
KOSZALIŃSKI PROGRAM „LEK DLA SENIORA” 

Częściowe wsparcie finansowe dla osób będących uczestnikami Programu Koszalińska Karta 
Mieszkańca pn. „Kocham Koszalin”, które ukończyły 60 lat, przewlekle chorych, znajdujących 
się w trudnej sytuacji finansowej, ponoszących wydatki na leki zlecone przez lekarza, będących 
mieszkańcami Miasta Koszalina. 
 
W ramach programu można uzyskać pomoc finansową w zakresie zmniejszenia wydatków na 
leki jeżeli miesięczne wydatki na leki zlecone przez lekarza w miesiącu złożenia wniosku 
przekroczyły kwotę 50,00 zł, a miesięczny dochód netto mieści się w przedziale: od kwoty 
776,01 zł do kwoty 1552,00 zł dla osoby uprawnionej samotnie gospodarującej oraz od kwoty 
600,01 zł do kwoty 1200,00 zł na osobę w rodzinie osoby uprawnionej. 
 
Wniosek może zostać złożony przez osobę uprawnioną nie częściej niż 2 razy w roku 
kalendarzowym. Pomoc finansowa w zakresie wsparcia osoby uprawnionej przyznawana jest 
do kwoty wymienionej na fakturze i nie może być wyższa od kwoty 150,00 zł. 
 
Wymagane dokumenty: 
1. Wniosek o pomoc finansową w ramach Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora” na rok 
2023. 
2. Kopie faktur wystawionych przez aptekę, obejmujące wydane leki na podstawie recept 
wystawionych w miesiącu, w którym składany jest wniosek lub wystawionych w miesiącu 
poprzedzającym (oryginały faktur do wglądu). 
3. Dowód osobisty (w przypadku osobistego składania wniosku). 
 
Miejsce złożenia dokumentów: 
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie: 
1. Biuro Obsługi Klienta, parter, al. Monte Cassino 2, godziny przyjęć: poniedziałek – piątek: 
8.00 – 14.00. 
2. Kancelaria parter, al. Monte Cassino 2-parter, od poniedziałku do piątku w godzinach: 
7.00 – 15.00 
Istnieje możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej – e-puap. 
 
Wnioski do pobrania na stronie internetowej: http://cus.koszalin.ibip.pl 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
2. Uchwała nr LV/806/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie 
przyjęcia Koszalińskiego Programu „Lek dla Seniora” na rok 2023. 
 


