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POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE

PKP

WYKAZ ULG PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM 
NIEPEŁNOSPRAWNYM

Poz Uprawnieni Przejazdy PKP Uwagi

1.

Przewodnik lub opiekun 
towarzyszący w podróży osobie 

niewidomej albo niezdolnej 
do samodzielnej egzystencji 

(opiekun – 18 lat, przewodnik 
– 13 lat lub pies przewodnik)

ulga 95% na pociągi osobowe 
i ekspresowe, EIC, EC

bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

2.

Dzieci i młodzież 
dotknięte inwalidztwem 

lub niepełnosprawne 
do ukończenia 24 roku 

życia oraz studenci 
dotknięci inwalidztwem 
lub niepełnosprawni do 

ukończenia 26 roku życia

ulga 78% na pociągi 
osobowe, pospieszne 
i ekspresowe, IC, EC

bilety jednorazowe lub 
miesięczne imienne

klasa 2, w klasie 1 dopłata

przejazd z miejsca zamieszkania 
lub miejsca pobytu do przedszkola, 

szkoły, szkoły wyższej, placówki 
opiek. -wychow., placówki 

oświat.-wychow., specjalnego 
ośrodka szkol. -wychow., 

specjalnego ośrodka wychow., 
ośrodka umożliwiającego dzieciom 
i młodzieży spełnianie obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, 
ośrodka rehab.-wychow., domu 
pomocy społ., ośrodka wsparcia, 

zakładu opieki zdrowotnej, poradni 
psych. -pedagog., w tym poradni 
specjalistycznej, a także na turnus 

rehab. – i z powrotem.

3.

Jedno z rodziców lub 
opiekun dzieci i młodzieży 

dotkniętych inwalidztwem lub 
niepełnosprawnych 

ulga 78% na pociągi 
osobowe, pospieszne 
i ekspresowe, EIC, EC

bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

przy przejazdach w relacjach 
określonych w poz. 2

Poz Uprawnieni Przejazdy PKP Uwagi

4.

Osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji, 

z wyjątkiem osób niewidomych
(znaczny stopień 

niepełnosprawności)

ulga 49% na pociągi osobowe

ulga 37% na pociągi 
pospieszne i ekspresowe,  
EIC, EC bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

5.

Osoby niewidome
niezdolne do samodzielnej 

egzystencji 
(znaczny stopień 

niepełnosprawności 04-O)

ulga 93% na pociągi osobowe

ulga 51% na pociągi 
pospieszne i ekspresowe,

EIC, EC

bilety jednorazowe lub 
miesięczne imienne

klasa 2, w klasie 1 dopłata

6.

Osoby niewidome, które nie 
są uznane za niezdolne do 
samodzielnej egzystencji 

(umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 04-O)

ulga 37% na pociągi 
osobowe, pospieszne, 

ekspresowe,
EIC, EC

bilety jednorazowe lub 
miesięczne imienne

klasa 2, w klasie 1 dopłata

Informacja PKP:
tel.: 19 757, www.pkp.pl
(informacje o ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym w zakładce: 

Centrum Obsługi Pasażera – Informacje dla niepełnosprawnych)
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POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE

PKS

Poz Uprawnieni Przejazdy PKS Uwagi

1.

Przewodnik lub opiekun 
towarzyszący w podróży osobie 

niewidomej albo niezdolnej 
do samodzielnej egzystencji 

(opiekun – 18 lat, przewodnik 
– 13 lat lub pies przewodnik)

ulga 95%
na autobusy zwykłe, 

przyspieszone 
i pospieszne

bilety jednorazowe

2.

Dzieci i młodzież 
dotknięte inwalidztwem 

lub niepełnosprawne 
do ukończenia 24 roku 

życia oraz studenci 
dotknięci inwalidztwem 
lub niepełnosprawni do 

ukończenia 26 roku życia

ulga 78%
na autobusy zwykłe, 

przyspieszone 
i pospieszne

bilety jednorazowe lub 
miesięczne imienne

przejazd z miejsca zamieszkania 
lub miejsca pobytu do przedszkola, 

szkoły, szkoły wyższej, placówki 
opiek. -wychow., placówki 

oświat.-wychow.,  specjalnego 
ośrodka szkol.

-wychow., specjalnego 
ośrodka wychow., ośrodka 
umożliwiającego dzieciom 

i młodzieży spełnianie obowiązku 
szkolnego 

i obowiązku nauki, ośrodka 
rehab.-wychow., domu pomocy 
społ., ośrodka wsparcia, zakładu 
opieki zdrowotnej, poradni psych. 

-pedagog., w tym poradni 
specjalistycznej, a także na turnus 

rehab. – i z powrotem.

3.
Jedno z rodziców lub 

opiekun dzieci i młodzieży 
dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych

ulga 78%
na autobusy zwykłe, 

przyspieszone 
i pospieszne

bilety jednorazowe

przy przejazdach w relacjach 
określonych w poz. 2

Poz Uprawnieni Przejazdy PKP Uwagi

4.

Osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji, 

z wyjątkiem osób niewidomych
(znaczny stopień 

niepełnosprawności)

ulga 49%
na autobusy zwykłe

ulga 37% na autobusy 
przyspieszone 
i pospieszne

bilety jednorazowe

5.

Osoby niewidome
niezdolne do samodzielnej 

egzystencji 
(znaczny stopień 

niepełnosprawności 04-O)

ulga 93% na autobusy zwykłe

ulga 51% na autobusy 
przyspieszone i pospieszne

bilety jednorazowe lub 
miesięczne imienne

6.

Osoby niewidome,
które nie są uznane za 

niezdolne do samodzielnej 
egzystencji (umiarkowany 

stopień niepełnosprawności 
04-O)

ulga 37%
na autobusy zwykłe, 

przyspieszone 
i pospieszne

bilety jednorazowe lub 
miesięczne imienne

PKS:
ul. Garnizonowa 14, 14 – 100 Ostróda 
tel. 89 646 32 51 do 53
www.pks.ostroda.pl
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POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE

1. Przejazdy bezpłatne:

dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół specjalnych, a także ich • 
opiekunowie, na trasie od miejsca zamieszkania do szkoły;
osoby zaliczane do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności lub  • 
I grupy inwalidzkiej;
osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;• 
osoby niepełnosprawne w zakresie opłat od przejazdu psa asystującego;• 
osoby niewidome lub ociemniałe;• 
opiekunowie towarzyszący osobie o znacznym stopniu niepełnosprawno-• 
ści, całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji;
osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawno-• 
ści w związku z uszkodzeniem narządu wzroku (04-O), naruszoną spraw-
nością narządu ruchu (05-R) lub uszkodzeniem narządu słuchu (03-L).

2. Przejazdy ulgowe:

dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukoń-• 
czenia 24 roku życia;

Żegluga Ostródzko-Elbląska sp. z o.o. w Ostródzie
Biuro Obsługi Klienta
ul. Mickiewicza 9a, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 646 38 71 lub 801 350 900
www.zegluga.com.pl

Zwolnienie z opłat dla osób niewidomych, w przypadku gdy:

przesyłka dla osób niewidomych nadana jest przez osobę ze znacznym lub • 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu 
wzroku, adresowana jest do biblioteki lub organizacji osób niewidomych, bądź 
organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych 
lub ociemniałych;
przesyłka dla osób niewidomych nadana jest przez bibliotekę, organizację osób • 
niewidomych, której celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych 
lub ociemniałych i adresowana jest do osoby niewidomej lub ociemniałej;
przesyłka adresowana przez osobę niewidomą lub ociemniałą lub nadaną do tej • 
osoby – zawierającą informacje utrwalone pismem wypukłym.

 
Na podstawie Ustawy Prawo pocztowe bezpłatna usługa doręczenia listów, paczek 
i przekazów bezpośrednio do domu przysługuje osobom ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, przy czym do tego typu usług mają prawo tylko osoby: 

− korzystające z wózka inwalidzkiego, 
− niewidome, 
− ociemniałe. 

Listonosz powinien także przyjąć od takiej osoby zwykły, opłacony list i wrzucić go 
do skrzynki. Nie może być to tzw. przesyłka rejestrowana, czyli np. list polecony. 
Zapotrzebowanie na tę usługę i wymagane dokumenty (orzeczenie o stopniu nie-
pełnosprawności) zgłasza się w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu lub  
u listonosza obsługującego rejon. 
Oprócz tego placówki pocztowe muszą wydzielić specjalnie przystosowane  
i oznakowane stanowiska do obsługi osób z niepełnosprawnością i dostosować 
skrzynki do ich potrzeb.

Żegluga Ostródzko-Elbląska Ulga pocztowa
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POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE

Zwolnione z opłat abonamentowych są:

1. Osoby, które posiadają orzeczenie o:

− całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji;
− znacznym stopniu niepełnosprawności;
− trwałej lub całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,   
 którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny;
− zaliczeniu do I grupy inwalidów.

2. Osoby, 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 socjalna 
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

3. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne 
upośledzenie słuchu;

4. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Muzea państwowe mają obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla osób 
niepełnosprawnych (i ich opiekunów), rencistów, emerytów, nauczycieli wszystkich 
typów szkół, studentów i uczniów. 
Ulgowe bilety można otrzymać po okazaniu odpowiedniej legitymacji potwierdzającej 
uprawnienie. Wysokość ulgi ustala dla każdego muzeum jego dyrektor.

Zwolnienie z opłat abonamentowych

1. Dofinansowania:

Ulga przy wstępie do muzeum

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
W OSTRÓDZIE

1.1 Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  
 i środki pomocnicze

O zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać 
się osoby niepełnosprawne, w zależności od potrzeb wynikających z rodzaju 
niepełnosprawności.
Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:

wypełniony • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia  
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. • 
Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS;
oryginał(y) faktur(y) (z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia • 
zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego);
kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze • 
(zrealizowanego przez sklep ortopedyczny i potwierdzonego za zgodność  
z oryginałem).

1.2 Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności.
Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:                                 

wypełniony • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych;
kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. • 
Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS;
zaświadczenie lekarskie, o potrzebie rehabilitacji w warunkach domowych;• 
wycenę sprzętu rehabilitacyjnego lub fakturę proforma.• 
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POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE

1.3 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności  
w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami 
wieczystymi albo posiadają zgodę właściciela  lokalu lub budynku mieszkalnego,  
w którym stale zamieszkują.
Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:

wypełniony • wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier 
architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej;
kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. • 
Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS;
zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia;• 
udokumentowaną podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma • 
nastąpić likwidacja barier architektonicznych.

1.4 Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności.
Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:

Wypełniony • wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania 
usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się 
w związku z indywidualnymi potrzebami osoby niepełnosprawnej;• 
kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. • 
Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS.

1.5 Dofinansowanie likwidacji barier technicznych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności.
Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:

wypełniony • wniosek o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji 
barier technicznych;
kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. • 
Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS.

1.6 Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie osoby posiadające orzeczenie  
o niepełnosprawności.
Aby starać się o dofinansowanie należy złożyć w PCPR:

wypełniony • wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do 
uczestnictwa  w turnusie rehabilitacyjnym;
kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. • 
Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS;
wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.• 
Druki wszystkich wymienionych wniosków można pobrać w PCPR lub na stronie • 
internetowej: www.pcpr.ostroda.pl (w zakładce „formularze do pobrania” lub 
„rehabilitacja społeczna”). 

2. Aktywny Samorząd

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU
SKIEROWANE DO OSóB NIEPEŁNOSPRAWNYCh W 2013 r.:

2.1 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację   
 społeczną i zawodową, w tym:

a)    ObSZAR A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1:•  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego 
samochodu;
Zadanie 2:•  pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B;

b)   ObSZAR b – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie  
       informacyjnym:

Zadanie 1:•  pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz 
oprogramowania;
Zadanie 2:•  dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach 
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
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POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE

c)    ObSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1:•  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie 2:•  pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidz-
kiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie 3: • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne 
rozwiązania techniczne;

d)   ObSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie   
       opieki dla osoby zależnej.

2.2  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia
  na poziomie wyższym
  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 642 98 90
www.pcpr.ostroda.pl, 
e – mail: sekretariat@pcpr.ostroda.pl

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera:

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

1. Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności

Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:
wniosek; • 
zaświadczenie lekarskie;• 
kserokopię dokumentacji medycznej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.• 

2. Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej;• 
orzeczenie o niepełnosprawności (ksero);• 
2 zdjęcia.• 

Posiadanie legitymacji osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych przejazdów 
komunikacją miejską, PKP, PKS.
Druki wniosków można pobrać w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności lub na stronie internetowej www.pcpr.ostroda.pl (w zakładce „Orzecznictwo”).

1. Nazwa Zespołu, który wydał orzeczenie.
2. Datę wydania orzeczenia (od tej daty można ubiegać się o dofinansowanie ze  

środków PFRON. Faktury za przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wy-
stawione przed tą datą nie podlegają refundacji).

3. Datę złożenia wniosku.
4. Podstawę prawną wydania orzeczenia.
5. Imię i nazwisko osoby zainteresowanej.
6. Datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania lub pobytu.
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7.  PESEL 
 a) Nr dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 b) Zaliczenie do jednego ze stopni niepełnosprawności lub odmowa zaliczenia do 

osób niepełnosprawnych.

8. Stopień niepełnosprawności:
 a) Znaczny – do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę  

z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pra-
cy 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.

 
 b) Umiarkowany – do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się oso-

bę 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.

 
 c) Lekki – do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszo-

nej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do 
wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podob-
nych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub 
mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy 
pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki 
techniczne.

9. Symbole przyczyn niepełnosprawności (Rozporządzenie  Ministra Gospodarki,  
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepeł-
nosprawności i stopniu niepełnosprawności).

SYMBOL PRZYCZYNY
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYjAŚNIENIE

 1 – U upośledzenie umysłowe

 2 – P choroby psychiczne

 3 – L zaburzenie głosu, mowy i choroby słuchu

 4 – O choroby narządu wzroku

 5 – R upośledzenie narządu ruchu

 6 – E epilepsja

 7 – S choroby układu oddechowego i krążenia

 8 – T choroby układu pokarmowego

 9 – M choroby układu moczowo-płciowego

10 – N choroby neurologiczne

11 – I

inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, 
metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, 

choroby zakaźne i odzwierzęce, 
zeszpecenia, choroby układu 

krwiotwórczego

12 – C całościowe zaburzenia rozwojowe
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Symbole przyczyn niepełnosprawności do 2003 r. (Rozporządzenie Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności – Dz. U. z 2002 r. nr 66, poz. 604).

SYMBOL PRZYCZYNY
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

WYjAŚNIENIE

§26 pkt 1 lit. a

wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii, prowadzące 
do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie 
ruchu upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną 

rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się

§26 pkt 1 lit. b

wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu 
krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, 

układu krzepnięcia i inne, znacznie upośledzające 
sprawność organizmu, wymagające systematycznego 

leczenia ambulatoryjnego i okresowo leczenia szpitalnego

§26 pkt 1 lit. c upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia  
w stopniu umiarkowanym

§26 pkt 1 lit. d psychozy i zespoły psychotyczne

§26 pkt 1 lit. e zespół autystyczny

§26 pkt 1 lit. f padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi 
następstwami psychoneurologicznymi

§26 pkt 1 lit. g nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu 
krwiotwórczego do 5 lat od ukończenia leczenia

§26 pkt 1 lit. h

wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące 
ograniczenie jego sprawności, prowadzące do 

obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 
0/2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku 

szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do 
przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni

§26 pkt 1 lit. i
głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie 

słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po 
zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego

10. Termin ważności orzeczenia – czas określony lub „na stałe”.
11. Data, od kiedy istnieje niepełnosprawność.
12. Data ustalenia stopnia niepełnosprawności.

Odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwo-• 
ści osoby niepełnosprawnej

a) Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) – zatrudnia osoby niepełnosprawne za-
liczone do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie 
umysłowe lub chorobę psychiczną.

b) Zakład Pracy Chronionej (ZPCH) – zatrudnia osoby z orzeczonymi wszyst-
kimi stopniami niepełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełno-
sprawną ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

c) Otwarty rynek pracy – pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne 
przysługuje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika 
niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych prowadzonej przez PFRON. Wymagane jest, aby sta-
nowisko pracy dla osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności było odpowiednio przystosowane. 

Szkolenia, w tym specjalistycznego•  – jeśli zapis brzmi: „nie wymaga”, ozna-
cza to, że nie ma konieczności zmiany kwalifikacji zawodowych. Schorzenie 
pozwala na pracę w wyuczonym zawodzie.

Zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej • – jeżeli zapis brzmi: 
„wymaga” lub „dotyczy” osoba niepełnosprawna może starać się  o zatrudnie-
nie w zakładzie aktywności zawodowej.

Uczestnictwa w terapii zajęciowej • – jeśli zapis brzmi: „wymaga”, istnieje moż-
liwość uczestniczenia w rehabilitacji prowadzonej przez Warsztaty Terapii Zaję-
ciowej (WTZ).

Wskazania dotyczące
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Konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomoc-• 
nicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby 
– Zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
wystawia lekarz rodzinny, bądź specjalista. Wykaz przedmiotów ortopedycz-
nych określają: Załączniki do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 
29 sierpnia 2009 r. (Załącznik nr 1: „Wykaz świadczeń gwarantowanych z za-
kresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi 
wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich 
finansowania oraz warunków ich realizacji”, Załącznik nr 2: „Wykaz świadczeń 
gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz z określe-
niem limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich 
realizacji”). 

Korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzy-• 
stencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji po-
mocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki – dotyczy 
zadań Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, a także Środowi-
skowych Domów Samopomocy.

Konieczności stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w związku ze • 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji – dotyczy 
zadań Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej wobec osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności.

Konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w proce-• 
sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (dotyczy dzieci do 16 roku życia).

Spełnienia przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 • 
ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
2005 r. nr 108, poz. 908, z późn. zm.) – jeśli zapis brzmi: „spełnia”, oznacza 
to, że można starać się o uzyskanie Karty Parkingowej w Wydziale Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego, która zwalnia z obowiązku stosowania się 
do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

Prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju•  – jeśli zapis w orzeczeniu 
brzmi: „dotyczy”, osoba niepełnosprawna może starać się  o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego (wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego w MOPS lub 
GOPS). Przy ocenie tego wskazania bierze się pod uwagę rodzaj niepełnospraw-
ności, a mianowicie, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jest leżąca, ma 
znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjolo-
gicznych (wówczas normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m²). 

13. Uzasadnienie.
14. Pouczenie o przysługującym odwołaniu.
15. Podpis przewodniczącego składu orzekającego oraz pozostałych członków komisji.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kościuszki 2, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 642 73 88
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Wzór orzeczenia

Karta Parkingowa

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU 
STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTRÓDZIE

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego odpowiada za wydawanie 
Karty parkingowej osobie niepełnosprawnej. Mogą ją otrzymać osoby, które:

posiadają orzeczenie o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności • 
(ze wskazaniem spełnienia w punkcie 9 orzeczenia przesłanek określonych  
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym);
posiadają orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, spełnienie tych • 
przesłanek może zostać stwierdzone w przypadku ustalonej przyczyny 
niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (narząd ruchu) lub 10-N  
(choroba neurologiczna).

Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej:

wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej;• 
kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;• 
opłata za wydanie karty parkingowej;• 
aktualna fotografia (35 mm x 45 mm);• 
dowód tożsamości.• 

Wydział Komunikacji i Transportu 
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 642 98 72
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1. Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać:
a) osoby niepełnosprawne;
b) podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, pod warunkiem,  

że pozostają na utrzymaniu podatników. 

2. Warunki odliczenia ulgi rehabilitacyjnej 
      (od dochodu lub przychodu):
a) posiadanie orzeczenia oraz poniesienie wydatków na cele rehabilitacyjne
 oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych;
b) dokument stwierdzający poniesienie wydatków, rodzaj zakupionego towaru lub 

usługi oraz kwotę zapłaty (np. rachunek, faktura, pokwitowanie).

3. Wydatki podlegające odliczeniu:
a) adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, stosownie do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
b) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełno-

sprawności;
c) zakup i naprawa indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych nie-

zbędnych 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;
f) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, po-

byt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pie-
lęgnacyjno-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 2280 zł;

h) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy 
inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I lub 

Urząd Skarbowy
II grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji 
zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;

i) opieka pielęgniarska 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 niepeł-

nosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia;
l) leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wy-

datkami 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 nie-

pełnosprawnych do 16 lat – również innymi środkami transportu sanitarnego;
n) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) 

osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika 
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy in-
walidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla 
potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 
2280 zł;

o) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
− na turnusie rehabilitacyjnym;
− w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, 

zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych;
− na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci 

osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia.

Urząd Skarbowy w Ostródzie
ul. Olsztyńska 5B, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 640 71 00 
www.usostroda.pl
(informacje nt. ulgi rehabilitacyjnej w zakładce: Poradnik podatnika – Broszury infor-
macyjne – Ulga rehabilitacyjna)
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UPRAWNIENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY

(dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych)

a) Niepełnosprawni w stopniu znacznym i umiarkowanym:
czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, • 
jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników, lub lekarz 
sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej oso-
by  zaświadczenie o celowości skróconej normy czasu pracy;
dodatkowy urlop wypoczynkowy – 10 dni roboczych w roku kalendarzowym;• 
prawo do zwolnienia z pracy z zachowaniem wynagrodzenia:• 
− w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub uspraw-

niających, w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, 
jeśli czynności te nie mogą być wykonywane poza godzinami pracy;

− do 21 dni roboczych w celu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,  
nie częściej niż raz w roku.

b) Niepełnosprawni w stopniu lekkim: 
czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.• 

 Osoba niepełnosprawna nie może pracować w porze nocnej i w godzinach 
nadliczbowych, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu 
oraz, gdy na wniosek pracownika lekarz przeprowadzający badanie wyrazi 
na to zgodę.

 Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na 
gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut  
i jest wliczany do czasu pracy. 

 Pracodawcy, który zatrudnia osoby niepełnosprawne przysługuje ze środ-
ków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń.

Podstawowym celem zakładu pracy chronionej (ZPCh) jest zapewnienie osobom 
niepełnosprawnym odpowiedniej dla nich pracy, opieki medycznej i rehabilitacyjnej.
Zakład pracy chronionej zatrudnia osoby z orzeczonymi wszystkimi stopniami nie-
pełnosprawności. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną ma możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków PFRON. Warunki 
pracy w zakładzie pracy chronionej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych  
w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych  
i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich. 

Zakład pracy chronionej

Lp. Zakład Pracy Chronionej adres telefon

1. Biuro Ochrony Skorpion
ul. 3 Maja

14 – 100 Ostróda
89 646 73 23

2. Agencja Ochrony SKORPION
ul. Świetlińska 14, Kajkowo

14 – 100 Ostróda
89 646 73 23

3. FENIKS Agencja Ochrony 
Mienia

ul. Garnizonowa 7 a
14 – 100 Ostróda

89 642 15 57
601 682 055

4. STAR-PLAST 
Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 5
14 – 300 Morąg

89 757 42 41

5. Usługowa Spółdzielnia Pracy 
KONWÓJ

ul. Kopernika 8 a
14 – 100 Ostróda

89 646 24 40

6.
Mazurska Spółdzielnia 

Inwalidów
Przemysłu Drzewnego

ul. Warmińska 21 b
14 – 300 Morąg

89 757 42 46

7.
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe

MOD-BIS Sp. z o.o.

Żabi Róg 140
14 – 300 Morąg

89 757 22 24

8. Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe SOLAS

ul. Przemysłowa 10
14 – 300 Morąg

89 757 52 66
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Zadaniem zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) jest rehabilitacja społeczna i zawo-
dowa osób niepełnosprawnych.
W zakładzie aktywności zawodowej zatrudniane są osoby niepełnosprawne zaliczo-
ne do znacznego stopnia niepełnosprawności lub osoby z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub 
chorobę psychiczną. Podobnie jak w zakładach pracy chronionej, warunki pracy 
w zakładzie aktywności zawodowej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych 
w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno sanitarnych 
i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich, a także 
zapewniać opiekę medyczną, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. 

Spółdzielnia socjalna ma osobowość prawną. Prowadzi działalność łączącą cele go-
spodarcze i społeczne, która ma na celu umożliwienie jej członkom, którymi muszą 
być w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawne), 
powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku pracy. Spół-
dzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie osobistego 
świadczenia pracy przez jej członków. Przepisy wymagają, aby spółdzielnia została 
założona przez co najmniej 5 osób, nie może mieć jednak więcej niż 50 członków.
Założyciele spółdzielni mogą otrzymać jednorazową dotację na podjęcie działalno-
ści gospodarczej przyznawaną z Funduszu Pracy, ze środków PFRON lub Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz ubiegać się w Starostwie o refundację składek 
za ubezpieczenie społeczne. Spółdzielnie socjalne mogą korzystać ze zwolnień po-
datkowych i zwolnień z opłat sądowych.

Zakład aktywności zawodowej

Spółdzielnia socjalna

OŚRODKI
POMOCY SPOŁECZNEJ

W miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania,  osoba niepełnosprawna może ubiegać się o przyznanie za-
siłku pielęgnacyjnego.

  Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia;

2. osobie powyżej 16 roku życia ze znacznym stopniem  niepełnosprawności;

3. osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 
roku życia;

4. osobie powyżej 75 roku życia.

Lp. OPS adres strona internetowa; e-mail telefon

1. MOPS
Ostróda

ul. Olsztyńska 2
14-100 Ostróda

www.mops.ostroda.pl
mops@mops.ostroda.pl

89 646 22 01

2. GOPS
Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1 
14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl
gopsostroda@wp.pl

89 676 07 08

3. GOPS 
Dąbrówno

ul. Agrestowa 2 14-120 
Dąbrówno

gops-dabrowno@go2.pl 89 647 44 68

4. GOPS 
Grunwald

Gierzwałd 7
14-107 Gierzwałd

gops_grunwald@onet.pl 89 647 21 47

5. GOPS 
Łukta

ul. Mazurska 10
14-105 Łukta

gops@lukta.com.pl 89 647 51 45

6. GOPS
Małdyty

ul. Kopernika 13b
14-330 Małdyty

www.gopsmaldyty.pl
gops@gopsmaldyty.pl

89 758 61 95

7. MGOPS
Miłakowo

ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo

www.mops.milakowo.eu
mops@milakowo.eu

89 757 83 46

8. MGOPS
Miłomłyn

ul. Twarda 12
14-140 Miłomłyn

www.milomlyn.pl
mgops@milomlyn.pl

89 642 58 30

9. MOPS
Morąg

ul. Dworcowa 9
14-300 Morąg

www.ops-morag.pl
mops.morag.sekretariat@wp.pl

89 757 43 58

Ośrodki Pomocy Społecznej w Powiecie Ostródzkim:
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM

1. Fundacja Niepełnosprawnych SANUS
ul. Konstytucji 13b/2, 14 –100 Ostróda
tel. 665 555 790 
www.sanus.aniwo.pl
e-mail: kontakt@sanus.aniwo.pl
Fundacja świadczy pomoc materialną, rzeczową oraz finansową na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

2. Stowarzyszenia AMAZONEK:

Morąskie Stowarzyszenie ”AMAZONEK”
ul. Jana Pawła II 1, 14 – 300 Morąg
tel. 89 757 34 52, 500 008 156

Ostródzkie Towarzystwo „AMAZONKI”
ul. Olsztyńska 2, lok. 108, 14 – 100 Ostróda
tel. 665 526 625, 603 043 728
www.amazonki-ostroda.pl
e-mail: bogda252@wp.pl, eczu@wp.pl

Stowarzyszenia świadczą pomoc kobietom przed i po zabiegu mastektomii. 

3. Morąskie Stowarzyszenie Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym
Plac Jana Pawła II 1, 14 – 300 Morąg
tel. 511 679 843

Stowarzyszenie świadczy pomoc pielęgniarską, psychologiczną, socjalną osobom 
chorym psychicznie oraz ich rodzinom.

4. Ostródzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób 
      Niepełnosprawnych „Bratek”

ul. 11 Listopada 25, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 646 93 34

Stowarzyszenie prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz osób nie-
pełnosprawnych ich rodzin, opiekunów i przyjaciół. Do głównych zadań organizacji 
należy: organizowanie imprez edukacyjno -rekreacyjnych, kulturalnych, oświato-
wych, krajoznawczych.

5. Polski Czerwony Krzyż:

Zarząd Rejonowy w Morągu
ul. Dworcowa 9/14, 14 – 300 Morąg
tel. 89 757 45 58
e-mail: zr.morag@pck.org.pl

Zarząd Rejonowy w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 204, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 646 38 10

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łago-
dzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności.

6. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
Zarząd Rejonowy Ostróda
ul. Sienkiewicza 15, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 642 73 95
www.pkps-ostroda.pl
e-mail: pkps.cis.ostroda@wp.pl

PKPS świadczy pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym 
oraz rodzinom pozbawionym środków do życia.
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7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Zarząd Rejonowy w Morągu
Plac Jana Pawła II 1/3, 14 – 300 Morąg
tel. 89 757 27 72, 505 079 293

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24 pok. 16A, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 642 94 34

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Koło nr 5 w Miłomłynie
ul. Leśna 24/7, 14 – 140 Miłomłyn

Organizacje świadczą pomoc socjalno-bytową emerytom, rencistom oraz osobom 
niepełnosprawnym.

8. Polski Związek Niewidomych:

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski 
Zarząd Koła w Ostródzie
ul. Jana III Sobieskiego 9 pok. 115, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 646 48 12
www.pznostroda.republika.pl
e-mail: pznostroda@wp.pl

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski 
Zarząd Koła w Morągu
Plac Jana Pawła II 1/3, 14 – 300 Morąg
tel. 880 676 383
e-mail: kpznmorag@wp.pl

Organizacje działają na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

9. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków:

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Koło Gminne w Ostródzie z siedzibą w Samborowie
Zatorze 12, Samborowo, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 647 70 40, 502 516 342
www.diabetycy.samborowo.pl
e-mail: diabetycy@samborowo.pl

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Miejsko-Gminne w Morągu
ul. Jana Pawła II 1, 14 – 300 Morąg
tel. 506 519 787
www.psdmorag.pl
e-mail: kontakt@psdmorag.pl

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 
Koło Miejsko-Powiatowe w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 22a/2, 14 – 100 Ostróda
tel. 607 415 818

Stowarzyszenia działają na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

10. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem  
Umysłowym Koło w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 19A, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 646 49 29
www.ostroda.psouu.org.pl
e-mail: zk.ostroda@psouu.org.pl

Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom z upośledzeniem umysłowym 
oraz ich rodzinom.
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11. Stowarzyszenie „Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej”
ul. Olsztyńska 2 pok. 209, 14 – 100 Ostróda
tel. 665 098 817, 504 039 608
www.medica.ostroda.net
e-mail: medicaostroda@wp.pl

Stowarzyszenie działa w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji 
zdrowotnej i społecznej osób niepełnosprawnych.

12. Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Rakiem Piersi 
 „Eliksir Życia”

ul. Olsztyńska 2, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 646 22 01

Stowarzyszenie prowadzi działania profilaktyczne między innymi poprzez upo-
wszechnianie badań mammograficznych.

13. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Osób Niepełno-
sprawnych „AMICUS”
ul. Grunwaldzka 13, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 646 30 73
www.oswostroda.edupage.org
e-mail: sosw-ostroda@wp.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. Do głów-
nych zadań organizacji należy: organizowanie dzieciom i młodzieży zajęć rehabilita-
cyjnych, warsztatowych, konkursów, wyjazdów na przeglądy twórczości.

14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin SONIR  
Gminy Grunwald z/s w Stębarku
Stębark 56, 14 – 107 Gierzwałd
tel.  605 882 447

Stowarzyszenie działa w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych  
i ich rodzin.

15. Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „Dębowe Wzgórze”
Szymanowo 2, 14 – 300 Morąg
tel. 89 757 45 69
www.debowewzgorze.pl
e-mail: stow@debowewzgorze.pl

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych, świadczy 
pomoc w zakresie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach kształcenia.

16. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu
ul. Jana Pawła II 1, 14 – 300 Morąg
tel. 89 757 63 60
www.tpdmorag.org.pl
e-mail: tpdmorag@wp.pl

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom 
 i Młodzieży Specjalnej Troski

ul. Ostródzka 30, 14 – 105 Łukta
tel. 89 647 53 05

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Koło Pomocy Dzieciom
 i Młodzieży specjalnej Troski

ul. Kopernika 13b, 14 – 330 Małdyty
tel. 89 758 62 83

Stowarzyszenia świadczą pomoc dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom.                        
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17. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Ludzi 
 Niepełnosprawnych ALFA

ul. 11– go Listopada 25 pok. 2, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 646 93 34 wew. 10
e-mail: alfa_ostroda@o2.pl

Stowarzyszenie zrzesza osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu.

18. Wspólnota WIARA i ŚWIATŁO
 przy Parafii św. Franciszka z Asyżu w Ostródzie

ul. Jagiełły 33/1, 14 – 100 Ostróda
tel. 89 642 02 21
www.wiariaiswiatlo.ostroda.pl
email: halinahej@wp.pl

Stowarzyszenie świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom.



38

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W OSTRÓDZIE

Źródła:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z późn. zm. (Dz. U. z 2011 r. nr 127, 
poz. 721).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych z późń. zm.  
(Dz. U. z 2006 r. nr 94, poz. 651).

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami transportu zbiorowego z późn. zm. (Dz. U. z 2012 poz. 1138). 

4. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym z późn. 
zm. (Dz. U z 2011 r. nr 5 poz. 13). 

5. Uchwała nr XV/81/2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 29 listopada 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe 
lokalnego transportu zbiorowego.

6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 361).

7. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2002 r. o opłatach abonamentowych z późn. zm.  
(Dz. U. z 2005 r. nr 85, poz. 728).

8. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe 
 (Dz. U. z 2003 r. nr 130 poz. 1188).
9. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne z późn. zm. (Dz. U.  

z 2004 r. nr 171, poz. 1800).
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określe-

nia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za 
wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzaje dokumentów potwierdzających 
ich uprawnienia.

 

Przydatne strony internetowe:
www.pcpr.ostroda.pl

www.pfron.org.pl
www.niepowtarzalni.ostroda.pl

www.usostroda.pl

www.cwop.org.pl
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 – 100 Ostróda
tel.: (89) 642 98 89

e-mail: sekretariat@pcpr.ostroda.pl

www.pcpr.ostroda.pl


