
KOMUNIKACJA MIEJSKA 
DOTYCZY: bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską 
organizowaną przez Zarząd Transportu Metropolitalnego 
(ZTM). 
UPRAWNIONY:  
 dzieci i młodzież niepełnosprawna do 18 r.ż. bez względu 

na stopień niepełnosprawności,  
 osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, 
 osoba legitymująca się orzeczeniem o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności zawierającym symbol 04-O 
(choroby narządu wzroku), 

 opiekunowie w/w osób w przypadku, gdy towarzyszą tym 
osobom w podróży (dotyczy tylko jednego opiekuna). 

PODSTAWA: legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 
orzeczenia osoby niepełnosprawnej. 
INFORMACJE:   https://www.metropoliaztm.pl/pl - taryfa 
przewozowa, informacja telefoniczna: 800 16 30 30. 
 

KOMUNIKACJA PKP I PKS  
DOTYCZY: ulg i uprawnień w przejazdach. 
UPRAWNIONY: 
- osoba legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, niezależnie od symbolu przyczyny 
niepełnosprawności:  

 49% - w pociągach osobowych i autobusach PKS 
w komunikacji zwykłej,   

 37% - w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS, 
- osoba niewidoma – legitymująca się orzeczeniem  

o znacznym stopniu z symbolem (04-O), 

 93 % - komunikacja osobowa, 

 51 % - komunikacja pozostała (pociągi i autobusy), 
- dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub 
niepełnosprawna do ukończenia 24 r.ż. oraz studenci do 
ukończenia 26 r.ż. (wyłącznie na określonych trasach  
np. miejsce zamieszkania a szkoła), 

 78% - komunikacja osobowa i pozostała. 
UWAGA! Opiekun (pełnoletni) towarzyszący w podróży  
osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności ma prawo do 
95% ulgi w komunikacji osobowej i pozostałej, natomiast 
towarzyszący w podróży dzieciom i młodzieży dotkniętej 
inwalidztwem do 78%.  
UWAGA! Wszystkie ulgi obowiązują tylko w 2 klasie 
pociągów oraz w określonych kategoriach pociągów. Więcej 
informacji przy zakupie biletów w kasie biletowej.  
 

ULGA REHABILITACYJNA  
DOTYCZY: ulg podatkowych dla osób niepełnosprawnych na 
cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych  
z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, 
poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego 
osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego 
utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. 
UPRAWNIONY: osoba niepełnosprawna lub podatnik, który 
utrzymuje osobę  niepełnosprawną.  
Ulga dotyczy m.in.: adaptacji i wyposażenia mieszkań  
i pojazdów stosownie do potrzeb wynikających  
z niepełnosprawności, odpłatnego pobytu na turnusie 
rehabilitacyjnym, zakupu leków, zakupu sprzętu 
rehabilitacyjnego lub pomocy technicznych. 
WAŻNE! Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości 
zostały sfinansowane z innego źródła (np. PFRON, NFZ).  
Szczegółowe informacje: www.finanse.mf.gov.pl. oraz 
Urzędy Skarbowe.  

 

ULGOWE BILETY DO MUZEUM  
UPRAWNIONY: m.in. osoba powyżej 65 r.ż., emeryt, rencista, 
rencista socjalny, osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem. 

ABONAMENT RTV 
DOTYCZY: bezpłatnego abonamentu radiowo-telewizyjnego. 
UPRAWNIONY: m.in. osoba posiadająca orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawności, pobierająca 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, 
osoby niewidome, niesłyszące. 
UWAGA! Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia 
jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej.  

 

OPŁATA PASZPORTOWA 
DOTYCZY: 50% ulgi w opłacie za wykonanie paszportu. 
UPRAWNIONY: osoba niepełnosprawna oraz jej małżonek 
pozostający na jej wyłącznym utrzymaniu.  
INFORMACJE: www.katowice.uw.gov.pl 
Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, Katowice.  

USŁUGI POCZTOWE 
DOTYCZY: usług pocztowych świadczonych do domu bez 
dodatkowych opłat (np. doręczanie listów, paczek 
bezpośrednio do domu, przyjmowania prawidłowo opłaconej 
przesyłki nierejestrowanej). 
UPRAWNIONY: osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, 
niewidome i ociemniałe.  
INFORMACJE: Urzędy pocztowe. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

MIEJSKI  ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA 
O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

ul. Gliwicka 102 
40-855 Katowice 

tel. 32 250 87 00, 209 35 40 
 

GODZINY PRZYJĘĆ: 
     poniedziałek 9.00-16.30 

      wtorek-piątek 8.00-14.00 
 

DZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ul. Jagiellońska 17 
40-032 Katowice 
tel. 32 251 00 87  
wew. 164, 112 

 
GODZINY PRZYJĘĆ:  

   poniedziałek 12.30-17.00 
   wtorek-piątek 8.00 – 12.00 
    www.mops.katowice.pl 

 
    PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA   

DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
    Rynek 1, pok. 805A (VIII piętro) 

tel. 32 259 32 12 
GODZINY PRZYJĘĆ: 

poniedziałek 11.00 - 14.00 
środa 10.00 - 13.00 

piątek 12.30 - 15.30 
 
 

Broszura ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni 
prawa. 

 

 

PODSTAWOWE  ULGI I UPRAWNIENIA  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

https://www.metropoliaztm.pl/pl
http://www.katowice.uw.gov.pl/
http://www.mops.katowice.pl/


ŚWIADCZENIE  PIELĘGNACYJNE 
SPECJALNY  ZASIŁEK  OPIEKUŃCZY  

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: www.mops.katowice.pl  
(zakładka: świadczenia rodzinne);  
Terenowe Punkty Pomocy Społecznej lub Dział Poradnictwa  
i Informacji ul. Jagiellońska 17, tel. 32 251 00 87 wew. 100. 

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE OPIEKUNOM 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Świadczenie pielęgnacyjne: wysokość 1583 zł,  brak 
kryterium dochodowego 
Specjalny zasiłek opiekuńczy: wysokość 620 zł, kryterium 
dochodowe: 764 zł 
Szczegółowe informacje: www.mops.katowice.pl. 
Informacja ogólna, pok. 7 ul. Jagiellońska 17 tel. 32 251 00 87 
wew. 100, 162. 

ZASIŁEK  PIELĘGNACYJNY  
Wysokość miesięczna: 184,42 zł (od listopada 2019 r. 
215,84 zł), brak kryterium dochodowego 
UPRAWNIONE OSOBY legitymujące się orzeczeniem  
o niepełnosprawności:  

 dzieci do 16 roku życia, 

 osoby  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 

 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
(jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem 
życia), 

 osoby nie posiadające uprawnień do dodatku 
pielęgnacyjnego, które ukończyły 75 rok życia. 

Szczegółowe informacje: www.mops.katowice.pl  
Informacja ogólna, pok. 7, ul. Jagiellońska 17  
tel. 32 251 00 87 wew. 100, 162. 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM” 
 Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka 

z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo 
nieuleczalną chorobą. Wysokość: 4000 zł, brak kryterium 
dochodowego. 

 Poradnictwo w zakresie przezwyciężania trudności 
w pielęgnacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego we 
współpracy z asystentem rodziny. 

Szczegółowe informacje: www.mops.katowice.pl  
Informacja ogólna, pok. 7, ul. Jagiellońska 17  
tel. 32 251 00 87 wew. 100, 162. 

TERENOWE PUNKTY POMOCY SPOŁECZNEJ 
DOTYCZY: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń 
rodzinnych, w tym dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego, świadczenia pielęgnacyjnego, 

specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia 
wychowawczego, usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług opiekuńczych, dodatku mieszkaniowego, poradnictwa 
specjalistycznego, poradnictwa prawnego oraz innych form 
wsparcia.  
Informacja ogólna: tel. 32 251 00 87 wew. 100, 162. 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON 
DOTYCZY:  

 turnusów rehabilitacyjnych, 

 zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze, 

 likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się oraz technicznych, 

 organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych, 

 dofinansowania usług tłumacza języka migowego 
lub tłumacza przewodnika,  

 Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

 Programu „Aktywny Samorząd”.  
INFORMACJE: MOPS KATOWICE, DZIAŁ DS. OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH , ul. Jagiellońska 17.  

LEGITYMACJA  OSOBY  NIEPEŁNOSPRAWNEJ 
DOTYCZY: osób posiadających orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności, niepełnosprawności lub orzeczenia 
o ulgach i uprawnieniach wydane przez Miejski Zespół 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności (orzeczenie wydane 
przez organy rentowe nie stanowi podstawy do wydania 
legitymacji osoby niepełnosprawnej).  
WYDAWCA: Miejski Zespół ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Katowicach, ul. Gliwicka 102.  
UWAGA! Legitymacja jest wydawana na podstawie 
ostatniego, prawomocnego orzeczenia.  

KARTA  PARKINGOWA  
DOTYCZY: osób mających znacznie ograniczone możliwości 
samodzielnego poruszania się oraz placówek zajmujących się 
opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 
mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego 
poruszania się. Podstawę wydania karty parkingowej stanowi 
orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności, z pozytywnie określonym wskazaniem 9 
(„spełnia”), wydane po 01.07.2014 r. z wyjątkami 
określonymi w ustawie (szczegółowa informacja pod nr tel. 
32 209 35 40 lub 32 250 87 00). 
Karta upoważnia do nieprzestrzegania kilku znaków zakazu, 
parkowania na miejscach dla osób niepełnosprawnych, 

zwolnienia z opłat w strefie płatnego parkowania na terenie 
Katowic.  
WYDAWCA: Przewodniczący Miejskiego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Gliwicka 102, 
Katowice.  
WAŻNE! Wniosek o wydanie karty parkingowej musi być 
złożony osobiście przez osobę niepełnosprawną.   
UWAGA! Kartę Parkingową można wyrobić w momencie, gdy 
orzeczenie się uprawomocni. 

USŁUGI  TRANSPORTOWE 
DOTYCZY: usług transportowych dla osób niepełnosprawnych 
dofinansowanych ze środków miasta  Katowice. 
Prawo do korzystania ze środków transportowych 
przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych mają 
osoby niepełnosprawne, mieszkańcy miasta Katowice  
z widoczną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome  
i niedowidzące. 
ZGŁOSZENIA: pod numerem telefonu 501 406 141. 
INFORMACJE: www.katowice.eu 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych  
w Katowicach.  

PRZYWILEJE  PRACOWNICZE  
Czas pracy: - 8 h/doba i 40h/tydzień (lekki stopień), 7 h/doba 
i 35h/tydzień (stopień umiarkowany i znaczny), 
- zakaz pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych  
(z wyjątkiem osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy 
lekarz wyrazi na to zgodę), 
-  dodatkowa 15 min. przerwa wliczona do czasu pracy, 
- dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni 
roboczych (po przepracowaniu roku od dnia zaliczenia do 
osób niepełnosprawnych) w przypadku osób posiadających 
umiarkowany i znaczny stopień niepełnosprawności, 
- prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu 
uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym – dotyczy osób 
posiadających znaczny i umiarkowany stopień 
niepełnosprawności, 
- prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do 
wynagrodzenia w celu wykonania badań, zabiegów 
leczniczych, usprawniających (jeżeli nie mogą być 
wykonywane poza godzinami pracy) – dotyczy osób 
posiadających znaczny i umiarkowany stopień 
niepełnosprawności. 
PUP Katowice, ul. Pośpiecha 14, tel. 32 259 95 03. 
 

http://www.mops.katowice.pl/
http://www.mops.katowice.pl/
http://www.mops.katowice.pl/
http://www.katowice.eu/

