
 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu oraz  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu  

zapraszają na dyżury telefoniczne ekspertów w ramach 

Tygodnia Osób z Niepełnosprawnością 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalista ZUS udzieli Państwu 

informacji na temat renty z tytułu 

niezdolności do pracy, a w szczególności: 

1. Jakie warunki musisz spełnić, aby 

uzyskać rentę z tytułu niezdolności  

do pracy.  

2. Czy aktywność zawodowa powoduje 

zawieszenie świadczenia? 

Numer telefonu: 77 45 11 795 

 

Specjalista PFRON udzieli Państwu 

informacji na temat: form wsparcia dla 

pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne, w tym: 

 dofinansowań do wynagrodzeń 

pracowników niepełnosprawnych, 

 elektronicznego sposobu składania 

wniosków w Systemie Obsługi 

Dofinansowań i Refundacji (SODiR), 

 zagadnień dotyczących wypełniania 

wniosków, 

oraz refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne dla osób niepełnosprawnych 

prowadzących działalność gospodarczą. 

Numer telefonu: 77 887 20 40;   

                              77 887 20 24  

 

Specjalista ZUS udzieli Państwu 

informacji związanych z programem 

rehabilitacji leczniczej w ramach 

prewencji rentowej ZUS,  

a w szczególności: 

1. Komu przysługuje możliwość 

skorzystania z rehabilitacji leczniczej 

prowadzonej przez ZUS. 

2. Kiedy można otrzymać skierowanie  

do ośrodka rehabilitacyjnego ZUS. 

3. Jak długo trwa rehabilitacja ZUS i kto 

pokrywa jej koszty. 

4. Czy osoba z Opola ma możliwość 

skorzystania z leczenia 

rehabilitacyjnego ZUS poza miejscem 

zamieszkania. 

Numer telefon: 77 45 11 795 

 

Specjalista PFRON udzieli Państwu 

informacji na temat: form wsparcia dla 

osób z niepełnosprawnościami  

w ramach realizowanego programu 

„Aktywny samorząd” – wsparcie 

aktywności zawodowej. 

Numer telefonu: 77 887 20 25     

 

Specjalista ZUS udzieli Państwu 

informacji związanych z tematem renty 

socjalnej i dodatku pielęgnacyjnego,  

a w szczególności: 

1. Warunki przyznania renty socjalnej 

oraz prawo do zbiegu z rentą 

rodzinną.  

2. Dodatkowy dochód przy rencie 

socjalnej. 

3. Kto może otrzymać dodatek 

pielęgnacyjny – warunki uzyskania 

prawa do dodatku. 

Numer telefon: 77 45 11 795 

Specjalista PFRON udzieli Państwu 

informacji na temat: form wsparcia  

dla osób z niepełnosprawnościami  

w ramach: 

1. Działalności Centrum informacyjno-

doradczego dla osób z 

niepełnosprawnością (CIDON) m.in.  

na temat: 

 programów realizowanych przez 

PFRON, 

 obowiązujących systemów 

orzecznictwa, 

 dostępnego wsparcia finansowego  

i rzeczowego, 

 zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny 

czy rehabilitacyjny, 

 likwidacji barier funkcjonalnych, 

 ulg i uprawnień wynikających 

 z przepisów prawa,  

 instytucji wspierających i działających 

na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

 

2. Projektu Kompleksowej rehabilitacji 

dla osób z niepełnosprawnością  

jako szansy skutecznej rehabilitacji 

oraz powrotu na rynek pracy. 

Numer telefonu: 77 887 20 26   

 


