
 

Ulgi i uprawnienia przysługujące osobom  

z niepełnosprawnością 

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają prawo do korzystania w życiu 

codziennym z pewnych ulg i uprawnień. Są one uzależnione od schorzenia i stopnia 

niepełnosprawności. Warto się z nimi zapoznać, gdyż mogą one, choćby w niewielkim stopniu, 

ułatwić codzienne funkcjonowanie osobie z niepełnosprawnością. 

 

 STOPIEŃ ZNACZNY 
STOPIEŃ 

UMIARKOWANY 
STOPIEŃ LEKKI 

Zasiłek pielęgnacyjny Przysługuje 
Przysługuje, jeśli niepełnosprawność 

powstała przed 21 rokiem życia 
Nie przysługuje 

Zasiłek stały                      

z Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Zależy od dochodu Zależy od dochodu Nie przysługuje 

Zniżki Komunikacja 

Miejska w Krakowie 

na podstawie legitymacji 

osoby niepełnosprawnej 

Przejazd bezpłatny wraz z opiekunem 

towarzyszącym w pojeździe 

 

Przejazd ulgowy 

Brak zniżek 

Możliwy przejazd bezpłatny: 

1. Legitymacja osoby 

niepełnosprawnej 

z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności: 

„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, 

„N”, „10-N”, wraz z 

zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym niepełnosprawność 

z narządu ruchu kończyn dolnych. 

2. Legitymacja osoby 

niepełnosprawnej z wpisem jednego 

z symboli przyny 

niepełnosprawności: „01-U”, „U”, 

„§26 pkt 1 lit. c”, „04-O”, „O”, 

„§26 pkt 1 lit. h”. 

Zniżki PKP i PKS 

na podstawie legitymacji 

osoby niepełnosprawnej 

- 49% ulgi na przejazdy w pociągach 

PKP, tylko  w klasie 2. pociągów 

osobowych, 

- 37 % ulgi w pociągach pośpiesznych, 

ekspresowych, IC i EC, 

- 49% na przejazdy w autobusach PKS                    

w komunikacji zwykłej,  na podstawie 

biletów jednorazowych, 

- 37% ulgi w autobusach PKS 

pośpiesznych   i przyspieszonych,                       

na podstawie biletów jednorazowych, 

Opiekun 95 % zniżki PKP oraz PKS 

..................................................... 

Młodzież niepełnosprawna                

78%  zniżki  wyłącznie                               

w ramach przejazdów celowych 

Tylko młodzież niepełnosprawna                         

z opiekunem -  78%  zniżki  

wyłącznie w ramach przejazdów 

celowych 

Tylko młodzież 

niepełnosprawna                                 

z opiekunem -  78%  

zniżki  wyłącznie                     

w ramach przejazdów 

celowych 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Karta parkingowa 

potwierdzająca 

uprawnienia do 

niestosowania się do 

niektórych znaków 

drogowych 

Jeśli osoba niepełnosprawna spełnia 

przesłanki określone w ustawie Prawo 

o ruchu drogowym – wskazanie nr 9 

na orzeczeniu 

Kartę wydaje się na podstawie 

orzeczeń: 

-wydanych do 30.06.2014r. z ustaloną 

przyczyną niepełnosprawności 

oznaczoną symbolem 04-O, 05-R lub 

10-N 

- wydanych po 01.07.2014r. jeśli 

osoba ma znacznie ograniczone 

możliwości w zakresie samodzielnego 

poruszania się 

 

jeśli osoba niepełnosprawna spełnia 

przesłanki określone w ustawie 

Prawo o ruchu drogowym –           

wskazanie nr 9 na orzeczeniu 

Kartę wydaje się na podstawie 

orzeczeń: 

-wydanych po 01.07.2014r.                   

z ustaloną przyczyną 

niepełnosprawności oznaczoną 

symbolem 04-O, 05-R lub 10-N 

jednoczesnym ustaleniem, że osoba 

ma znacznie ograniczone 

możliwości w zakresie 

samodzielnego poruszania się 

 

 

 

Nie przysługuje 

 

Dofinansowanie do 

sprzętu ortopedycznego    

i rehabilitacyjnego ze 

ze środków PFRON 
Wysokość  dofinansowania zależna od stopnia niepełnosprawności, dochodu oraz środków finansowych 

PFRON. 

 

Więcej informacji: 

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych 

 

ul. Daniłowicza 12, pokój nr 5 

tel. 12 288-34-80 

e-mail: pcpr.zrs@powiatwielicki.pl 

 

Dofinansowanie                 

do turnusów 

rehabilitacyjnych 

ze środków PFRON 

Dofinansowanie                 

do likwidacji barier 

funkcjonalnych 

(architektonicznych, 

technicznych, w 

komunikowaniu się ) 

ze środków PFRON 

Zwolnienie z opłaty 

abonamentowej  
Przysługuje Nie przysługuje Nie przysługuje 

Ulgi w Urzędzie 

Skarbowy 

Odliczeń niektórych wydatków od 

dochodu (Ustawa o podatku 

dochodowym od osób fizycznych Dz. 

U. 2016r., poz. 2032. [Art. 26, pkt 7]) 

Odliczeń niektórych wydatków od 

dochodu (Ustawa o podatku 

dochodowym od osób fizycznych 

Dz. U. 2016r., poz. 2032. [Art. 26, 

pkt 7]) 

Odliczeń niektórych 

wydatków od dochodu 

(Ustawa o podatku 

dochodowym od osób 

fizycznych Dz. U. 

2016r., poz. 2032. [Art. 

26, pkt 7]) 

Zniżki w Muzeach 

Państwowych 

Muzea państwowe mają od 1997 r. obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla: osób z 

niepełnosprawnością i ich opiekunów. Wysokość ulgi nie została określona w rozporządzeniu, ustala ją 

dyrekcja danej placówki. Ulga dotyczy wyłącznie państwowych placówek muzealnych. 



 

   

 

 

 

 

 

 

Praca 

- 7 godzin na dobę i 35 godzin 

tygodniowo 

- Osoba niepełnosprawna nie może być 

zatrudniona w porze nocnej                          

i w godzinach nadliczbowych. 

WYJĄTEK: 

W stosunku do osób zatrudnionych przy 

pilnowaniu 

W przypadku, gdy na wniosek osoby 

zatrudnionej lekarz wyrazi na to zgodę 

 

- Niepełnosprawny pracownik ma prawo 

do DODATKOWEJ 15-minutowej 

przerwy w pracy na gimnastykę 

usprawniającą lub wypoczynek 

(łącznie 30 minut przerwy) 

 

- Pracownikowi o znacznym stopniu 

niepełnosprawności przysługuje 

DDOODDAATTKKOOWWYY  UURRLLOOPP  

WWYYPPOOCCZZYYNNKKOOWWYY    w wymiarze  1100  

ddnnii  rroobboocczzyycchh  

- 7 godzin na dobę i 35 godzin 

tygodniowo 

- Osoba niepełnosprawna nie może 

być zatrudniona w porze nocnej             

i w godzinach nadliczbowych. 

WYJĄTEK: 

W stosunku do osób zatrudnionych 

przy pilnowaniu 

W przypadku, gdy na wniosek osoby 

zatrudnionej lekarz wyrazi na to 

zgodę 

 

- Niepełnosprawny pracownik ma 

prawo do DODATKOWEJ 15-

minutowej 

przerwy w pracy na gimnastykę 

usprawniającą lub wypoczynek 

(łącznie 30 minut przerwy) 

 

- Pracownikowi o  umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności 

przysługuje DDOODDAATTKKOOWWYY  

UURRLLOOPP  WWYYPPOOCCZZYYNNKKOOWWYY                          

w wymiarze  1100  ddnnii  rroobboocczzyycchh  

- 8 godzin na dobę i 40 

godzin tygodniowo 
 

- Niepełnosprawny 

pracownik ma prawo do 

DODATKOWEJ 15-

minutowej 

przerwy w pracy na 

gimnastykę 

usprawniającą lub 

wypoczynek 

(łącznie 30 minut 

przerwy) 

 

Ulgowa opłata 

paszportowa 

Ulga 50% przysługuje 

osobom niepełnosprawnym i współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu. 

Zniżka na abonament 

telefoniczny w 

ORANGE 

Przysługuje na podstawie orzeczenia z 

wpisem symbolu przyczyny 

niepełnosprawności: 

„04-O” lub „03-L” 

Przysługuje na podstawie orzeczenia 

z wpisem symbolu przyczyny 

niepełnosprawności: 

„03-L” 

Nie przysługuje 

Uprawnienia zgodnie z 

ustawą z dnia 9 maja 

2018r. o szczególnych 

rozwiązaniach 

wspierających osoby o 

znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

- Prawo do korzystania poza kolejnością 

ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz                    

z usług farmaceutycznych udzielanych 

w aptekach 

 

- korzystanie ze świadczeń 

specjalistycznych bez konieczności 

uzyskania skierowania 

 

- zniesienie okresów użytkowania 

wyrobów medycznych 

 

-zniesienie limitów finansowania przez 

NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji 

leczniczej 

Nie przysługuje Niue przysługuje 



 

 

 

 

 

 

 

 


