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Ulgi i uprawnienia 
Znaczny stopień niepełnosprawności 

1. TRANSPOSRT PUBLICZNY 
 

PRZEJAZDY: 

 49% ulgi na przejazdy PKP w 2. klasie pociągów osobowych, na podstawie biletów 

jednorazowych; 

 37% ulgi na przejazdy PKP w 2. klasie pośpiesznych (TLK), ekspresowych, InterCity i EuroCity 

na podstawie biletów jednorazowych; 

 93% ulgi na przejazdy PKP w 2. klasie pociągów osobowych, na podstawie biletów 

jednorazowych lub miesięcznych, mają osoby niewidome uznane za niezdolne do 

samodzielnej egzystencji; 

 51% ulgi na przejazdy PKP w 2. klasie pośpiesznych (TLK), ekspresowych, InterCity i EuroCity, 

na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych, mają osoby niewidome uznane za 

niezdolne do samodzielnej egzystencji. 

W przypadku klasy 1. w pociągach PKP osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2. na 

podstawie biletów jednorazowych powinna dokonać dopłaty (różnica między należnością za 

pełnopłatny przejazd w klasie 1. a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.) 

 49% ulgi na przejazdy autobusami PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów 

jednorazowych; 

 37% ulgi na przejazdy autobusami PKS w komunikacji pospiesznej i przyspieszonej, na 

podstawie biletów jednorazowych; 

 93% ulgi na przejazdy autobusami PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów 

jednorazowych lub miesięcznych, mają osoby niewidome uznane za niezdolne do 

samodzielnej egzystencji; 

 51% ulgi na przejazdy autobusami PKS w komunikacji pospiesznej i przyspieszonej, na 

podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych, mają osoby niewidome uznane za 

niezdolne do samodzielnej egzystencji. 

Opiekun – PKP i PKS: 

Opiekun ma 95% ulgi, przy czym musi być pełnoletni; w przypadku osoby niewidomej – musi mieć 

skończone 13 lat. 
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ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 

Osoby ze znaczymy stopniem niepełnosprawności obowiązuje 100% ulgi na przejazdy miejską 

komunikacją publiczną (autobusy miejskie, tramwaje, metro). Ulga obejmuje też opiekuna. 

KARTA PARKINGOWA 

Osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności ma prawo do otrzymania karty parkingowej, 

która pozwala na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych, ale tylko wtedy, gdy w 

orzeczeniu powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności określone jest, że przyczyną 

niepełnosprawności jest (kod) R lub N oraz że osoba ta spełnia przesłanki zawarte w art. 8 ust. 

1 Ustawy prawo o ruchu drogowym.  

Karta nie zwalnia z opłat za parkowanie. Każdorazowo określa to rada miasta uchwałą, na podstawie 

której osoby niepełnosprawne posiadające kartę parkingową mogą być zwolnione z opłat za 

parkowanie w strefach płatnego parkowania. 

 

2. KOMUNIKACJA 

TELEWIZJA/RADIO 

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje: 

 Osobom, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną na podstawie decyzji 

właściwego organu wypłacającego świadczenia (np. urzędu gminy, ośrodka pomocy 

społecznej, oddziału ZUS). 

 Osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne 

upośledzenie słuchu, na podstawie jednego z dokumentów: 

- orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego 

przez właściwy organ orzekający, 

- zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej; 

 Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%, na podstawie jednego 

z dokumentów: 

- legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej. 
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3. PODATKI 
Osoby niepełnosprawne mogą dokonywać odliczeń niektórych wydatków – głównie rehabilitacyjnych 

– od dochodu przy rozliczeniu podatku (ich wykaz zawiera Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych). 

Należą do nich między innymi:  

 wydatki na przystosowanie pomieszczeń lub pojazdów do potrzeb wynikających 

z niepełnosprawności,  

 zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji 

lub czynnościach życiowych,  

 zakup leków związanych z niepełnosprawnością (tylko, jeżeli wydatki na ten cel przekraczają 

kwotę 100 zł miesięcznie),  

 koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz w sanatorium. 

 

4. KULTURA 
Prawo do ulgowych biletów do muzeum przysługuje emerytom, rencistom, a także rencistom 

socjalnym i osobom niepełnosprawnym wraz opiekunem. Potwierdzeniem uprawnienia do 

korzystania z niniejszej ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności. 

 

5. OPŁATA PASZPORTOWA 
Osobom niepełnosprawnym przysługuje 50%-procentowa ulga w opłacie za wydanie paszportu. 

 

6. ULGI TELEKOMUNIKACYJNE 
Zwolnienie z opłat abonamentowych za radio i telewizję – tylko osoby całkowicie niezdolne do pracy 

oraz samodzielnej egzystencji oraz osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub 

obustronne upośledzenie słuchu na podstawie np. orzeczenia potwierdzającego stopień 

niepełnosprawności, 

50% rabatu na usługi telekomunikacyjne (przyłączenie do sieci i abonament) – przysługuje dorosłym 

i dzieciom, które ukończyły 16. rok życia. 

 


