to osoby niepełnosprawne w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. 
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Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546, późn. zm.). 

Polityka równości szans kobiet i mężczyzn – uwzględnianie 
perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, 
priorytetów i działań w ramach PO, na wszystkich jego etapach 
wdrażania, to jest na etapie planowania, realizacji i ewaluacji. Polityka 
równości szans kobiet i mężczyzn to celowe, systematyczne i świadome 
ocenianie danej polityki i działań z perspektywy wpływu na warunki życia 
kobiet i mężczyzn, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i 
osiągnięcie równości szans kobiet i mężczyzn. 

Standard minimum – narzędzie używane do oceny realizacji zasady 
równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów 
współfinansowanych z EFS (załącznik nr 1 do Wytycznych). Narzędzie 
to obejmuje zestaw pięciu zagadnień i ocenia, czy wnioskodawca 
uwzględnił kwestie równościowe w ramach analizy problematyki 
projektu, zaplanowanych działań, wskaźników i opisu wpływu realizacji 
projektu na sytuację kobiet i mężczyzn, a także w ramach działań na 
rzecz zespołu projektowego. 

Pięć kryteriów Standardu minimum 

1. We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, 
które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących) barier 
równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu 
oddziaływania projektu (0 – 1 pkt). 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające 
na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze tematycznym 
interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (0 – 1 – 2 pkt). 

3. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o 
dofinansowanie projektu zawiera działania, zapewniające 
przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na 
żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły (0 – 1 – 
2 pkt). 

4. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub 
został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty przyczynią się do 
zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze 
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu (0 – 1 – 2 
pkt). 
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5. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania 
zostaną podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania 
projektem (0 – 1 pkt). 

Kryterium nr 2 oraz kryterium nr 3 są alternatywne, co należy rozumieć w 
sposób następujący: w przypadku stwierdzenia występowania barier 
równościowych, w ramach kryterium nr 1, oceniający bierze pod uwagę 
kryterium nr 2 w dalszej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu 
(wybierając jednocześnie w kryterium nr 3 wartość „0"), zaś w przypadku 
braku występowania ww. barier – bierze pod uwagę kryterium nr 3 
(analogicznie wybierając jednocześnie w kryterium nr 2 wartość „0"). 

Wniosek o dofinansowanie projektu może otrzymać maksymalnie 6 punktów, 
przy czym nie musi uzyskać maksymalnej liczby punktów za każde kryterium 
standardu minimum (wymagane jest otrzymanie co najmniej 3 punktów, 
chyba że w regulaminie konkursu/ wezwaniu wskazano inaczej). 

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn – zasada ta ma prowadzić 
do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom 
i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa 
i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki 
finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma 
gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń 
wynikających ze stereotypów płci. 

Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim 
osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub 
pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację 
seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich 
dziedzinach życia na jednakowych zasadach. 

WCAG 2.0. – wszystkie zasoby cyfrowe tworzone przez instytucje oraz 
projektodawców w ramach projektów (w tym strony internetowe, 
platformy e-learningowe, e-zasoby itd.) muszą spełniać kryteria 
dostępności. Dostępny serwis internetowy to taki, który pozwala na 
wygodne, intuicyjne korzystanie z jego zasobów osobom z różnymi 
rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.0. 
Serwis powinien zawierać m.in. możliwość powiększenia wielkości 
czcionki, odpowiedni dobór kolorów i ich kontrastu, łatwą do zrozumienia 
treść. 

Dostępne multimedia (animacje, prezentacje, filmy, nagrania dźwiękowe 
itp.) powinny zawierać transkrypcje tekstowe, audiodeskrypcję czy 
tłumaczenie na język migowy. 
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 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
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 Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014 - 2020 

 Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020  

 Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach 
funduszy unijnych na lata 2014-2020 

 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 
 Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych - język łatwy 

 Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010 - 2020 
 Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 

Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 nr 254 
poz. 1700, z późn. zm.) 

Publikacje, które przybliżą informacje o tym,  jak można korzystać z 
Funduszy Europejskich 2014-2020 stosując zasady równości szans i 
niedyskryminacji.  

 Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn  w projektach 
finansowanych  z funduszy europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób 
realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania 

 Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla 
realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy 
Europejskich 2014 - 2020 

 Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla 
realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy 
Europejskich 2014 - 2020  

 Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla 
realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania Funduszy 
Europejskich 2014 - 2020  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541700
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541700
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102541700
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 Broszura: Fundusze Europejskie bez barier - Usprawnienia dla osób z 
niepełnosprawnością 

 Dostępność Funduszy Europejskich 2014 - 2020 dla osób z 
niepełnosprawnościami w praktyce 

 Jak zaplanować inwestycję dostępną dla wszystkich - standard 
minimum  

 Jak zaplanować inwestycję dostępną dla wszystkich - standard 
minimum  

 Inwestycje dla wszystkich? - Podsumowanie audytów 
architektonicznych i transportowych oraz realizacji projektu  

 Inwestycje dla wszystkich? - Podsumowanie audytów 
architektonicznych i transportowych oraz realizacji projektu 

 Czy wszyscy widzą tak samo - raport z audytów 50 stron internetowych 
przeprowadzonych w ramach projektu "Inwestycje dla wszystkich?" 

 Czy wszyscy widzą tak samo - raport z audytów 50 stron internetowych 
przeprowadzonych w ramach projektu "Inwestycje dla wszystkich?" 

  

 

 

 


