Załącznik nr 10 ( Stan na 09.05.2019r. )

Ulgi i uprawnienia wynikające z posiadania orzeczenia
o niepełnosprawności:
1. Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne.
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
( t.j. Dz. U. 2018 poz. 1509 z pózn. zm. ).
2. Odliczenie od dochodów z tytułu poniesienia wydatków na opłacenie przewodników i psów
asystujących.
USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 1509 z pózn. zm. ).

3. Zwolnienie z opłat od posiadania psów asystujących.
USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 1445 z pózn. zm. ).
4. Zwolnienie z opłaty miejscowej i uzdrowiskowej.
USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2018 poz.
1445 z pózn. zm.).
5. Karta parkingowa.
USTAWA z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1990 z późn. zm.)
Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności.
6. Bezpłatne wejściówki do metra dostępne na stacjach metra (źródło: www.ztm.waw.pl ).
7. Ulga przy zakupie biletów na przejazdy kolejowe i w komunikacji autobusowej.
USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego, (Dz. U. t. j. z 2018r. poz. 295. z pózn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego, (Dz. U. 2017 poz. 810, z pózn. zm.).
8. Ulgi przy zakupie biletów stosowane przy przejazdach poza granicami kraju.
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Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie
biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC-NRT) Obowiązujące od dnia
14 grudnia 2014 r.
9. Korzystanie z miejsc siedzących w pociągach przez osoby niepełnosprawne.
Informacje na temat praw pasażera w zakresie korzystania z krajowych usług kolejowych na
trasach dalekobieżnych, regionalnych, podmiejskich i miejskich można uzyskać bezpośrednio
u przewoźnika kolejowego lub w punkcie sprzedaży biletów, a także za pośrednictwem
Urzędu Transportu Kolejowego.
10. Ulgi telekomunikacyjne.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r., w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych
przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych, (Dz. U. z 2014 r. poz. 464 ze
zm.)
11. Ulgi pocztowe na terenie Polski.
USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2018 poz. 2188 ze zm. ).
Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej Oraz Ministra Kultury I Dziedzictwa
Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób
niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na
rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. 2018 poz. 353 ze zm. ),
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013
r., poz. 545 ze zm.).
12. Przesyłki pocztowe wysyłane za granicę.
Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych sporządzone w Bukareszcie dnia 5
października 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 206, poz. 1494),
Regulamin Poczty Listowej, Światowy Związek Pocztowy sporządzony w Bernie dnia 28
stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2007 r. nr 108, poz. 744).
13. Zwolnienie z opłat abonamentowych radiowo-telewizyjnych.
USTAWA z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1204
ze zm).
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii I Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie
rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień
od opłat abonamentowych ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 480 ).
14. Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością przez osoby ze znacznym
stopniem niepełnosprawności.
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USTAWA z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o
znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2018 poz. 932 ).
Strona Związku: www.pzn.org.pl. Zakładka Baza wiedzy; Prawo; Ulgi
Informację stanowi też załącznik do legitymacji, którą należy wymienić w przypadku jego
zmiany.

Świadczenia emerytalno-rentowe
1. Świadczenie pielęgnacyjne
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2220 z
pózn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny
albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i
specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla
opiekuna (Dz. U. 2018 poz. 1497)
2. Zasiłek pielęgnacyjny
USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2220 z
pózn. zm.)
3. Renta z tytułu niezdolności do pracy
USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1270 z późn. zm.)
4. Renta “szkolna”
USTAWA z dnia 14 grudnia 1982r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin –
nieobowiązująca (Dz. U. 1982 nr 40 poz. 267 uchylony z dniem 31.12.1998r.). Prawa nabyte
na podstawie uchylonej ustawy regulowane są m.in. przepisami ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5. Renta szkoleniowa
USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1270 z późn. zm.)
6. Renta socjalna
USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1340 z pózn. zm.)
7. Renta rodzinna
USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1270 z późn. zm.)
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8. Dodatek pielęgnacyjny
USTAWA z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1270 z późn. zm.)

Dofinansowanie ze środków publicznych ( NFZ, PFRON )
1. Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz w środki
pomocnicze z narodowego funduszu zdrowia
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1510 z pózn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., w sprawie wykazu wyrobów
medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061 z pózn. zm.).
2. Dofinansowanie pobytu na leczeniu uzdrowiskowym albo rehabilitacji uzdrowiskowej
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1510 z pózn.zm.)
USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1056 z pózn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie
uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r., w sprawie sposobu kierowania i
kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 14
ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r., w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (t.j. Dz. U. 2019 poz. 168)
3. Dofinansowania ze środków PFRON
Osoba niepełnosprawna może wystąpić o dofinansowanie ze środków PFRON do:
•
•
•
•
•
•

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
likwidacji barier architektonicznych
likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
kosztów utworzenia, działalności warsztatów terapii zajęciowej
do sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (dotyczy
organizacji pozarządowych) oraz wsparcie w ramach programu ‚Aktywny
samorząd’
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Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, sposób
przyznawania i przekazywania dofinansowania oraz warunki, jakie powinny spełniać osoby
niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie reguluje :
USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn.zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz.
U. 2015 poz. 926 z pózn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 z pózn. zm.)

http://pzn.org.pl/category/baza_wiedzy/prawo/swiadczenia-emerytalno-rentowe/
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