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WYBRANE UPRAWNIENIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH1

Dofinasowania dla osób
niepełnosprawnych
Ulgi w abonamencie
radiowo-telewizyjnym
Szczególne uprawnienia
osoby niepełnosprawnej
w ruchu drogowym
Ułatwienia dla osób
głuchych i głuchoniewidomych
Ułatwienia w dostępie
do instytucji kultury

Projekt „Sprawny obywatel” współfinansowany
jest ze środków Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną, posiadasz aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
oraz spełniasz dodatkowe kryteria wynikające z przepisów szczególnych (np. kryterium dochodowe)
możesz ubiegać się o dofinansowanie m. in. do:
• przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
• likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
• turnusu rehabilitacyjnego.
Jednostkami uprawnionymi do udzielania informacji oraz przyjmowania stosownych wniosków
o dofinansowanie są:
• dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR) w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 443 82 51,
www.pcpr-ns.pl,
• dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza: Zespół ds. Problematyki Osób
Niepełnosprawnych, ul. Żywiecka 13, tel: (18) 44 91 350, (18) 44 19 127, www.nowysacz.pl.
ULGI W ABONAMENCIE RADIOWO-TELEWIZYJNYM
Komu przysługuje ulga?
Zwolnienie z opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 21
kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. z 2005 nr 85 poz. 728), przysługuje
w szczególności:
1) osobom, co do których orzeczono o:
a) zaliczeniu do I grupy inwalidów lub,
b)całkowitej niezdolności do pracy lub,
c) znacznym stopniu niepełnosprawności lub,
d)trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym;
2) osobom, które ukończyły 75 lat;
3) osobom, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
(z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone
z zakresu administracji rządowej) lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
innego organu emerytalno-rentowego;
4) osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie
słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
5) osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %.
W jakim zakresie i na jakich zasadach przysługuje ulga?
Przepisy przewidują pełne zwolnienie z obowiązku opłaty abonamentu RTV - warunkiem jego
uzyskania jest złożenie w placówce pocztowej oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze
zwolnienia i przedstawienie dokumentu/dokumentów potwierdzających okoliczności uprawniające
nas do skorzystania z tego uprawnienia (np. orzeczenie o niepełnosprawności, dowód osobisty).
Szczegółowe informacje: www.rtv.poczta-polska.pl.
SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W RUCHU
DROGOWYM
Co to jest karta parkingowa i komu przysługuje?
Karta parkingowa jest dokumentem uprawniającym osoby niepełnosprawne do parkowania na
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miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób (tzw. kopertach) oraz do
niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym na podstawie wydanego przez zespół ds.
orzekania o niepełnosprawności:
• orzeczenia o niepełnosprawności,
• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
• orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
nr 127, poz. 721), tj.: wykazaniem obniżonej sprawności ruchowej, przy czym w przypadku osób
niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych
przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności
oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
Jakie uprawnienia wiążą się z posiadaniem karty parkingowej?
Posiadając kartę parkingową mamy prawo do:
• korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (tzw. kopert);
• niestosowania się do niektórych znaków drogowych (patrz tabelka):
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OZNACZENIE
ZNAKU
DROGOWEGO

1

B-1

zakaz ruchu w obu kierunkach

2

B-3

zakaz wjazdu pojazdów silnikowych
z wyjątkiem motocykli jednośladowych

3

B-3a

zakaz wjazdu autobusów

4

B-4

zakaz wjazdu motocykli

5

B-10

zakaz wjazdu motorowerów

6

B-35

zakaz postoju

7

B-37

zakaz postoju w dni nieparzyste

8

B-3

zakaz postoju w dni parzyste

9

B-39

strefa ograniczonego postoju

OPIS ZNAKU DROGOWEGO

SYMBOL
ZNAKU DROGOWEGO

W dni
powszednie
w godz. 7-21
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Jak uzyskać kartę parkingową?
Jednostkami uprawnionymi do udzielania informacji oraz przyjmowania stosownych wniosków
o wydanie karty parkingowej są:
• dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
(PCPR) w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 72 A, 33-300 Nowy Sącz, tel. (18) 443 82 51,
www.pcpr-ns.pl,
• dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza: Zespół ds. Problematyki Osób
Niepełnosprawnych, ul. Żywiecka 13, tel: (18) 44 91 350, (18) 44 19 127, www.nowysacz.pl.
UŁATWIENIA DLA OSÓB GŁUCHYCH I GŁUCHONIEWIDOMYCH
Osoba niepełnosprawna - głucha lub głuchoniewidoma - ma prawo w kontakcie z urzędem
administracji państwowej lub samorządowej do bezpłatnego skorzystania z pośrednictwa
tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN). Skorzystanie z tego uprawnienia uzależnione
jest od uprzedniego powiadomienia urzędu, w którym chcemy załatwić naszą sprawę (np. starostwa
powiatowego, gdy chcemy zarejestrować samochód). Zawiadomienia dokonujemy w formie ustalonej
przez dany urząd (np. mailem, faksem) co najmniej na 3 dni robocze przed dniem planowanej wizyty
(nie dotyczy to sytuacji nagłych).
UŁATWIENIA W DOSTĘPIE DO INSTYTUCJI KULTURY
Osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem przysługuje ulga w opłacie za wstęp do muzeów
państwowych. Chcąc skorzystać z ulgi należy przedstawić stosowny dokument poświadczający
niepełnosprawność wraz z dokumentem tożsamości.

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:

www.pfron.pl
www.niepelnosprawni.gov.pl
www.mz.gov.pl

www.pcpr-ns.pl
www.nowysacz.pl
www.eiro.pl

CZUJESZ SIĘ ZAGUBIONY? NIE WIESZ, GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
NIE MASZ DOSTĘPU DO INTERNETU?
SKORZYSTAJ …

z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego
dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza świadczonego w ramach projektu
„Sprawny Obywatel” realizowanego przez Fundację Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego
Szczegółowych informacji udziela oraz zapisy na porady przyjmuje:

Punkt Mentora Obywateli
ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz
(18) 443 57 08 www.eiro.pl
poniedziałek - piątek: 9.00-15.00
Porady udzielane są po uprzednim - osobistym lub telefonicznym - uzgodnieniu terminu spotkania z doradcą.
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Opracowanie na dzień 25 lipca 2013 r.

