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stan prawny na dzień 7 września 2015r.



Osobom legitymującym się lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym  

 przysługują niżej wymienione ulgi i uprawnienia: 
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- lekki stopień niepełnosprawności – 

 

Akt prawny 

 

Ulga, uprawnienie 

 

Komu przysługuje 

 

Dokument uprawniający do ulgi, uprawnienia 

1.  

Ustawa z dn. 20.06.1992r. 

o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami 

publicznego transportu 

zbiorowego 

(tj.Dz.U 2012 poz. 1138 

z późn.zm.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego 

w regularnych przewozach osób, 

wykonywanych przez 

uprawnionych przewoźników 

kolejowych i autobusowych 

 

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego, na podstawie 

biletów jednorazowych, jest uprawniony 

 przewodnik lub opiekun towarzyszący 

w podróży osobie niewidomej albo osobie 

niezdolnej do samodzielnej egzystencji. 
 

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami 
publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego są uprawnione 

następujące osoby:   

1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem 

lub niepełnosprawne - na podstawie biletów 

jednorazowych lub miesięcznych imiennych;   

2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci 

i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych - na podstawie biletów 

jednorazowych.   

Uprawnienie to 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 rehabilitacyjno-

wychowawczego, domu pomocy społecznej, 

ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, a także na turnus 

rehabilitacyjny - i z powrotem. 

 

1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, 

szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o 

charakterze oświatowym;  

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,  

b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych 

inwalidztwem lub niepełnosprawnych,  

c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z 

dokumentów wymienionych w pkt 2;  

2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, 
szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o 

charakterze oświatowym:  

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 

16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,  

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez 

uprawniony organ,  

c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do 

pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą 

niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej 
egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,  

d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające 

częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do 

pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 

samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej 

egzystencji. 
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Do ulgi 49% uprawnione są dzieci i młodzież 

w okresie od rozpoczęcia odbywania 

obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, 

szkoły ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej - publicznej lub 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły 

publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 

roku życia.  

 

 

2. 
Uchwała Rady Miasta 

Rybnika Nr 576/XXXIX/2013 

z dn. 23.10.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Uprawnienia do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów  

 

 

 

 

Uprawnienia do jednorazowych i okresowych 
przejazdów bezpłatnych posiadają: 

1) uczniowie (w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty) dotknięci inwalidztwem 

lub niepełnosprawni, oraz uczniowie szkół 

specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy przejazdach z miejsca 

zamieszkania lub pobytu do przedszkola, 

szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, 

ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-

wychowawczego, domu pomocy społecznej, 

ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej i z 

powrotem,  

2) rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży 

dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych albo uczniów szkół 

specjalnych przy przejazdach. 

 

Uprawnienia do przejazdów ulgowych 

posiadają renciści mający ustalone prawo do 

renty z tytułu niezdolności do pracy. 

 

 
 

Na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie 

legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez 

właściwy organ lub instytucję, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. 

Rozporządzenie 

Rady Ministrów 
z dn. 10.06.2008r. 

w sprawie określenia grup 

osób, którym przysługuje ulga 

w opłacie lub zwolnienie 

 

Wstęp do muzeum 

Osobie  niepełnosprawnej wraz z opiekunami, 

będącym obywatelami państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
oraz państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

 

Legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności 



Osobom legitymującym się lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym  

 przysługują niżej wymienione ulgi i uprawnienia: 

4 

 

z opłaty za wstęp do muzeów 

państwowych, oraz rodzajów 

dokumentów 

potwierdzających ich 

uprawnienia  

(Dz.U.2008.160.994) 

 

4. 

Ustawa z dn. 27.08.1997r. 

o rehabilitacji zawodowej                        

i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych 

(tj. Dz.U.2011.127.721 
z późn.zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1) szkoleń; 

2) stażu; 

3) prac interwencyjnych; 

4)  przygotowania zawodowego 

dorosłych; 

5) badań lekarskich lub 
psychologicznych, o których 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o 

promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy; 

6) zwrotu kosztów, o których 

mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 

ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy; 

7) finansowania kosztów, o 

których mowa w art. 45 ust. 3 

ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy; 

8) studiów podyplomowych, 

szkoleń na podstawie 

trójstronnych umów 

szkoleniowych zawieranych 

pomiędzy starostą, 

pracodawcą i instytucją 

szkoleniową; 

10) bonu na zasiedlenie; 

11)  bonu szkoleniowego; 

12) bonu stażowego. 

 

Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej  

w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na 

wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej w wysokości określonej 

w umowie zawartej ze starostą. 

 
Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej 

w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu. 

 
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/cache.pl?75
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/cache.pl?75
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Dofinansowanie do wysokości 

50 % oprocentowania kredytu 

bankowego zaciągniętego na 

kontynuowanie działalności 

gospodarczej albo własnego lub 

dzierżawionego gospodarstwa 

rolnego. 

 

 

Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej 

w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu 

 

 

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej 

przez starostę z osobą niepełnosprawną prowadzącą 

działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione 

gospodarstwo rolne 

 

Uprawnienia osoby 

niepełnosprawnej zatrudnionej: 

- dodatkowa 15 min. 
(wliczana do czasu pracy) 

przerwa w pracy na 

gimnastykę usprawniającą lub 

wypoczynek 

- nie może być zatrudniana 

w porze nocnej. 

 

 

Osobie niepełnosprawnej  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

5. 

Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 25.06.2002r. 

w sprawie określenia 
rodzajów zadań powiatu, które 

mogą być finansowane ze 

środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

(t.j. Dz.U.2015.926) 

 

Dofinansowanie ze środków 

Funduszu szkolenia i 

przekwalifikowania, zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze, usług tłumacza 

języka migowego lub tłumacza-

przewodnika oraz likwidacji 

barier architektonicznych, 

w komunikowaniu się i 

technicznych 

Osobie niepełnosprawnej stosownie do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności 

Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia. 

 

6. 

Ustawa 

z dn. 26.07.1991r. 

o podatku dochodowym od 

osób fizycznych 

(tj. Dz.U.2012 poz.361 
z późn.zm.) 

 

 

Wydatki poniesieone na 

1) adaptację i wyposażenie 

mieszkań oraz budynków 

mieszkalnych stosownie do 

potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności; 
2) przystosowanie pojazdów 

mechanicznych do potrzeb 

wynikających z 

 

Osobie; 

1)  zakwalifikowanej przez organy orzekające 

do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, lub  

2)  której, której przyznano rentę z tytułu 
całkowitej lub częściowej niezdolności do 

pracy, rentę szkoleniową albo socjalną. 

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja 

przyznająca rentę z tytułu częściowej lub całkowitej 

niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo socjalną.  

Rachunki wystawione na osobę, która będzie odliczała 

podatek i potwierdzające poniesione koszty. 
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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,  

8) utrzymanie przez osoby 

niewidome i niedowidzące 

zaliczone do I lub II grupy 

inwalidztwa oraz osoby z 
niepełnosprawnością narządu 

ruchu zaliczone do I grupy 

inwalidztwa psa asystującego,  

9) opiekę pielęgniarską w domu 

nad osobą niepełnosprawną w 

okresie przewlekłej choroby 

Uprawnienie stosuje się odpowiednio do 

podatników, na których utrzymaniu pozostają 

następujące osoby niepełnosprawne:  

współmałżonek, dzieci własne i 

przysposobione, dzieci obce przyjęte na 

wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 

współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, 

macocha, zięciowie i synowe. 
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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); 

13)  odpłatny, konieczny przewóz 

na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne: 

a)  osoby niepełnosprawnej - karetką 

transportu sanitarnego, 

b)  osoby niepełnosprawnej, zaliczonej 

do I lub II grupy inwalidztwa, 

oraz dzieci niepełnosprawnych do 

lat 16 - również innymi środkami 

transportu niż wymienione w 

ustawie, 

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 



Osobom legitymującym się lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym  

 przysługują niżej wymienione ulgi i uprawnienia: 

8 

 

dzieci niepełnosprawne, które nie 

ukończyły 16 roku życia, dla 

potrzeb związanych z koniecznym 

przewozem na niezbędne zabiegi 

leczniczo-rehabilitacyjne, 

15)  odpłatne przejazdy środkami 

transportu publicznego związane 

z pobytem na turnusie 

rehabilitacyjnym i w zakładach o 

których mowa w ustawie. 

 

7. 

Ustawa z dn. 23.11.2012r. 
Prawo pocztowe 

(Dz.U. 2012 poz. 1529) 

 

Udogodnienia związane 
z usługami pocztowymi (m.in. 

bezpłatna usługa doręczania 

listów, paczek i przekazów 

bezpośrednio z domu) 

 

 osobom z uszkodzeniem narządu ruchu 
powodującym konieczność korzystania 

z wózka inwalidzkiego,   

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

8. 

Ustawa z dn. 13.07.2006r.  

o dokumentach 

paszportowych 

(t.j.Dz.U.2013 poz. 268) 

 

 

 

ulga w opłacie za wydanie 

paszportu 

 

Osobie niepełnosprawnej w, a także 

współmałżonkom tych osób, pozostającym 

na ich wyłącznym utrzymaniu. 

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 

 

 

9. 

Rozporządzenie 
Rady Ministrów 

z dn. 10.06.2008 r. 

w sprawie określenia grup 

osób, którym przysługuje ulga 

w opłacie lub zwolnienie z 

opłaty za wstęp do muzeów 

państwowych, oraz rodzajów 

dokumentów 

potwierdzających ich 

uprawnienia 

(Dz.U.2008.160.994) 

 
 

 

 

 

Wstęp do muzeum 

 

Osobie niepełnosprawnej wraz z opiekunami, 
będącym obywatelami państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 

oraz państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

 

 

 

Legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności 
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość. 
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10. 

Ustawa z dn. 21.06.2001r. 

o dodatkach mieszkaniowych 

(t.j.Dz.U.2013 poz. 966 

z późn.zm.) 

 

 

 

Dodatkowa powierzchnia 

mieszkaniowa (15 m2) 

 

 

 

 

Osobie niepełnosprawnej poruszającej się na 

wózku lub osobie niepełnosprawnej, której 

niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania 

w oddzielnym pokoju.  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do 

prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, deklaracja o 

dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 

oraz inne dokumenty.  

11. 

Ustawa z dn. 16.07.2004r. 

Prawo telekomunikacyjne 

(t.j.Dz.U.2014.243 

z późn.zm.) 

 

 

Udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych w ramach 

usług telekomunikacyjnych 

 

 

 

Osobie niepełnosprawnej  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  oraz inne 

dokumenty, których wymów przedłożenia okresli 

przedsiębiorca telekomunikacyjny.  

12. 
Ustawa  

z dn. 07.09.1991r.  o systemie 

oświaty 

(tj.Dz.U.2004.256.2572 

z późn. zm.) 

 
Dodatkowe wsparcie 

 
Niepełnosprawni uczniowie  

 
Orzeczenie o stopniu niepełnpsrawności oraz inne dokumenty 

wymagane przez placówkę oświatową 
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- umiarkowany stopień niepełnosprawności – 

 

Akt prawny   

 

 

Ulga, uprawnienie 

 

Komu przysługuje 

 

Dokument uprawniający do ulgi, uprawnienia 

1. 

Ustawa 

z dn. 28.11.2003r. 

o świadczeniach 
rodzinnych 

(t.j. Dz.U.2015.114 

z późn.zm.) 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zasiłek pielęgnacyjny 

 Świadczenie przysługuje: 

- niepełnosprawnemu dziecku; 

- osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 r.ż., jeżeli legitymuje się 
orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

- osobie, która ukończyła 75 lat. 

-  osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 r.ż. legitymującej się 

orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, jeżeli 

niepełnosprawność powstała w wieku do 

ukończenia 21r.ż. 

 

 

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

 

Zasiłek rodzinny 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do 

tego zasiłku przysługuje: 
- rodzicom, jednemu z rodziców albo 

opiekunowi prawnemu dziecka; 

- opiekunowi faktycznemu dziecka; 

- osobie uczącej się. 

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  
i spełnienie określonego kryterium dochodowego. 

2. 

Ustawa 

z dnia 12.03.2004r. 

o pomocy społecznej 

(t.j.Dz.U.2015.263 

 z późn.zm.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Zasiłek stały 

Przysługuje: 

- pełnoletniej osobie samotnie 

gospodarującej, niezdolnej do pracy z 

powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do 

pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej; 

- pełnoletniej osobie pozostającej w 
rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, 

jeżeli jej dochód, jak również dochód na 

osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
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3. 

Ustawa  

z dn. 27.06.2003 r. 

o rencie socjalnej 

(tj. Dz.U.2013 poz. 982 

z późn. zm.) 

 
 

  

 

 

Renta socjalna 

 

 

Osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej 

do pracy z powodu naruszenia sprawności 

organizmu, które powstało: 

1) przed ukończeniem 18. roku życia; 

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole 

wyższej - przed ukończeniem 25 roku 
życia;  

3) trakcie studiów doktoranckich lub   

aspirantury naukowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do 

pracy. 

4. 

Ustawa  

z dn.21.04.2005r. 

o opłatach 

abonamentowych 

     (t.j.Dz.U.2014.1204) 

 

 

 

 

Zwolnienia z opłat 

abonamencie 

radiowo-telewizyjnym 

 

 

 Zwalnia się od opłat abonamentowych: 

 - osoby, co do których orzeczono o: 

a)    zaliczeniu do I grupy inwalidów lub 

b)    całkowitej niezdolności do pracy, na 

       podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 

       o emeryturach i rentach z Funduszu 

       Ubezpieczeń Społecznych lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności, na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób lub trwałej lub okresowej 

całkowitej niezdolności do pracy w 

gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym;  

- osoby, które otrzymują świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy z właściwego organu 

realizującego zadania w zakresie świadczeń 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od opłat 

abonamentowych są: 

1)   orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie 

właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu 

orzekającego,  

2)  orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej 

głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na 

częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie 

wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające 
powyższe parametry,  

3)  legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku 

Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie 

właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, 

albo orzeczenie właściwego organu orzekającego stwierdzające 

uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15 %), 

albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.936675&full=1
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rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej lub rentę socjalną z 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

innego organu emerytalno-rentowego; 

- osoby niesłyszące, u których stwierdzono 

całkowitą głuchotę lub obustronne 

upośledzenie słuchu (mierzone na 
częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 

dB); 

- osoby niewidome, których ostrość wzroku 

nie przekracza 15%. 

 

5. 

Ustawa  

z dn. 20.06.1992r. 

o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów 

środkami publicznego 

transportu zbiorowego 
(t.j. Dz.U.2012 poz. 

1138 z późn.zm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprawnienia do ulgowych 

przejazdów środkami 

publicznego transportu 

zbiorowego w regularnych 

przewozach osób, 

wykonywanych przez 
uprawnionych przewoźników 

kolejowych i autobusowych 

 

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego, na 

podstawie biletów jednorazowych, jest 

uprawniony przewodnik lub opiekun 

towarzyszący w podróży osobie 
niewidomej albo osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji. 

 

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego są 

uprawnione następujące osoby:  

1) dzieci i młodzież dotknięte 

inwalidztwem lub niepełnosprawne - na 

podstawie biletów jednorazowych lub 

miesięcznych imiennych,   

2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci 
i młodzieży dotkniętych inwalidztwem 

lub niepełnosprawnych - na podstawie 

biletów jednorazowych.   

Uprawnienie to 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 

 

1. 1) dla dzieci i młodzieży uczęszczające do przedszkola, szkoły 

szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze 

oświatowym: 

a)legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, 

b)legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych, 
c)legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym 

z dokumentów:  zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) 

określające odpowiednio: 

- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć 

rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku 

wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie 

rehabilitacyjnym; 

- potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia 

rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne; 

2)dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, 

szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze 

oświatowym: 
a)legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku 

życia, wystawiona przez uprawniony organ, 

b)legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez 

uprawniony organ, 

c)wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa 

i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów, 

d)orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

(ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS 

stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą 

niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i 



Osobom legitymującym się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym  
 przysługują niżej wymienione ulgi i uprawnienia: 

14 

 

 

 

 

 

 

ośrodka wychowawczego, ośrodka 

umożliwiającego dzieciom i młodzieży 

spełnianie obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki, ośrodka 

rehabilitacyjno-wychowawczego, domu 

pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, 

zakładu opieki zdrowotnej, poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, a także na turnus 

rehabilitacyjny - i z powrotem.   

 

Do ulgi 49% uprawnione są dzieci i 

młodzież w okresie od rozpoczęcia 

odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do 

ukończenia gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej 

- publicznej lub niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej, nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia 

 

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego, na 

podstawie biletów jednorazowych lub 

miesięcznych imiennych, są uprawnione 

osoby niewidome, jeśli nie są uznane za 

osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji.   

 

niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, 

e)orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą 

niezdolność do pracy  

2. 1) dokumenty, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy 

Albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku; 

2)legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca 
umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu 

narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny  

niepełnosprawności - "04-O", wystawiona przez uprawniony organ. 

 

6. 
Uchwała Rady Miasta 

Rybnika Nr 

576/XXXIX/2013 

z dn. 23.10.2013r. 

 

 

 

 

 

 

 
Uprawnienia do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów  

 

 

 
Uprawnienia do jednorazowych  

i okresowych przejazdów bezpłatnych 

posiadają: 

 1) uczniowie (w rozumieniu ustawy 

o systemie oświaty) dotknięci 

inwalidztwem lub niepełnosprawni, oraz 

uczniowie szkół specjalnych i uczestnicy 

Warsztatów Terapii Zajęciowej przy 

przejazdach z miejsca zamieszkania lub 

pobytu do przedszkola, szkoły, placówki 

 
Na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie dokumentu  

wystawionego przez właściwy organ lub instytucję 
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 opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka 

rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-

wychowawczego, domu pomocy 

społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu 

opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-

pedagogicznej i z powrotem, 

2) rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży 
dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych albo uczniów szkół 

specjalnych przy przejazdach,  

 

Uprawnienia do przejazdów ulgowych 

posiadają: 

- renciści mający ustalone prawo do renty z 

tytułu niezdolności do pracy. 

7. 

Rozporządzenie 

Rady Ministrów 

z dn. 10.06.2008r. 
w sprawie określenia 

grup osób, którym 

przysługuje ulga 

w opłacie lub zwolnienie 

z opłaty za wstęp do 

muzeów państwowych, 

oraz rodzajów 

dokumentów 

potwierdzających ich 

uprawnienia  

(Dz.U.2008.160.994) 

 

 

Wstęp do muzeum 

 

Osobie  niepełnosprawnej wraz 

z opiekunami, będącym obywatelami 

państw członkowskich Unii Europejskiej, 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

 

Legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności 

8. 
 Ustawa 

z dn. 27.08.1997r. 

o rehabilitacji 

zawodowej                        

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(tj. Dz.U.2011.127.721 

z późn.zm.) 

1) szkoleń; 
2) stażu; 

3) prac interwencyjnych; 

4)  przygotowania 

zawodowego dorosłych; 

5) badań lekarskich lub 

psychologicznych, 

o których mowa w art. 2 ust. 

3 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

 
Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej 

w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu. 

 

 
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
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rynku pracy; 

6) zwrotu kosztów, o których 

mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 

ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

7) finansowania kosztów, o 
których mowa w art. 45 ust. 

3 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

8) studiów podyplomowych, 

szkoleń na podstawie 

trójstronnych umów 

szkoleniowych zawieranych 

pomiędzy starostą, 

pracodawcą i instytucją 

szkoleniową; 

10) bonu na zasiedlenie; 
11)  bonu szkoleniowego; 

12) bonu stażowego. 

 

Środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, 

rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni 

socjalnej w wysokości 

określonej w umowie zawartej 

ze starostą. 

 

 

 

Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej 

w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu. 

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

Dofinansowanie do wysokości 
50 % oprocentowania kredytu 

bankowego zaciągniętego na 

kontynuowanie działalności 

gospodarczej albo własnego 

lub dzierżawionego 

gospodarstwa rolnego. 

 

 

 

Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w 
powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu. 

 

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez 
starostę z osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność 

gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne. 

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/cache.pl?75
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/cache.pl?75
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/cache.pl?75
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Uprawnienia osoby 

Czas pracy osoby 

niepełnosprawnej zaliczonej 

do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności nie może 

przekraczać 7 godzin na dobę 
i 35 godzin tygodniowo, gdy, 

na wniosek osoby 

zatrudnionej, lekarz 

przeprowadzający badania 

profilaktyczne pracowników 

lub w razie jego braku lekarz 

sprawujący opiekę nad tą 

osobą wyrazi na to zgodę. 

- osoba niepełnosprawna nie 

może być zatrudniona w porze 

nocnej i w godzinach 

nadliczbowych. 
Osobie niepełnosprawnej  

Przysługuje: 

 - dodatkowa przerwaw pracy 

na gimnastykę usprawniającą 

lub wypoczynek - 15 minut, 

wliczana do czasu pracy 

- dodatkowy urlop 

wypoczynkowy  w wymiarze 

10 dni roboczych w roku 

kalendarzowym, 

- prawo zwolnienia od pracy 
z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia: 

1) w wymiarze do 21 dni 

roboczych w celu 

uczestniczenia  w turnusie 

rehabilitacyjnym, nie częściej 

niż raz w roku 

2) w celu wykonania badań 

specjalistycznych, zabiegów 

leczniczych lub 

usprawniających, a także 

Osobie niepełnosprawnej zaliczonej do 

umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności. 

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
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w celu uzyskania zaopatrzenia 

ortopedycznego lub jego 

naprawy, jeżeli czynności te 

nie mogą być wykonane poza 

godzinami pracy 

 

 

Warsztaty terapii 
zajęciowej 

 

Osobie niepełnosprawnej posiadającej 
umiarkowany stopień niepełnosprawności 

ze względu na przyczynę 

niepełnosprawności 01-U lub 02-P. 

 

 

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze 
wskazaniem do uczestnictwa w wtz i jednocześnie z niezdolnością 

do zatrudnienia. 

 

Zakłady aktywności 

zawodowej 

 

 

 

Osobie legitymującej się umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności, u których 

stwierdzono autyzm, upośledzenie 

umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym 

osób, w stosunku do których rada 

programowa zajęła stanowisko 

uzasadniające podjęcie zatrudnienia                
i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej  

w warunkach pracy chronionej; 

 

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze 

względu na przyczynę niepełnosprawności 01-U lub 02-P 

z orzeczoną zdolnością do zatrudnienia  

 

 

Turnusy rehabilitacyjne 

 

Osobie niepełnosprawnej. 

 

 

 

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 

równoważne oraz wniosek lekarza, pod którego opieką jest osoba 

niepełnosprawna 

. 

9. 

Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 

25.06.2002 r. 

w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, 
które mogą być 

finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

(t.j. Dz.U. 2015. 926) 

Dofinansowanie ze środków 

Funduszu szkolenia i 

przekwalifikowania, 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze, usług tłumacza 
języka migowego lub 

tłumacza-przewodnika oraz 

likwidacji barier 

architektonicznych, 

w komunikowaniu się i 

technicznych 

 

Osobie niepełnosprawnej stosownie do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności 

Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia. 
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10.  

Ustawa 

z dn.20.06.1997r.  

Prawo o ruchu 

drogowym 

(t.j.Dz.U.2012 poz. 1137 

z późn.zm.) 
 

 

Karta parkingowa 

Przysługuje osobie niepełnosprawnej 

zaliczonej do umiarkowanego  stopnia 

niepełnosprawności mającej znacznie 

ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się i może zostać stwierdzone 

jedynie w przypadku ustalenia przyczyny 

niepełnosprawności oznaczonej symbolem 
04-O (choroby narządu wzroku), 05-R 

(upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N 

(choroba neurologiczna). 

Na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania 

prawomocnego orzeczenia o: 

1) umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,  

2) wskazaniach do ulg i uprawnień, 

wraz ze wskazaniem, że osoba spełnia przesłanki określone w art. 8 

ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) 

11. 

Ustawa  

z dn. 26.07.1991r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

(tj. Dz.U.2012 poz.361 

z późn.zm.) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wydatki poniesieone 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 

 

Osobie; 

1)  zakwalifikowanej przez organy 

orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, lub  

2)  której, której przyznano rentę z tytułu 

całkowitej lub częściowej niezdolności do 

pracy, rentę szkoleniową albo socjalną. 

 
Uprawnienie stosuje się odpowiednio do 

podatników, na których utrzymaniu 

pozostają następujące osoby 

niepełnosprawne:  

współmałżonek, dzieci własne i 

przysposobione, dzieci obce przyjęte na 

wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 

współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, 

macocha, zięciowie i synowe. 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja przyznająca rentę 

z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, rentę 

szkoleniową albo socjalną.  

Rachunki wystawione na osobę, która będzie odliczała podatek 

i potwierdzające poniesione koszty. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1139827:part=a8u3%28a%29p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1139827:part=a8u3%28a%29p1&full=1
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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,  

8) utrzymanie przez osoby 

niewidome i niedowidzące 

zaliczone do I lub II grupy 

inwalidztwa oraz osoby z 

niepełnosprawnością narządu 

ruchu zaliczone do I grupy 
inwalidztwa psa asystującego,  

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 
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a kwotą 100 zł, jeśli lekarz 

specjalista stwierdzi, że osoba 

niepełnosprawna powinna 

stosować określone leki (stale 

lub czasowo); 

13)  odpłatny, konieczny 

przewóz na niezbędne zabiegi 
leczniczo-rehabilitacyjne: 

a)  osoby niepełnosprawnej - 

karetką transportu sanitarnego, 

b)  osoby niepełnosprawnej, 

zaliczonej do I lub II grupy 

inwalidztwa, oraz dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16 - 

również innymi środkami 

transportu niż wymienione w 

ustawie, 

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 leczniczo-

rehabilitacyjne, 

15)  odpłatne przejazdy 

środkami transportu 

publicznego związane z 

pobytem na turnusie 

rehabilitacyjnym i w 

zakładach o których mowa w 

ustawie. 
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12. 

Ustawa 

 z dn. 12.01.1991r. 

o podatkach i opłatach 

lokalnych 

(t.j. Dz.U.2014.849 

z późn.zm.) 
 

 

1) Zwolnienie od podatku od 

nieruchomości gruntów 

stanowiących działki 

przyzagrodowe członków 

rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych 

2)  zwolnienie z opłaty za 
posiadanie 1 psa 

 

 

Zwolnieni z podatku od nieruchomości są: 

1) inwalidzi zaliczeni do I albo II grupy, 

2) niepełnosprawni o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności,. 

Z wolnieni z opłat za posiadanie psa są: 

1) osoby zaliczone do znacznego stopnia 

niepełnosprawności   
2) osoby niepełnosprawne z tytułu 

posiadania psa asystującego 

 

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 

równoważne. 

 

 

13. 

Ustawa  

z dn. 21.06.2001r. 

o dodatkach 

mieszkaniowych 

(t.j.Dz.U.2013 poz. 966 

z późn.zm.) 

 

Osobie niepełnosprawnej 

poruszającej się na wózku lub 

osobie niepełnosprawnej, 

której niepełnosprawność 

wymaga zamieszkiwania w 

oddzielnym pokoju.  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

ze wskazaniem do prawa do 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, 

deklaracja o dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających dzień 

złożenia wniosku oraz inne dokumenty.  

 

 

Osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub osobie 

niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.  

14. 
Ustawa  

z dn. 12.06.2003 r. 

Prawo pocztowe 

(Dz.U.2012 poz. 1529) 

 

 

 

 
Udogodnienia związane 

z usługami pocztowymi 

(m.in. bezpłatna usługa 

doręczania listów, paczek 

i przekazów bezpośrednio z 

domu) 

 
1) osobom z uszkodzeniem narządu ruchu 

powodującym konieczność korzystania                    

z wózka inwalidzkiego,   

2) niewidomym lub ociemniałym  

 

 
Orzecenie umiarkowanym stopniu niepełnosprawnośćci  

15. 

Ustawa 

z dn. 13.07.2006r.  

o dokumentach 

paszportowych 

(Dz.U.2013 poz. 268 
 

 

ulga w opłacie za wydanie 

paszportu 

 

Osobie niepełnosprawnej w, a także 

współmałżonkom tych osób, pozostającym 

na ich wyłącznym utrzymaniu. 

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 

 

 

16. 

Ustawa  

z dn. 13.07.2006r. 

o dokumentach 

paszportowych 

(tj.Dz.U.2013poz. 268 z 

póżn.zm.) 

 

ulga w opłacie za wydanie 

paszportu 

 

Osobom niepełnosprawnym w, a także 

współmałżonkom tych osób, pozostającym 

na ich wyłącznym utrzymaniu. 

 

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 
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17. 

Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury 

z dn. 29.07.2011r. 

w sprawie lokali 

obwodowych komisji 

wyborczych 
dostosowanych do 

potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

(Dz.U.2011.158.938) 

 

 

Uprawnienia do głosowania 

 

Lokal powinien znajdować się na parterze 

budynku bez barier architektonicznych albo 

wyposażonego w podjazdy lub inne 

urządzenia umożliwiające samodzielne 

dotarcie do niego wyborcom 

niepełnosprawnym.    
 

 

------------------ 

 

 

 

18. 

Ustawa 

z dn. 16.07.2004r. Prawo 

telekomunikacyjne 

(t.j.Dz.U.2014.243 

z późn.zm.) 

 

 

 

Udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych w ramach 

usług telekomunikacyjnych 

 

 

 

Osobie niepełnosprawnej  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  oraz inne dokumenty, 

których wymów przedłożenia okresli przedsiębiorca 

telekomunikacyjny.  

19. 

Ustawa  

z dn. 07.09.1991r. 

o systemie oświaty 

(tj.Dz.U.2004.256.2572 

z późn. zm.). 

 

Dodatkowe wsparcie 
 

Niepełnosprawni uczniowie  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnpsrawności oraz inne dokumenty 

wymagane przez placówkę oświatową 
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-  znaczny stopień niepełnosprawności – 

 

Akt prawny 

 

 

Ulga, uprawnienie 

 

Komu przysługuje 

 

Dokument uprawniający do ulgi, uprawnienia 

1.  

Ustawa z dn. 28.11.2003 

r. o świadczeniach 

rodzinnych 

(tj.Dz.U.2006.139.992 
z późn.zm) 

 

 

 

Specjaly zasiłek opiekuńczy 

Przysługuje osobom, na których zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 

2012 r. poz. 788, z późn. zm.) ciąży 

obowiązek alimentacyjny, a także 
małżonkom, jeżeli: 

- nie podejmują zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej lub 

-  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej 

-   w celu 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. 

 

 

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i spełnienie 

określonego kryterium dochodowego. 

 

 

 

 

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny 

 

Osobie niepełnosprawnej legitymującej  

się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

 

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1412993:ver=1&full=1
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Zasiłek rodzinny 

 

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków 

do tego zasiłku przysługuje: 

- rodzicom, jednemu z rodziców albo 

opiekunowi prawnemu dziecka; 

- opiekunowi faktycznemu dziecka; 

- osobie uczącej się. 

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  

i spełnienie określonego kryterium dochodowego. 

 
Świadczenie pielęgnacyjne  

 
Przysługuje z tytułu rezygnacji z 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: 

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. 

 

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1396342:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1412993:ver=1&full=1
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2. 

Ustawa 

z dnia 12.03.2004r. 

o pomocy społecznej 

(t.j.Dz.U.2015.263 

 z późn.zm.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zasiłek stały 

Przysługuje: 

- pełnoletniej osobie samotnie 

gospodarującej, niezdolnej do pracy z 

powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do 

pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie 

gospodarującej; 
- pełnoletniej osobie pozostającej w 

rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu 

wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, 

jeżeli jej dochód, jak również dochód na 

osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

 

 

 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

 

 

3. 

Ustawa  

z dn.21.04.2005r. 

o opłatach 

abonamentowych 
     (t.j.Dz.U.2014.1204) 

 

 

 

 

Zwolnienia z opłat 

w abonamencie 

radiowo-telewizyjnym 
 

 

 Zwalnia się od opłat abonamentowych: 

 - osoby, co do których orzeczono o: 

a)    zaliczeniu do I grupy inwalidów lub 

b)    całkowitej niezdolności do pracy, na 

       podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
       o emeryturach i rentach z Funduszu 

       Ubezpieczeń Społecznych lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności, na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób lub trwałej lub okresowej 

całkowitej niezdolności do pracy w 

gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy 

z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym;  

- osoby, które otrzymują świadczenie 
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy z właściwego organu 

realizującego zadania w zakresie świadczeń 

rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej lub rentę socjalną z 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

innego organu emerytalno-rentowego; 

- osoby niesłyszące, u których stwierdzono 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od 

opłat abonamentowych są: 

1)   orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie 

właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu 

orzekającego,  
2)  orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej 

głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na 

częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo 

zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej 

potwierdzające powyższe parametry,  

3)  legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku 

Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo 

orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń 

narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu 

orzekającego stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość 
wzroku nie przekracza 15 %), albo zaświadczenie wystawione 

przez zakład opieki zdrowotnej 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.936675&full=1


Osobom legitymującym się znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym  
 przysługują niżej wymienione ulgi i uprawnienia: 

28 

 

całkowitą głuchotę lub obustronne 

upośledzenie słuchu (mierzone na 

częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 

dB); 

- osoby niewidome, których ostrość wzroku 

nie przekracza 15%. 

 

4. 
Ustawa 

z dn. 20.06.1992r. 

o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów 

środkami publicznego 

transportu zbiorowego 

(tj.Dz.U 2012 poz. 1138 

z późn.zm.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uprawnienia do ulgowych 

przejazdów środkami 

publicznego transportu 

zbiorowego w regularnych 

przewozach osób, 

wykonywanych przez 

uprawnionych przewoźników 

kolejowych i autobusowych. 

 
Do ulgi 95% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego, na 

podstawie biletów jednorazowych, jest 

uprawniony przewodnik lub opiekun 

towarzyszący w podróży osobie niewidomej 

albo osobie niezdolnej do samodzielnej 

egzystencji.   

Do ulgi 93 % przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach osobowych oraz 
autobusowego w komunikacji zwykłej, na 

podstawie biletów jednorazowych lub 

miesięcznych imiennych, są uprawnione 

osoby niewidome uznane za niezdolne do 

samodzielnej egzystencji.  

Do ulgi 78 % przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego są 

uprawnione następujące osoby:  

1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem 

lub niepełnosprawne - na podstawie biletów 
jednorazowych lub miesięcznych imiennych, 

  

2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i 

młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych - na podstawie biletów 

jednorazowych.   

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie 

przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca 

 
1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, 

szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze 

oświatowym;  

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,  

b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem 

lub niepełnosprawnych,  

c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z 

dokumentów wymienionych w pkt 2;  

2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, 

szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze 

oświatowym:  
a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 

roku życia, wystawiona przez uprawniony organ,  

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez 

uprawniony organ,  

c) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, 

całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do 

pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność 

do samodzielnej egzystencji,  

d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające 
częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy 

albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 

samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej 

egzystencji. 
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 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 rehabilitacyjno-

wychowawczego, domu pomocy społecznej, 

ośrodka wsparcia, zakładu opieki 

zdrowotnej, poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, a także na turnus 

rehabilitacyjny - i z powrotem.   

Do ulgi 51 % przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach innych niż 
osobowe oraz autobusowego w komunikacji 

innej niż zwykła, na podstawie biletów 

jednorazowych lub imiennych miesięcznych, 

są uprawnione osoby niewidome uznane za 

niezdolne do samodzielnej egzystencji. 

Do ulgi 49% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach osobowych oraz 

autobusowego w komunikacji zwykłej, na 

podstawie biletów jednorazowych, są 

uprawnione osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób 

niewidomych uznanych za niezdolne do 

samodzielnej egzystencji. 

Do ulgi 49% uprawnione są dzieci i 

młodzież w okresie od rozpoczęcia 

odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do 

ukończenia gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - 
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publicznej lub niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej 

niż do ukończenia 24 roku życia.  

 

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach innych niż 
osobowe oraz autobusowego w komunikacji 

innej niż zwykła, na podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnione osoby osoby 

niewidome uznane za niezdolne do 

samodzielnej egzystencji.  

 

5. 

Uchwała Rady Miasta 

Rybnika Nr 

576/XXXIX/2013 

z dn. 23.10.2013r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uprawnienia do ulgowych i 

bezpłatnych przejazdów  

 

 
 

 

Uprawnienia do jednorazowych  

i okresowych przejazdów bezpłatnych 

posiadają: 

1) osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji,  
2) opiekun lub przewodnik towarzyszący w 

czasie przejazdu osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji, na podstawie „e-

Karty” imiennej wydanej dla opiekuna lub 

przewodnika osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji. Uprawnienie do 

przejazdów bezpłatnych nie przysługuje 

opiekunowi lub przewodnikowi osoby, która 

posiada w orzeczeniu o niepełnosprawności 

pozytywne wskazania co do zdolności do 

pracy, 
3) uczniowie (w rozumieniu ustawy o 

systemie oświaty) dotknięci inwalidztwem 

lub niepełnosprawni, oraz uczniowie szkół 

specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przy przejazdach z miejsca 

zamieszkania lub pobytu do przedszkola, 

szkoły, placówki opiekuńczo-

wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, 

 

 

Na podstawie na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na 

podstawie  

orzeczenia w przedmiocie niepełnosprawności wydanego przez 

właściwy  
organ 
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ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, 

domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, 

zakładu opieki zdrowotnej, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem, 

4) rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży 

dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych albo uczniów szkół 
specjalnych przy przejazdach,  

 

Uprawnienia do przejazdów ulgowych 

posiadają: 

- renciści mający ustalone prawo do renty 

z tytułu niezdolności do pracy. 

6. 

Rozporządzenie 
Rady Ministrów 

z dn. 10.06.2008r. 

w sprawie określenia 

grup osób, którym 

przysługuje ulga 

w opłacie lub zwolnienie 

z opłaty za wstęp do 

muzeów państwowych, 

oraz rodzajów 

dokumentów 

potwierdzających ich 

uprawnienia  
(Dz.U.2008.160.994) 

 

Wstęp do muzeum 

 

Osobie  niepełnosprawnej wraz 
z opiekunami, będącym obywatelami państw 

członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

Legitymacja dokumentująca stopień niepełnosprawności 

7. 

Ustawa z dn. 

27.08.1997r. 

o rehabilitacji 

zawodowej                        

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(tj. Dz.U.2011.127.721 

z późn.zm.) 

 

1) szkoleń; 

2) stażu; 

3) prac interwencyjnych; 

4)  przygotowania 

zawodowego dorosłych; 

5) badań lekarskich lub 

psychologicznych, 

o których mowa w art. 2 ust. 

3 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej  

w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotna albo poszukująca pracy 

niepozostająca w zatrudnieniu 

 

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 
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6) zwrotu kosztów, o których 

mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 

ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

7) finansowania kosztów, o 

których mowa w art. 45 ust. 
3 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy; 

8) studiów podyplomowych, 

szkoleń na podstawie 

trójstronnych umów 

szkoleniowych zawieranych 

pomiędzy starostą, 

pracodawcą i instytucją 

szkoleniową; 

10) bonu na zasiedlenie; 
11)  bonu szkoleniowego; 

12) bonu stażowego. 

 

Środki na podjęcie 

działalności gospodarczej, 

rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni 

socjalnej w wysokości 

określonej w umowie zawartej 

ze starostą. 

 

 

Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w 

powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna 

albo poszukująca pracy niepozostająca w 

zatrudnieniu 

 

 

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 

Dofinansowanie do wysokości 

50 % oprocentowania kredytu 
bankowego zaciągniętego na 

kontynuowanie działalności 

gospodarczej albo własnego 

lub dzierżawionego 

gospodarstwa rolnego. 

 

 

 

Osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w 
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna 

albo poszukująca pracy niepozostająca w 

zatrudnieniu 

 

 

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej przez 
starostę z osobą niepełnosprawną prowadzącą działalność 

gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne 

http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/cache.pl?75
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/cache.pl?75
http://lph3n.lexpolonica.pl/plweb-cgi/cache.pl?75
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Uprawnienia osoby 

 niepełnosprawnej: 

Czas pracy osoby 

niepełnosprawnej zaliczonej 

do znacznego lub 

umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności nie może 
przekraczać 7 godzin na dobę 

i 35 godzin tygodniowo, gdy, 

na wniosek osoby 

zatrudnionej, lekarz 

przeprowadzający badania 

profilaktyczne pracowników 

lub w razie jego braku lekarz 

sprawujący opiekę nad tą 

osobą wyrazi na to zgodę. 

- osoba niepełnosprawna nie 

może być zatrudniona w porze 
nocnej i w godzinach 

nadliczbowych. 

Osobie niepełnosprawnej  

przysługuje: 

 - dodatkowa przerwaw pracy 

na gimnastykę usprawniającą 

lub wypoczynek - 15 minut, 

wliczana do czasu pracy, 

- dodatkowy urlop 

wypoczynkowy  w wymiarze 

10 dni roboczych w roku 
kalendarzowym, 

- prawo zwolnienia od pracy 

z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia: 

1) w wymiarze do 21 dni 

roboczych w celu 

uczestniczenia  w turnusie 

rehabilitacyjnym, nie częściej 

niż raz w roku, 

 

Osobie niepełnosprawnej  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
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2) w celu wykonania badań 

specjalistycznych, zabiegów 

leczniczych lub 

usprawniających, a także 

w celu uzyskania zaopatrzenia 

ortopedycznego lub jego 

naprawy, jeżeli czynności te 
nie mogą być wykonane poza 

godzinami pracy. 

 

8. 

Rozporządzenie Ministra 

Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 

25.06.2002 r. 

w sprawie określenia 

rodzajów zadań powiatu, 

które mogą być 

finansowane ze środków 
Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

(t.j. Dz.U. 2015. 926) 

Dofinansowanie ze środków 

Funduszu szkolenia i 

przekwalifikowania, 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze, usług tłumacza 

języka migowego lub 

tłumacza-przewodnika oraz 
likwidacji barier 

architektonicznych, 

w komunikowaniu się i 

technicznych 

Osobie niepełnosprawnej stosownie do 

potrzeb wynikających z niepełnosprawności 

Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia. 

 

9.  

Ustawa 

z dn.20.06.1997r.  

Prawo o ruchu 

drogowym 

(t.j.Dz.U.2012 poz. 1137 

z późn.zm.) 

 

Karta parkingowa 

 

Przysługuje osobie niepełnosprawnej 

zaliczonej do znacznego  stopnia 

niepełnosprawności mającej znacznie 

ograniczone możliwości samodzielnego 

poruszania się 

Wyłącznie na podstawie wydanego przez zespół do spraw 

orzekania  prawomocnego orzeczenia o:  

1) znacznym stopniu niepełnosprawności,  

2) wskazaniach do ulg i uprawnień. 

wraz ze wskazaniem, że osoba spełnia przesłanki określone w 

art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) 

10. 

Ustawa 
z dn. 16.07.2004r. Prawo 

telekomunikacyjne 

(t.j.Dz.U.2014.243 

z późn.zm.) 

 

 

 

Udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych w ramach 

usług telekomunikacyjnych 

 

 

 

Osobie niepełnosprawnej  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności  oraz inne 
dokumenty, których wymów przedłożenia okresli 

przedsiębiorca telekomunikacyjny.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1139827:part=a8u3%28a%29p1&full=1
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11. 

Ustawa 

 z dn. 12.01.1991r. 

o podatkach i opłatach 

lokalnych 

(t.j. Dz.U.2014.849 

z późn.zm.) 
 

 

1) Zwolnienie od podatku od 

nieruchomości gruntów 

stanowiących działki 

przyzagrodowe członków 

rolniczych spółdzielni 

produkcyjnych 

2)  zwolnienie z opłaty za 
posiadanie 1 psa 

 

Zwolnieni z podatku od nieruchomości są: 

1) inwalidzi zaliczeni do I albo II grupy, 

2) niepełnosprawni o umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności,. 

Z wolnieni z opłat za posiadanie psa są: 

1) osoby zaliczone do znacznego stopnia 

niepełnosprawności   
2) osoby niepełnosprawne z tytułu 

posiadania psa asystującego 

 

Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub 

równoważne. 

 

 

12. 

Ustawa  

z dn. 21.06.2001r. 

o dodatkach 

mieszkaniowych 

(tj.Dz.U.2013 poz. 966 

z późn.zm.) 

 

Osobie niepełnosprawnej 

poruszającej się na wózku lub 

osobie niepełnosprawnej, 

której niepełnosprawność 

wymaga zamieszkiwania w 

oddzielnym pokoju.  

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze 

wskazaniem do prawa do zamieszkiwania w 

oddzielnym pokoju, deklaracja o dochodach 

gospodarstwa domowego za okres 3 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających 

dzień złożenia wniosku oraz inne 

dokumenty.  

 

Osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub osobie 

niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.  

13. 

Ustawa  

z dn. 12.06.2003 r. 
Prawo pocztowe 

(Dz.U.2012 poz. 1529) 

Udogodnienia związane 

z usługami pocztowymi 

(m.in. bezpłatna usługa 
doręczania listów, paczek 

i przekazów bezpośrednio 

z domu) 

 

 

1) osobom z uszkodzeniem narządu ruchu 

powodującym konieczność korzystania z 
wózka  

inwalidzkiego,   

2) niewidomym lub ociemniałym  

 

 

------------------ 

14. 

Ustawa 

z dn. 13.07.2006r.  

o dokumentach 

paszportowych 

(Dz.U.2013 poz. 268 z 

późn.zm) 

 

 

ulga w opłacie za wydanie 

paszportu 

 

Osobie niepełnosprawnej w, a także 

współmałżonkom tych osób, pozostającym 

na ich wyłącznym utrzymaniu. 

 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

 

 

 

15. 
Ustawa  

z dn. 13.07.2006r. 

o dokumentach 

paszportowych 

(tj.Dz.U.2013poz. 268) 

ulga w opłacie za wydanie 
paszportu 

Osobom niepełnosprawnym w, a także 
współmałżonkom tych osób, pozostającym 

na ich wyłącznym utrzymaniu. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 
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16. 

Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury 

z dn. 29.07.2011r. 

w sprawie lokali 

obwodowych komisji 

wyborczych 
dostosowanych do 

potrzeb wyborców 

niepełnosprawnych 

(Dz.U.2011.158.938) 

Uprawnienia do głosowania Lokal powinien znajdować się na parterze 

budynku bez barier architektonicznych albo 

wyposażonego w podjazdy lub inne 

urządzenia umożliwiające samodzielne 

dotarcie do niego wyborcom 

niepełnosprawnym.    

 

--------------------- 

17. 

Ustawa  

z dn. 26.07.1991r. 

o podatku dochodowym 

od osób fizycznych 

(tj. Dz.U.2012 poz.361 

z późn.zm.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wydatki poniesieone 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; 

 

Osobie; 

1)  zakwalifikowanej przez organy 

orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, lub  

2)  której, której przyznano rentę z tytułu 

całkowitej lub częściowej niezdolności do 

pracy, rentę szkoleniową albo socjalną. 
 

Uprawnienie stosuje się odpowiednio do 

podatników, na których utrzymaniu 

pozostają następujące osoby 

niepełnosprawne:  

współmałżonek, dzieci własne i 

przysposobione, dzieci obce przyjęte na 

wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 

współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, 

macocha, zięciowie i synowe. 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja przyznająca 

rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, 

rentę szkoleniową albo socjalną.  

Rachunki wystawione na osobę, która będzie odliczała podatek 

i potwierdzające poniesione koszty. 
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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,  

8) utrzymanie przez osoby 
niewidome i niedowidzące 

zaliczone do I lub II grupy 

inwalidztwa oraz osoby z 

niepełnosprawnością narządu 

ruchu zaliczone do I grupy 

inwalidztwa psa asystującego,  

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 
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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); 

13)  odpłatny, konieczny 

przewóz na niezbędne zabiegi 

leczniczo-rehabilitacyjne: 

a)  osoby niepełnosprawnej - 

karetką transportu sanitarnego, 

b)  osoby niepełnosprawnej, 
zaliczonej do I lub II grupy 

inwalidztwa, oraz dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16 - 

również innymi środkami 

transportu niż wymienione w 

ustawie, 

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 
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niezbędne zabiegi leczniczo-

rehabilitacyjne, 

15)  odpłatne przejazdy 

środkami transportu 

publicznego związane z 

pobytem na turnusie 

rehabilitacyjnym i w 
zakładach o których mowa w 

ustawie. 

18. 

Ustawa  

z dn.07.09.1991r. 

o systemie oświaty  

(tj. Dz.U.2004.256.2572 

z późn. zm.). 

 

Dodatkowe wsparcie. 

 

Niepełnosprawni uczniowie  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnpsrawności oraz inne dokumenty 

wymagane przez placówkę oświatową 
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- orzeczenie o niepełnosprawności – 

 

Akt prawny Ulga, 

uprawnienie 

Komu przysługuje Dokument uprawniający do ulgi, uprawnienia 

1.  

Ustawa 

z dn. 28.11.2003 r. 

o świadczeniach 

rodzinnych 

(tj.Dz.U.2006.139.992 

z późn.zm) 

 

 

 

Specjaly zasiłek opiekuńczy 

Przysługuje osobom, na których zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. 

- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 

2012 r. poz. 788, z późn. zm.) ciąży 

obowiązek alimentacyjny, a także 

małżonkom, jeżeli: 

- nie podejmują zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej lub 

-  rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej 

-   w celu 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. 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności i spełnienie określonego 

kryterium dochodowego. 

 
Zasiłek pielęgnacyjny 

 
Osobie niepełnosprawnej legitymującej  

się orzeczeniem o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

 
Orzeczenie o niepełnosprawności 

 

 

 

 

Zasiłek rodzinny 

 

 

 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków 

do tego zasiłku przysługuje: 

- rodzicom, jednemu z rodziców albo 

opiekunowi prawnemu dziecka; 

- opiekunowi faktycznemu dziecka; 

- osobie uczącej się. 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności  

i spełnienie określonego kryterium dochodowego. 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1412993:ver=1&full=1
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Świadczenie pielęgnacyjne  Przysługuje z tytułu rezygnacji z 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej: 

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. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

2. 

Ustawa  

z dn.21.04.2005r. 

o opłatach 

abonamentowych 

     

(t.j.Dz.U.2014.1204) 

 

 

 

 

Zwolnienia z opłat abonamencie 

radiowo-telewizyjnym 

 

 

 Zwalnia się od opłat abonamentowych: 

 - osoby, co do których orzeczono o: 

a)    zaliczeniu do I grupy inwalidów lub 

b)    całkowitej niezdolności do pracy, na 

       podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

       Ubezpieczeń Społecznych lub znacznym 

stopniu niepełnosprawności, na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od 

opłat abonamentowych są: 

1)   orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie 

właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu 

orzekającego,  

2)  orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej 

głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na 

częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie 

wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające 
powyższe parametry,  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1396342:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1412993:ver=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.936675&full=1
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zatrudnianiu osób lub trwałej lub 
okresowej całkowitej niezdolności do 

pracy w gospodarstwie rolnym, na 

podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 

r. o ubezpieczeniu społecznym;  

- osoby, które otrzymują świadczenie 

pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy z właściwego organu 

realizującego zadania w zakresie 

świadczeń rodzinnych jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej 

lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub innego organu 

emerytalno-rentowego; 

- osoby niesłyszące, u których stwierdzono 

całkowitą głuchotę lub obustronne 

upośledzenie słuchu (mierzone na 

częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 

dB); 

- osoby niewidome, których ostrość 

wzroku nie przekracza 15%. 

 

3)  legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku 
Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie 

właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, 

albo orzeczenie właściwego organu orzekającego stwierdzające 

uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15 

%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki 

zdrowotnej 

3. 

Ustawa 

z dn. 20.06.1992r. 
o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów 

środkami publicznego 

transportu zbiorowego 

(tj.  Dz.U.2012 poz. 

1138 z późn.zm.) 

 

 

 

 

 
 

 

Zniżki w przejazdach 

środkami publicznego 
transportu kolejowego oraz 

autobusowego – ogólnopolskiej  

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego są uprawnione dzieci w wieku 
do 4 lat. 

Do ulgi 100% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

autobusowego w komunikacji zwykłej  

   i przyspieszonej są uprawnione dzieci do 

4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez 

dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia. 

Do ulgi 95% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego, na 

podstawie biletów jednorazowych, jest 
uprawniony przewodnik lub opiekun 

1.  Dokument stwierdzający wiek dziecka 

 

 
2.  Dokument stwierdzający wiek dziecka 

 

 

3. 1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, 

szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o 

charakterze oświatowym: 

a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, 

b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych 

inwalidztwem                lub niepełnosprawnych, 

c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z 

dokumentów:  zaświadczenie (zawiadomienie, 
skierowanie) określające odpowiednio: 
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towarzyszący w podróży osobie 
niewidomej albo osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji.   

 

Do ulgi 78% przy przejazdach środkami 

publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego oraz autobusowego są 

uprawnione następujące osoby: 

 1) dzieci i młodzież dotknięte 

inwalidztwem lub niepełnosprawne - 

na podstawie biletów jednorazowych 

lub miesięcznych imiennych; 
 2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci  i 

młodzieży dotkniętych inwalidztwem 

lub niepełnosprawnych –  

         na podstawie biletów 

jednorazowych. 

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie 

przejazd z miejsca zamieszkania lub 

miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, 

szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-

wychowawczej, placówki oświatowo-

wychowawczej, spcjalnego ośrodka 

szkolno-wychowawczego, specjalnego 
ośrodka wychowawczego,ośrodka 

umożliwiającegodzieciom i młodzieży 

spełnianie obowiązku szkolnego 

i obowiązku nauki,o ośrodka 

 rehabilitacyjno-wychowawczego, domu 

pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, 

zakładu opieki zdrowotnej, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, a także na turnus 

rehabilitacyjny - i z powrotem. 

 
Do ulgi 49% uprawnione są dzieci i 

młodzież w okresie od rozpoczęcia 

         - termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć 
rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w 

ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na 

turnusie rehabilitacyjnym; 

 - potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, 

zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne; 

 2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, 

szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o 

charakterze oświatowym: 

a) legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 

16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ, 

b) legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez 
uprawniony organ, 

c) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw 

inwalidztwa                 i zatrudnienia, stwierdzający 

zaliczenie do jednej z grup inwalidów, 

d) orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do 

pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą 

niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej 

egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

e) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające 

całkowitą niezdolność do pracy  
 

3) Dokumentami poświadczającymi uprawnienie jednego z 

rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży dotkniętych 

inwalidztwem lub niepełnosprawnych do korzystania z ulgi 

78% - przy przejazdach środkami publicznego transportu 

zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są: 

 1. dokumenty dziecka wymienione wyżej - jeżeli przejazd 

odbywany jest wraz z dzieckiem; 

    2.  zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę 

wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym 

albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo 
zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające 

odpowiednio: 
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 odbywania obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego do 

ukończenia gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej 

- publicznej lub niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej, nie 

dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

  1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć 
rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w 

ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie 

rehabilitacyjnym; 

 2) potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, 

zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne- jeżeli przejazd 

odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu. 

 

4. 

Uchwała Rady Miasta 

Rybnika Nr 

576/XXXIX/2013 

z dn. 23.10.2013r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uprawnienia do bezpłatnych i 

ulgowych przejazdów  

 
 

 

 

Uprawnienia do jednorazowych  

i okresowych przejazdów bezpłatnych 

posiadają: 

1) uczniowie (w rozumieniu ustawy o 
systemie oświaty) dotknięci inwalidztwem 

lub niepełnosprawni, oraz uczniowie szkół 

specjalnych i uczestnicy Warsztatów 

Terapii Zajęciowej przy przejazdach z 

miejsca zamieszkania lub pobytu do 

przedszkola, szkoły, placówki 

opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka 

rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-

wychowawczego, domu pomocy 

społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu 

opieki zdrowotnej, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i z 
powrotem,  

2) rodzice i opiekunowie dzieci i 

młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych albo uczniów szkół 

specjalnych przy przejazdach. 

 

Uprawnienia do przejazdów ulgowych 

posiadają renciści mający ustalone prawo 

do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie 

legitymacji lub  

innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub 

instytucję, 
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5. 
Rozporządzenie 

Rady Ministrów 

z dn. 10.06.2008r. 

w sprawie określenia 

grup osób, którym 

przysługuje ulga 

w opłacie lub 

zwolnienie z opłaty za 

wstęp do muzeów 

państwowych, oraz 

rodzajów dokumentów 
potwierdzających ich 

uprawnienia  

(Dz.U.2008.160.994) 

 

 
Wstęp do muzeum 

 
Osobie  niepełnosprawnej wraz 

z opiekunami, będącym obywatelami 

państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym. 

 
Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość.  

6.  

Ustawa z dn. 

27.08.1997r. 

o rehabilitacji 

zawodowej                        

i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

(tj.Dz.U.2011.127.721 
z późn.zm.) 

 

  

Turnusy rehabilitacyjne 

 

Osobie niepełnosprawnej. 

 

 

 

 

 

 

Orzeczenie o niepełnosprawności  oraz wniosek lekarza, pod 

którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna. 

7. 

Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 

dnia 25.06.2002 r. 

w sprawie określenia 

rodzajów zadań 

powiatu, które mogą 

być finansowane ze 

środków Państwowego 

Dofinansowanie ze środków 

Funduszu szkolenia i 

przekwalifikowania, 

zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki 

pomocnicze, usług tłumacza 

języka migowego lub tłumacza-

przewodnika oraz likwidacji 

barier architektonicznych, 

Osobie niepełnosprawnej stosownie do 

potrzeb wynikających z 

niepełnosprawności 

Kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia. 
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Funduszu Rehabilitacji 
Osób 

Niepełnosprawnych 

(t.j. Dz.U. 2015. 926) 

 

w komunikowaniu się i 
technicznych 

8. 

Ustawa 

z dn.20.06.1997r.  

Prawo o ruchu 

drogowym 

(t.j.Dz.U.2012 poz. 

1137 z późn.zm.) 

 

Karta parkingowa 

 

Przysługuje niepełnosprawnemu dziecku 

posiadającemu znacznie ograniczone 

możliwości samodzielnego poruszania się.  

 

Wyłącznie na podstawie wydanego przez zespół do spraw 

orzekania  prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności  wraz 

ze wskazaniem, że osoba spełnia przesłanki określone w art. 8 ust. 

3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) 

9. 

Ustawa  
z dn. 26.07.1991r. 

o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych 

(tj. Dz.U.2012 poz.361 

z późn.zm.) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wydatki poniesieone 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 

 

Osobie; 
1)  zakwalifikowanej przez organy 

orzekające do jednego z trzech stopni 

niepełnosprawności, lub  

2)  której, której przyznano rentę z tytułu 

całkowitej lub częściowej niezdolności do 

pracy, rentę szkoleniową albo socjalną. 

 

Uprawnienie stosuje się odpowiednio do 

podatników, na których utrzymaniu 

pozostają następujące osoby 

niepełnosprawne:  

współmałżonek, dzieci własne i 
przysposobione, dzieci obce przyjęte na 

wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice 

współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, 

macocha, zięciowie i synowe. 

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, decyzja przyznająca 
rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, 

rentę szkoleniową albo socjalną.  

Rachunki wystawione na osobę, która będzie odliczała podatek 

i potwierdzające poniesione koszty. 

 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1139827:part=a8u3%28a%29p1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1139827:part=a8u3%28a%29p1&full=1
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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,  

8) utrzymanie przez osoby 

niewidome i niedowidzące 

zaliczone do I lub II grupy 

inwalidztwa oraz osoby z 

niepełnosprawnością narządu 

ruchu zaliczone do I grupy 
inwalidztwa psa asystującego,  

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 
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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); 
13)  odpłatny, konieczny 

przewóz na niezbędne zabiegi 

leczniczo-rehabilitacyjne: 

a)  osoby niepełnosprawnej - karetką 

transportu sanitarnego, 

b)  osoby niepełnosprawnej, 

zaliczonej do I lub II grupy 

inwalidztwa, oraz dzieci 

niepełnosprawnych do lat 16 - 

również innymi środkami 

transportu niż wymienione w 

ustawie, 
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 
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niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne, 

15)  odpłatne przejazdy 

środkami transportu 

publicznego związane z 

pobytem na turnusie 

rehabilitacyjnym i w zakładach 

o których mowa w ustawie. 

10. 

Ustawa  

z dn. 21.06.2001r. 

o dodatkach 

mieszkaniowych 
(t.j.Dz.U.2013 poz. 966 

z późn.zm.) 

 

Osobie niepełnosprawnej 

poruszającej się na wózku lub 

osobie niepełnosprawnej, której 

niepełnosprawność wymaga 
zamieszkiwania w oddzielnym 

pokoju.  

 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

ze wskazaniem do prawa do 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, 

deklaracja o dochodach gospodarstwa 
domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających dzień 

złożenia wniosku oraz inne dokumenty.  

 

Osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku lub osobie 

niepełnosprawnej, której niepełnosprawność wymaga 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.  

11. 

Ustawa  

z dn. 13.07.2006r. 

o dokumentach 

paszportowych 

(tj.Dz.U.2013poz. 268 

z późn. zm.) 

 

ulga w opłacie za wydanie 

paszportu 

 

Osobom niepełnosprawnym  

 

Niezależnie od orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

 

 

12. 

Ustawa 

z dn. 16.07.2004r. 

Prawo 
telekomunikacyjne 

(t.j.Dz.U.2014.243 

z późn.zm.) 

 

Udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych w ramach 

usług telekomunikacyjnych 

 

 

 

Osobie niepełnosprawnej  

 

Orzeczenie o niepełnosprawności  oraz inne dokumenty, których 

wymów przedłożenia okresli przedsiębiorca telekomunikacyjny.  

13. 

Ustawa  

z dn. 7 września 1991 

r. o systemie oświaty 

(Dz.U.2004.256.2572, 

z późn. zm.). 

 

Dodatkowe wsparcie 

 

Niepełnosprawni uczniowie  

 

Orzeczenie o niepełnpsrawności oraz inne dokumenty wymagane 

przez placówkę oświatową 
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Opracowanie jest chronione przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii bądź powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w całości lub w części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. 

 


