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Niepełnosprawność dotyczy całej ludzkości, nie można obarczać problemami
związanymi z niepełnosprawnością mniejszości społecznych - każdy człowiek
może doświadczyć pogorszenia stanu zdrowia i stać się osobą
niepełnosprawną.

Obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa, regulowane odrębnymi
ustawami
i
prowadzone
przez
różne
instytucje:
- do celów rentowych – orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarzy
orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), oraz
komisje
lekarskie ZUS.
- do celów pozarentowych – orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
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1.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 25A
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel/fax. 25 7582224
www.minskmaz.mops.pl
Formy pomocy oferowane osobom z niepełnosprawnością :
1. Dział Pomocy Środowiskowej
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- specjalny zasiłek celowy,
- wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki
przyznane przez sąd.
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
- kierowanie do środowiskowego domu samopomocy
2.Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
wypłacany przy zasiłku rodzinnym wynosi miesięcznie:
1)60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2)80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku
życia.
-zasiłek pielęgnacyjny wynosi miesięcznie 153,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli
niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
- specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi miesięcznie 520,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad
osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy jest przyznawany na okresy zasiłkowe.
- świadczenie pielęgnacyjne wynosi miesięcznie 1000,00 zł. Świadczenie
pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z
wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej
osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą
opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są
łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw
rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub
legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby
wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do
ukończenia 25. roku życia.”

2.Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Warszawska 82
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 7595000
1.Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, który po
wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do
pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy.
Przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie
dłużej niż przez 12 miesięcy.
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom
objętym ubezpieczeniem chorobowym:
Świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego - z tytułu
niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową - przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu wypadkowemu
2. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje
ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:
- został uznany za niezdolnego do pracy,
- ma wymagany - stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy
- okres składkowy i nieskładkowy,
- niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia,
zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku
chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego) albo nie później
niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.
Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną
czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące
warunki:
- została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
- spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego
i nieskładkowego: co najmniej 20 lat (w przypadku kobiety) i 25 lat
(w przypadku mężczyzny)
Warunek wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego nie jest
wymagany od ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy z powodu
skutków wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Okres wymaganych 5-ciu lat w odniesieniu do osób, u których niezdolność do
pracy powstała po ukończeniu 30 roku życia, musi przypadać w ciągu ostatniego

dziesięciolecia przypadającego przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę lub
przed dniem powstania niezdolności do pracy.
Rodzaje rent
Renta rodzinna przysługuje dzieciom bez względu na wiek, jeżeli stały się
całkowicie niezdolne do pracy do ukończenia 16 lat lub w czasie nauki w
szkole do ukończenia 25 lat
Renta stała przysługuje ubezpieczonemu którego niezdolność do pracy została
uznana za trwałą.
Renta okresowa przysługuje - jeśli niezdolność do pracy ma charakter
czasowy. Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego.
Po upływie tego okresu ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o
przedłużenie prawa do renty na dalszy okres.
Renta szkoleniowa. Jeśli ubezpieczony spełni warunki wymagane do
przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy i uzyska orzeczenie o celowości
przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w
dotychczasowym zawodzie, może otrzymać rentę szkoleniową. Renta
przyznawana jest na okres 6 miesięcy. Maksymalny okres pobierania tej renty
nie może przekroczyć 36 miesięcy. Zarówno skrócenie, jak i wydłużenie okresu
pobierania renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku starosty.
Renta socjalna przysługuje:
- osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
- obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
Renta socjalna przysługuje osobie, która jest pełnoletnia oraz jest całkowicie
niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności
organizmu, które powstało:
-przed ukończeniem 18. roku życia albo
-w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku
życia albo
-w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu za miesiąc, w którym osoba
uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie przekraczającej 70%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.
3. Dodatki i świadczenia pieniężne:

dodatek pielęgnacyjny - przyznawany osobie, która została uznana za
całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła
75 lat życia - na podstawie art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr
153, poz. 1227 ze zm.).
Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest - na wniosek zainteresowanego - na
podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS (komisji lekarskiej ZUS),
ustalającego całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.
Dla osoby, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany
jest przez organ rentowy z urzędu.
4.Kierowanie na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS
Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS. Celem
w/w programu jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w
następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i
jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.
Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka
rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane
przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pełny koszt
rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i
żywienia pokrywa ZUS. Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca
zamieszkania i z powrotem Zakład refunduje do wysokości ceny biletu
najtańszego środka komunikacji publicznej. Rehabilitacja lecznicza w ośrodku
rehabilitacyjnym powinna trwać 24 dni, przy czym czas jej trwania może być
przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego.
ZUS raz w roku organizuje dzień otwarty dla osób z niepełnosprawnością.

3.Urząd Skarbowy
ul. Szczecińska
05-300 Mińsk mazowiecki
Tel. 25 7595100
1. Co może odliczyć niepełnosprawny
Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki na:
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie
do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności,
3) 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,
4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6) 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,
7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł
8) utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, psa
przewodnika w kwocie nie przekraczającej w roku podatkowym 2.280zł
9) 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,
10) opłacenie tłumacza języka migowego,
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,
12) 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),
2. Opiekun niepełnosprawnego też może odliczyć
Powyższe odliczenia przysługują również osobom, na których utrzymaniu
pozostaje niepełnosprawny, którego roczny dochód nie przekroczył kwoty 9120
zł. Do osób niepełnosprawnych, które mogą pozostawać na utrzymaniu
podatnika (i tym samym uprawnia to opiekuna do skorzystania z ulgi
rehabilitacyjnej) zaliczono: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione,

dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców
współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe.
13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne:
- osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,- osoby
niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 - innymi środkami transportu niż karetką
transportu sanitarnego (np. taksówką),
14) 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
inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla
potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczorehabilitacyjne,
15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
- na turnusie rehabilitacyjnym,
- w zakładach, o których mowa w pkt. 6,
- na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 11.
3. Wyjątki od obowiązku udokumentowania wydatków
wydatki na utrzymanie psa przewodnika,
używanie samochodu osobowego na konieczne przejazdy osób
niepełnosprawnych
na opłacenie przewodnika dla osoby niewidomej lub z niepełnosprawnością
narządu ruchu
Podlegają one odliczeniu w granicach limitu kwotowego wynoszącego 2280 zł
rocznie. Pamiętajmy, że brak obowiązku dokumentowania wydatków
podlegających odliczeniu nie oznacza, że możemy odliczyć kwotę, której
faktycznie nie wydaliśmy.
W przypadku gdy zarówno podatnik, jak i jego małżonek są osobami
niepełnosprawnymi, każdemu z nich odrębnie przysługuje odliczenie w
granicach limitu 2280 zł wydatków na używanie samochodu osobowego na
konieczne przejazdy na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Ustawodawca nie zastrzegł tu, że limit ten jest łączny dla obojga małżonków.
Podwójny limit odliczenia nie przysługuje natomiast rodzicom będącym
współwłaścicielami samochodu osobowego, którym dowożą niepełnosprawne
dziecko na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

4.Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel/fax: 25 7593298, 506 74 20 31
e-mail:
sekretariat@psds-minskmaz.pl
terapeuci@psds-minskmaz.pl
dyrektor@psds-minskmaz.pl
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach oddziaływania w
zakresie rozwijania zainteresowań własnych Uczestników proponuje różnorodne
formy zajęć artystycznych .Zajęcia artystyczne mają głównie na celu rozwijanie
talentów oraz pasji Uczestników naszego Domu. Ponadto twórczość osób
niepełnosprawnych przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku w
środowisku lokalnym, a także przeciwdziała ich stygmatyzacji.
Organizowane zajęcia:
zajęcia krawiecko-rękodzielnicze
zajęcia kulinarne
zajęcia plastyczne
zajęcia ceramiki szlachetnej
zajęcia multimedialne
zajęcia biżuterii artystycznej "Koraliki"
zajęcia muzyczne
zajęcia dramowe
Po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora podania o przyjęcie do PŚDS
kandydat powinien udać się do wskazanych specjalistów celem uzyskania ww.
opinii. Następnie z kompletem wypełnionych dokumentów oraz orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności , o ile kandydat takie posiada, należy udać się do
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata ośrodka pomocy
społecznej (np. GOPS, MOPS)

5.Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Kościelna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 7563206
sds.minsk@caritas.pl.
Podstawowym zadaniem placówki jest udzielanie wsparcia i szeroko rozumiana
pomoc osobom cierpiącym na chorobę psychiczną w powrocie do jak
najpełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym. Pomoc ta ma wymiar
terapeutyczny i psychologiczny. Ośrodek posiada ofertę dla 30 uczestników,
osób dorosłych. Jest otwarty od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00.

6.Warsztat Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej w
Mińsku Mazowieckim
ul. Wyszyńskiego 58
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 7582779
wtz.minsk@caritas.pl
Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla
osób z upośledzeniem umysłowym. Prowadzimy działalność w zakresie
rehabilitacji społecznej, zawodowej i fizycznej. Podstawowym celem placówki
jest przygotowanie osoby niepełnosprawnej do podjęcia pracy zawodowej w
zakładach pracy chronionej. Podopieczni warsztatu w zależności od
zainteresowań i zdolności mogą korzystać z następujących pracowni:
plastycznej
gastronomicznej
muzykoterapii
tkacko - krawiecko - dziewiarskiej
przyrodniczo - ogrodniczej
technicznej
W pracowniach tych, pod kierunkiem instruktorów, osoby niepełnosprawne
wykonują piękne rękodzieła, które świadczą o tym, że uczestnicy warsztatu są
utalentowani i wrażliwi na piękno. Artystyczne treści powstałych prac często
nawiązują do zwyczajów powszechnie przeżywanych, np. Świąt Bożego
Narodzenia, Wielkanocy, a także pór roku.

7.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 7564026
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim wykonuje
zadania powiatu z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. Realizacja
zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych polega
na:
1. dofinansowaniu:
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych,
sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów,
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
rehabilitacji dzieci i młodzieży,
2. dofinansowaniu kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,

8.Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 - go Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 7564001
Godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 - 16.00
środa: 8.00 - 17.00
piątek: 8.00 - 15.00
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
1. Orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku
życia
Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób
niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o
przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady
wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą
konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie
potrzebne osobie w danym wieku.
Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności należy złożyć:
- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb zespołu
ds. orzekania o niepełnosprawności, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed
dniem złożenia wniosku.
- inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. Czas
oczekiwania na posiedzenie składu orzekającego - ok.1 miesiąc.
Niepełnosprawność u dziecka określa się na czas określony, jednak na okres nie
dłuższy niż do 16 roku życia.
2.Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16
rok życia
Przy orzekaniu osób, które ukończyły 16 rok życia określa się trzy stopnie
niepełnosprawności:
- znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu,
niezdolną do pracy albo zdolną 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 którego 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 którego 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 psychiczną i fizyczną, lub mająca
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki
techniczne
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:
szkolenia
odpowiedniego zatrudnienia
korzystania z rehabilitacji
korzystania z systemu pomocy społecznej
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 -Prawa o ruchu
drogowym ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej
korzystania z innych ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów (np.
ulgi telekomunikacyjne, ulgi w PKP i PKS, prawo do zamieszkania w
oddzielnym pokoju)
uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego
Stopień niepełnosprawności orzeka się na czas określony lub na stałe.
3.Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób, które posiadają
orzeczenia o :
inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Aby otrzymać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:
wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
posiadaną dokumentację medyczną
orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w
ustawy
inne posiadane dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i
uprawnień
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu upływu
ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
4.Legitymacje osób niepełnosprawnych
Aby otrzymać taką legitymację należy złożyć:
- wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej
- orzeczenie
- jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. W przypadku składania
wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16
roku życia, nie wymaga się składania zdjęcia. Czas oczekiwania na wydanie
legitymację osoby niepełnosprawnej - ok. tygodnia.
Od lipca 2014r. karta parkingowa będzie wydawana przez Powiatowy Zespół
do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

9.Powiatowy Urząd Pracy
ul. Przemysłowa 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.25 7592713, fax 25 7582854
www.praca.powiatminski.pl
Zielona linia 19524
1.W PUP osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o przyznanie
środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i
zawodowej :
- przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
-udzielanie dofinansowania do wysokości 50%oprocentowania kredytów
bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie
działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego
gospodarstwa rolnego
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych
2.Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może ubiegać się o:
- zwrot kosztów poniesionych na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych
-zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
-finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w
ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu
- zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy
- zwrot kosztów poniesionych na: adaptację pomieszczeń zakładu pracy dla
potrzeb osób niepełnosprawnych w szczególności poniesione w związku
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych,
adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy.
3.Poza tym PUP oferuje:
-staże zawodowe,
-wsparcie dla osób aktywnie poszukujących pracy sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku 2,5 – 5 lat,
-szkolenia indywidualne,
-oferty pracy,
- prace interwencyjne,
- dofinansowanie do nauki na studiach podyplomowych
Od miesiąca czerwca 2014r.PUP dysponuje stanowiskiem obsługi tylko dla
osób niepełnosprawnych.

10.Inne przywileje
1. Krótszy czas pracy
W powszechnej opinii panuje przekonanie, że otrzymanie orzeczenia
o niepełnosprawności jest równoznaczne z zakazem wykonywania pracy.
Tymczasem, osoby niepełnosprawne mogą pracować pod warunkiem, że lekarz
medycyny pracy nie znajdzie ku temu przeciwwskazań. Należą się im jednak
specjalne przywileje.
Od 1 stycznia 2012 roku czas pracy osoby zaliczanej do umiarkowanego lub
znacznego stopnia niepełnosprawności został wydłużony z 7 do 8 godzin
dziennie (z 35 do 40 godzin w wymiarze tygodniowym). Oznacza to, że
wszystkie osoby niepełnosprawne - niezależnie od stwierdzonego stopnia
niepełnosprawności - obowiązuje taka sama maksymalna dobowa i tygodniowa
norma czasu pracy. Wyjątek stanowi przypadek, gdy lekarz medycyny pracy
wyda zaświadczenie o celowości skrócenia normy czasu pracy. Wówczas
pracodawca ma obowiązek zastosować się do sugestii lekarza i zapewnić
niepełnosprawnemu skrócony czas pracy, przy czym - uwaga - nie może
obniżyć mu pensji. Osoba niepełnosprawna nie może również pracować w nocy,
ani w godzinach nadliczbowych.
2.Dodatkowa przerwa
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej, piętnastominutowej przerwy
w pracy, którą może przeznaczyć na odpoczynek czy gimnastykę.
Pracownikowi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
przysługuje w roku kalendarzowym dodatkowy urlop wypoczynkowy
w wymiarze 10 dni roboczych. Osoby z takim orzeczeniem mają również prawo
do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze
do 21 dni roboczych w roku kalendarzowym w celu wyjazdu na turnus
rehabilitacyjny (nie częściej niż raz w roku), a także w celu wykonania badań
specjalistycznych, czy zakupu sprzętu ortopedycznego, jeżeli nie można tego
zrobić po godzinach pracy.
3.Niepełnosprawny otwiera firmę
Pomoc publiczna przyznawana jest osobom niepełnosprawnym, które chcą
otworzyć firmę. Mogą one np. otrzymać:
- pieniądze na rozpoczęcie działalności (maksymalnie 15 średnich pensji);
- dofinansowanie do kredytów (do 50 proc. oprocentowania kredytu
bankowego);
- refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne.
Pomoc uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. I tak
przysługuje w wysokości: - 100 proc. kwoty obowiązkowych składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przypadku osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności; - 60 proc. w przypadku osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności;
- 30 proc. w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

4.Uprawnienia w transporcie PKP i PKS
Chcąc skorzystać z ulgowych przejazdów koleją należy pamiętać, że ulgowe
przejazdy koleją dotyczą wyłącznie klasy 2 w określonych kategoriach
pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów. Powyższe oznacza, że
zajmując 1 klasę trzeba będzie do niej dopłacić według normalnego taryfikatora
i pokryć różnicę wynikającą z cen biletów pomiędzy 2 a 1 klasą. A. Studentowi
niepełnosprawnemu i jego opiekunowi przysługują następujące ulgi:- 95 %
ulgi dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie
niewidomej lub osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień
niepełnosprawności) - dotyczy biletów jednorazowych- na przejazdy PKP
(pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe InterCity, EuroCity) oraz przejazdy
PKS.- 78 % ulgi dla Studentów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnością do ukończenia 26 roku życia (dotyczy biletów
jednorazowych i imiennych miesięcznych), a ponadto dla jednego z rodziców
lub opiekuna tych osób (dotyczy biletów jednorazowych) na przejazdy PKP
(pociągi osobowe, pospieszne, ekspresowe InterCity, EuroCity) oraz przejazdy
PKS. Jednakże wyżej wymieniona ulga przysługuje z ograniczeniami
sprowadzającymi się do tego, iż: ulga ta obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej,
placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej,
specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego,
specjalnego
ośrodka
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.
B. Pozostałym osobom niepełnosprawnym, bez względu na to czy są
studentami czy też nie przysługują następujące ulgi:- 93 % ulgi dla osób
niewidomych uznanych za niezdolnych do samodzielnej egzystencji
(znaczny stopień niepełnosprawności) przy przejazdach środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych (PKP) oraz
autobusowego w komunikacji zwykłej (PKS), na podstawie biletów
jednorazowych lub miesięcznych imiennych, a ponadto: 51 % ulgi dla osób
wymienionych w tym punkcie na przejazdy środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe (PKP) oraz
autobusowego w komunikacji innej niż zwykła (PKS), na podstawie biletów
jednorazowych lub imiennych miesięcznych.
- 49 % ulgi dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (znaczny stopień
niepełnosprawności) przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych (PKP) oraz autobusowego w
komunikacji zwykłej (PKS), na podstawie biletów jednorazowych, a ponadto:
37 % ulgi dla osób wymienionych w tym punkcie na przejazdy środkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż

osobowe (PKP) oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła (PKS), na
podstawie biletów jednorazowych. 5. 37 % ulgi dla osób niewidomych, jeżeli
nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (znaczny
stopień niepełnosprawności) przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów
jednorazowych lub miesięcznych imiennych.
5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Od momentu stwierdzenia u Twego dziecka niepełnosprawności bądź
zagrożenia niepełnosprawnością - aż do rozpoczęcia nauki w szkole, możesz
uzyskać wykwalifikowaną pomoc, której celem jest tak zwane "wczesne
wspomaganie rozwoju".
Zgodnie z ustawą, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zespół działań,
których celem jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju
dziecka.
W celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, rodzice
składają wniosek w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu, szkole
podstawowej, w specjalistycznych ośrodkach oraz w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor danej placówki powołuje zespół
specjalistów, którzy przygotowują indywidualny program dla dziecka i realizują
zajęcia. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala
dyrektor placówki, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
Zajęcia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, w szczególności z
dziećmi, które nie ukończyły 3 roku
życia.
Zajęcia mają charakter indywidualny a organizuje się je w wymiarze od 4 do 8
godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb
dziecka. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach
wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3
dzieci, z udziałem ich rodzin.
6. Stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla niepełnosprawnych studentów może otrzymywać
student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub o
orzeczeniem o niezdolności do pracy wydanym przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych lub d. Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia.
7. Leki, materiały medyczne, preparaty diagnostyczne i sprzęt
jednorazowego użytku - dodatkowe uprawnienia
Osobom chorującym na choroby zakaźne i psychiczne oraz upośledzonym
umysłowo, a także chorującym na niektóre choroby przewlekłe, wrodzone lub
nabyte - leki, preparaty diagnostyczne oraz sprzęt jednorazowego użytku
(określone w specjalnym wykazie wprowadzonym rozporządzeniem ministra
zdrowia) mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub
częściową odpłatnością - a zatem na warunkach korzystniejszych niż ogólnie

obowiązujące. Szczegóły w tym zakresie określają rozporządzenia Ministra
Zdrowia
Bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych,
uzupełniających przysługuje inwalidom wojskowym.
W przypadku, gdy realizacja zaopatrzenia wymaga udziału własnego,
można ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji
Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje prawo do bezpłatnych
przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środków
technicznych, na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
8. Pies przewodnik i pies asystujący osoby niepełnosprawnej w obiektach
użyteczności publicznej oraz środkach transportu publicznego
Osoba niewidoma lub niedowidząca oraz osoba niepełnosprawna ruchowo,
posiadająca psa przewodnika bądź psa asystującego, ma prawo wstępu wraz z
psem do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich
otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej,
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych
do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i
socjalnych; a także do: parków narodowych i rezerwatów przyrody; na plaże i
kąpieliska.
Uprawnienie, to przysługuje również w środkach transportu kolejowego,
drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji
publicznej.
Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu
kagańca oraz prowadzenia go na smyczy, jednakże ponosi odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez psa asystującego.
Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień jest wyposażenie psa
asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu
potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu
wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu
odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot
prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów
uprawnionych do wydawania certyfikatów.
9. Pełnomocnictwo do głosowania w wyborach
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego (bez

względu na datę jego wydania) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w
jego imieniu w wyborach.
10. Głosowanie korespondencyjne
Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego (bez
względu na datę jego wydania) może głosować korespondencyjnie.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki
inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (bez
względu na rodzaj schorzenia), oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności
(w związku ze schorzeniami narządów ruchu) - są zwolnione z podatku od
czynności cywilnoprawnych.
12.Ulgi w opłatach za wstęp do muzeum
Ulgi w opłatach za wstęp do muzeum przysługują osobom powyżej 65. roku
życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, osobom
niepełnosprawnym i ich opiekunom będącym obywatelami
państw
członkowskich Unii Europejskiej.
13. Świadczenie usługi tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.
Osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi mogą
korzystać z wybranej przez siebie formy szkolenia PJM (polski język migowy)
SJM (system językowo-migowy) SKOGN (sposobach komunikowania się osób
głuchoniewidomych) lub tłumacza-przewodnika.
Koszt takiego szkolenia może zostać dofinansowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wniosek osób
wymienionych powyżej.

11.Organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
na terenie Mińska Mazowieckiego
Mazowieckie Stowarzyszenie Na rzecz Dzieci i Młodzieży
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”
ul. Budowlana 12
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 05 05, 508 060 452
e-mail: stowmpd@wp.pl
www.krokdalej.org
Stowarzyszenie „Koniczynka”
Ignaców
tel. 609 100 945
e-mail: koniczynka2003@gmail.com
www.stowkoniczynka.republika.pl
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej”
ul. Józefa Piłsudskiego 24/2
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 511 968 427
e-mail: biuro@mozesz-wiecej.org.pl lub możesz.wiecej@o2.pl
www.mozesz-wiecej.org.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo
„Dzieciom Radość”
Ignaców 8
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 26 23, 506 103 661
e-mail: dzieciomradosc@o2.pl
www.dzieciomradosc.pl
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim
ul. Nadrzeczna 6 m. 5
05-300 Mińsk Mazowiecki
Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu
ul. Szczecińska 14 m. 8
05-300 Mińsk Mazowiecki
Mazowieckie Towarzystwo "Sprawni Inaczej"
ul. Konstytucji 3 Maja 2/306
05-300 Mińsk Mazowiecki

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Piłsudskiego 27
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 73 68
Związek Inwalidów Wojennych RP
Oddział Mińsk Mazowiecki
ul. Józefa Piłsudskiego 27
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 73 68
Polski Związek Niewidomych
Koło Mińsk Mazowiecki
ul. Józefa Piłsudskiego 27
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 508 617 652
e-mail: pznminskmazowiecki@o2.pl
www.pzn.org.pl, www.pznmm.ugu.pl

12.Gdzie można miło spędzić czas bez barier
1. Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 1a
05-300 Mińsk Mazowiecki
www.mbpmm.pl
email : poczta@mbpmm.pl
informacja tel. 25 740 50 86
sekretariat tel. 25 740 50 68
wypożyczalnia tel. 25 740 51 67
czytelnia tel. 25 740 51 04
oddział dla dzieci tel. 25 740 50 87
2.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wyszyńskiego 56
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.25 752 24 46
3.Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów
Klub Seniora
ul. Piłsudskiego 27
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.25 7587368
4.Muzeum Ziemi Mińskiej
ul. Stefana Okrzei 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel.25 752-25-81
5. Muzeum Ziemi Mińskiej
Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich (obiekt nie przystosowany dla osób
poruszających się na wózku inwalidzkim)
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 7593113
Godziny otwarcia:
wtorek - piątek: godz. 9:30 - 17:00
niedziela: godz. 12:00 - 16:00

6.Miejski Dom Kultury(obiekt nie przystosowany dla osób poruszających się
na wózku inwalidzkim)
ul. Warszawska 173
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 7583917
7. Restauracja „ PLANETA”
ul. Konstytucji 3 Maja 7
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 7595600
8. PIZZERIA BIESIADOWO
Pl. Kilińskiego 7
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 7527176
www.biesiadowo.pl
9. Bar „ ZŁOTY KURCZAK”
ul. Warszawska 206
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 7587494
10. Bar EXPRESS CHICKEN FAST FOOD
Pl. Kilińskiego 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 507290390

13.Przydatne linki
www.ekon.org.pl
www.pfron.org.pl
www.popon.pl
www.niepelnosprawni.pl
www.niepelnosprawni.pl
www.integracja.pl

14.Sponsorzy
1. GRAŻYNA WIĄCEK „ Partner”
Restauracja „ PLANETA”
ul. Konstytucji 3 Maja 7
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 7595600
2. DARIUSZ ZARZYCKI
PIZZERIA BIESIADOWO
Pl. Kilińskiego 7
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 25 7527176
www.biesiadowo.pl
3. KATARZYNA ROŃDA
„DOMOWE SPECJAŁY”
Bar „ ZŁOTY KURCZAK”
ul. Warszawska 206
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 7587494
4. JONATAN KRZESZOWSKI
Bar EXPRESS CHICKEN FAST FOOD
Pl. Kilińskiego 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 507290390
5. GRZEGORZ GRODZKI
VIZION STUDIO
ul. Mireckiego 13A/14
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 664924592
www.vizionstudio.pl

Serdecznie dziękujemy sponsorom za wsparcie naszego projektu.

Informator został przygotowany w ramach projektu socjalnego przez
specjalistów pracy socjalnej : Małgorzatę Wąsowską i Zofię Zawadka

