Biuletyn informacyjny Nr 22
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Legitymację osoby niepełnosprawnej można uzyskać po złożeniu wniosku. Legitymację może
wydać tylko urząd opieki. Formularz wniosku można uzyskać w urzędzie opieki, punktach
doradztwa dla osób niepełnosprawnych lub w poradniach opieki. Tam można również uzyskać
pomoc w wypełnianiu wniosku. Jeśli osoba posiada już legitymację osoby niepełnosprawnej, ale
niepełnosprawność pogłębiła się lub pojawił się jej kolejny rodzaj, to należy złożyć wniosek o
ponowne orzeczenie podając sygnaturę akt (patrz przednia strona legitymacji osoby
niepełnosprawnej). Należy zastosować ten sam formularz jak w przypadku nowego wniosku.Z
reguły po złożeniu wniosku rzeczoznawca z urzędu opieki nie wykonuje badań lekarskich. Na
podstawie dokumentacji udostępnianej przez wnioskodawcę, lekarzy, szpitale lub kasy chorych,
służba medyczna urzędu opieki może stwierdzić stopień niepełnosprawności.
Na legitymacji można wpisać różne oznaczenia, uprawniające do korzystania z ulg w ramach
kompensacji niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej obowiązuje w całym
kraju.
Objaśnienie najważniejszych oznaczeń i kompensacji niepełnosprawności
G

Znaczenie: niepełnosprawność ruchowa. Znaczne ograniczenie
możliwości poruszania się w ruchu ulicznym.
Kompensacja niepełnosprawności: można korzystać ze środków komunikacji publicznej
po wykupieniu znaczka za 91 euro na cały rok i 46 euro na pół roku bez ponoszenia
dodatkowych kosztów. Posiadacze pojazdów mechanicznych mogą zamiast znaczka
złożyć wniosek o obniżenie podatku od pojazdów mechanicznych.

aG

Znaczenie: nietypowa niepełnosprawność ruchowa.
Kompensacja niepełnosprawności: znaczek na korzystanie ze środków komunikacji
publicznej tak jak w przypadku oznaczenia G. Po złożeniu wniosku w urzędzie
komunikacji właściwej dzielnicy może zostać wydane zezwolenie na parkowanie na
miejscach dla osób niepełnosprawnych. Można złożyć wniosek o zarezerwowanie
miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w pobliżu mieszkania. Posiadacze
pojazdów po złożeniu wniosku zostają zwolnieni z podatku od pojazdów mechanicznych.

W przypadku oznaczeń G i aG w razie korzystania z zasiłków socjalnych lub pomocy społecznej
(kodeks społeczny XII) przyznane zostaje zapotrzebowanie dodatkowe.
B

Znaczenie: pomoc podczas korzystania ze środków komunikacji publicznej.
Kompensacja niepełnosprawności: Osoba towarzysząca może jeździć środkami
komunikacji publicznej bezpłatnie, również wtedy, kiedy posiadacz legitymacji ma
obowiązek zapłaty za swój przejazd.

Bl

Znaczenie: niewidomy
Kompensacja niepełnosprawności: Zwolnienie z podatku od pojazdów mechanicznych i
ułatwienie parkowania. Posiadacz legitymacji otrzymuje bezpłatny znaczek na
korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Poza tym można skorzystać z roszczeń
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przysługujących na podstawie ustawy o finansowaniu opieki na poziomie kraju
związkowego.
Gl

Znaczenie: niesłyszący.
Osoby niesłyszące to takie, u których występuje brak słuchu z obydwu stron oraz osoby z
uszkodzeniami słuchu w stopniu bliskim głuchocie, jeśli jednocześnie występują
zaburzenia mowy.
Kompensacja niepełnosprawności: Możliwe jest zakupienie znaczka (91 / 46 euro) na
korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Można skorzystać z roszczeń
przysługujących na podstawie ustawy o finansowaniu opieki na poziomie kraju
związkowego.

H

Znaczenie: brak samodzielności. Osoba niepełnosprawna, która z tego powodu wymaga
nie tylko tymczasowej długotrwałej pomocy innej osoby w znacznym zakresie podczas
typowych i regularnie powtarzających się czynności w codziennym życiu.
Kompensacja niepełnosprawności: bezpłatny znaczek uprawniający do korzystania ze
środków komunikacji publicznej oraz zwolnienie z podatku od pojazdów mechanicznych.

T

RF
Znaczenie: zniżce/zwolnieniu z opłat za radio i telewizję dla osób
niepełnosprawnych odpowiadają dodatkowe kwalifikatory, które z powodu ich choroby
nie mogą brać udziału w publicznych imprezach.
https://www.rundfunkbeitrag.de/formulare/buergerinnen_und_buerger/antrag_auf_befreiung/in
dex_ger.html
Znaczenie: uprawnienie do korzystania z usług specjalnej służby transportowej.
Kompensacja niepełnosprawności: można złożyć wniosek o uprawnienie do korzystania
z usług specjalnej służby transportowej dla osób z niepełnosprawnością w kraju
związkowym Berlinie (patrz również biuletyn informacyjny nr 21).

Adres pocztowy: (W przypadku korespondencji listowej zawsze należy podać znak sprawy!)
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin (Regionalny Urząd ds. Zdrowia i Opieki Społecznej w
Berlinie), Postfach 31 09 29, 10639 Berlin, E-mail: infoservice@lageso.berlin.de, Internet:
www.lageso.berlin.de
Dział obsługi klienta w urzędzie opieki
Sächsische Straße 28, 10707 Berlin (budynek bez barier!)
Sprawy osób niepełnosprawnych Numer telefonu serwisowego: 030 - 115 Faks: 90 28 - 50 80
Godziny urzędowania: poniedziałek i wtorek godz. 9-15, czwartek godz. 9-18 piątek godz. 9-13
Od 01.01.2015 r. legitymację osoby niepełnosprawnej będzie wystawiana tylko jako karta
identyfikacyjna. Przepis przejściowy: Legitymacje wystawione do 31.12.2014 r. w starej formie
zachowują ważność do końca podanego na nich okresu obowiązywania (poza sytuacjami, w których
zostaną anulowane). Można je jednak wymienić również na karty identyfikacyjne.

Służymy Państwu radą i udzielamy informacji w poradni opieki
www.pflegestuetzpunkteberlin.de
Poradnie opieki w Berlinie są finansowane przez berlińskie kasy opiekuńcze i kraj związkowy Berlin
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Bezpłatny numer serwisowy: 0800 59 500 59

