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Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnie-

niach do ulgowych przejazdów Êrodkami publicz-

nego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r.

Nr 175, poz. 1440 z póên. zm.). 

Osoby niepełnosprawne, korzystajàce z przejazdów

Êrodkami transportu PKS i PKP, uprawnione sà do ko-

rzystania z ulg przy zakupie biletów na przejazdy. Aby

mieç do nich prawo, nale˝y mieç ze sobà dokumenty

potwierdzajàce stopieƒ niepełnosprawnoÊci. Od stop-

nia niepełnosprawnoÊci uzale˝niona jest wysokoÊç

zni˝ki.

Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 paê-

dziernika 2002 r. okreÊla rodzaje dokumentów upraw-

niajàcych do korzystania przez osoby niepełnosprawne

z okreÊlonych zni˝ek. 

Do zni˝ek uprawnione sà:
• osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – osoby

całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do sa-

modzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ

Społecznych, albo posiadajàce znaczny stopieƒ nie-

pełnosprawnoÊci, w rozumieniu przepisów o rehabi-

litacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, bàdê inwalidów I grupy, je˝eli 

orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie

utraciło mocy,

• dzieci i młodzie˝ dotkni´te inwalidztwem lub niepeł-

nosprawne – dzieci i młodzie˝ dotkni´te inwalidz-

twem lub niepełnosprawne do ukoƒczenia 24 roku

˝ycia oraz studentów dotkni´tych inwalidztwem lub

niepełnosprawnych do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia,

• opiekunowie lub przewodnicy – jedna osoba pełno-

letnia, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej

– osoba, która ukoƒczyła 13 lat, albo pies – prze-

wodnik.

Ulga 100% – to uprawnienie do uzyskania w kasie bi-

letowej przewoênika biletu z ulgà 100%, wydawanego

nieodpłatnie.

Zni˝ki na przejazdy PKS i PKP

dla osób niepe∏nosprawnych

Zestawienie ulg przysługujàcych osobom niepełnosprawnym w podró˝y Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)

Lp. Uprawnieni
Przejazdy PKP 

(2 klasa)
Przejazdy PKS Uwagi

1. Dzieci do lat 4

100% ulga pociàgi 
osobowe, pospieszne
i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe klasa 2,
w klasie 1 dopłata

100% ulga autobusy
zwykłe i przyspieszone

Bilety jednorazowe

PKS (zwykły i przy-
spieszony) pod wa-
runkiem nie korzysta-
nia przez dziecko
z oddzielnego miejsca
do siedzenia, a je˝eli
korzysta to ulga 78%

2. 

Przewodnik lub opiekun
towarzyszàcy w podró˝y
osobie niewidomej albo
osobie niezdolnej do 
samodzielnej egzystencji

opiekun – 18 lat

przewodnik 13 lat lub pies
przewodnik

95% ulga pociàgi 
osobowe i ekspresowe,
IC, EC

Bilety jednorazowe
Klasa 2, w klasie 1 do-
płata

95% ulga autobusy
zwykłe, przyspieszone
i pospieszne

Bilety jednorazowe
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Zestawienie ulg przysługujàcych osobom niepełnosprawnym w podró˝y Êrodkami publicznego 
transportu zbiorowego kolejowego (PKP) i autobusowego (PKS)

Lp. Uprawnieni
Przejazdy PKP 

(2 klasa)
Przejazdy PKS Uwagi

3.
Dzieci i młodzie˝ dotkni´te
inwalidztwem lub niepeł-
nosprawne

78% ulga pociàgi 
osobowe, pospieszne
i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe 
lub miesi´czne imienne
Klasa 2, w klasie 1 
dopłata

78% ulga autobusy
zwykłe, przyspieszone
i pospieszne

Bilety jednorazowe 
lub miesi´czne imienne

Wyłàcznie w ramach
przejazdów 
celowych, których
katalog zawiera
ustawa 
np. dom-szkoła-dom

4.

Rodzice lub opiekunowie
dzieci i młodzie˝y dotkni´-
tej inwalidztwem lub nie-
pełnosprawnej

78% ulga pociàgi oso-
bowe, pospieszne i eks-
presowe, IC, EC

Bilety jednorazowe
Klasa 2, w klasie 1 
dopłata

78% ulga autobusy
zwykłe, przyspieszone
i pospieszne

Bilety jednorazowe

5. 
Osoby niezdolne do sa-
modzielnej egzystencji

49% ulga pociàgi oso-
bowe, bilety jednora-
zowe

37% pociàgi pospieszne
i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe 
klasa 2, w klasie 1
dopłata

49% ulga autobusy
zwykłe

37% ulga autobusy
przyspieszone 
i pospieszne

Bilety Jednorazowe

6. 
Osoby niewidome uznane
za niezdolne do samo-
dzielnej egzystencji

93% ulga pociàgi oso-
bowe

51% ulga pociàgi po-
spieszne i ekspresowe,
IC, EC 

ulgi 93% autobusy
zwykłe

51% ulga autobusy
przyspieszone i po-
spieszne 

bilety jednorazowe
lub miesi´czne
imienne

7. 

Osoby niewidome, które
nie sà uznane za osoby
niezdolne do samodzielnej
egzystencji

37% ulga pociàgi oso-
bowe, pospieszne i eks-
presowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub
miesi´czne imienne

Klasa 2, w klasie 1 do-
płata

37% ulga autobusy
zwykłe, przyspieszone
i pospieszne

Bilety jednorazowe  
lub miesi´czne imienne

8. 

Cywilne niewidome ofiary
działaƒ wojennych uznane
za osoby niezdolne do sa-
modzielnej egzystencji

78% ulga pociàgi oso-
bowe i pospieszne

78% ulga autobusy
zwykłe, przyspieszone
i pospieszne

na podstawie biletów
jednorazowych

9. 

Emeryci i renciÊci oraz ich
współmał˝onkowie, na
których pobierane sà za-
siłki rodzinne

37% ulga pociàgi oso-
bowe, pospieszne i eks-
presowe

dwa przejazdy
w ciàgu roku



Karta parkingowa daje jej właÊcicielom  dodatkowe

uprawnienia w ruchu drogowym – w szczególnoÊci

mo˝liwoÊç parkowania na specjalnie wyznaczonych

miejscach dla osób niepełnosprawnych (tzw. koper-

tach). Kart´ parkingowà mo˝e otrzymaç osoba niepeł-

nosprawna lub uprawniona placówka zajmujàca si´

rehabilitacjà lub edukacjà osób niepełnosprawnych

albo opiekà nad tymi osobami.

Podstawa prawna:

– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908

z póên zm.), 

– rozporzàdzenie Ministra Infra struktury oraz

Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 31

lipca  2002 r. w sprawie znaków i sygnałów dro-

gowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z póên.zm.).

Karta Parkingowa wydawana jest przez starost´.

Kart´ parkingowà mogà uzyskaç osoby niepełno-

sprawne posiadajàce wydane przez Powiatowy Zespół

ds. Orzekania o NiepełnosprawnoÊci, orzeczenia: 

• o niepełnosprawnoÊci,

• o stopniu niepełnosprawnoÊci,

• o wskazaniach do ulg i uprawnieƒ wraz ze wskaza-

niem (w punkcie 9 orzeczenia) spełnienia przesłanek

okreÊlonych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu

drogowym. Osoby zaliczone do lekkiego stopnia

niepełnosprawnoÊci b´dà mogły otrzymaç kart´

parkingowà tylko w przypadku ustalenia przyczyny

niepełnosprawnoÊci oznaczonej symbolem 05-R

(upoÊledzenie narzàdu ruchu) lub 10-N (choroby

neurologiczne). 

Karty parkingowej nie mo˝na otrzymaç na podstawie

orzeczeƒ wydawanych przez organy rentowe – Zakład

Ubezpieczeƒ Społecznych, Komisj´ ds. Rolnictwa, MSWiA.

Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 25 zł

i mo˝na jà uiÊciç na miejscu, na poczcie lub za poÊred-

nictwem banku. 

Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej

przez osob´ indywidualnà: 

• wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej,

• załàczona kserokopia orzeczenia o stopniu niepeł-

nosprawnoÊci (oryginał do wglàdu),

• opłata w wysokoÊci 25 zł,

• aktualna fotografia szt. 1 o wymiarach 35mm×45mm,

• upowa˝nienie do zło˝enia wniosku o wydanie karty

parkingowej i jej odbioru (jeÊli podanie o kart´

b´dzie składaç i odbieraç inna osoba ni˝ uprawnio-

na do jej otrzymania),

• dowód osobisty wnioskodawcy,

• dowód osobisty osoby upowa˝nionej przez wnio-

skodawc´.

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za

parkowanie.

Na podstawie wewn´trznych regulacji poszczegól-

nych samorzàdów np. uchwały rady miasta, osoby

niepełnosprawne mogà byç zwolnione z opłat za par-

kowanie w strefie płatnego parkowania. Zwolnienie

takie obejmuje cz´sto szerszà grup´ osób niepełnos-

prawnych, nie tylko legitymujàcych si´ kartà parkin-

gowà – w Warszawie jest to Karta N+.

Korzystajàc z przywilejów wynikajàcych z posiada-

nia karty parkingowej, osoba niepełnosprawna

mo˝e kierowaç pojazdem, lub mo˝e byç wieziona

przez innego kierowc´, innym pojazdem. Kierowca

tego pojazdu, w momencie przewo˝enia osoby nie-

pełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje wła-

Êciciela karty.

Kart´ parkingowà wykładamy w przedniej cz´Êci

samochodu, stronà z numerem oraz datà wa˝noÊci

(a nie stronà ze zdj´ciem).

Karta obowiàzuje na terenie Polski oraz w krajach

Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowane-

go tà kartà mo˝e parkowaç pojazd na miejscach

parkingowych oznakowanych znakiem drogo-

wym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw.

koperta.

REHABILITACJA SPO¸ECZNA i UPRAWNIENIA OSÓB NIEPE¸NOSPRAWNYCH

Biuletyn Informacyjny 1-2/2011 57

Przywileje na parkingu 

i na drodze
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Osoby niepełnosprawne o obni˝onej sprawnoÊci

ruchowej, kierujàce pojazdem samochodowym lub

kierowca przewo˝àcy osoby o obni˝onej sprawnoÊci

ruchowej, jak równie˝ pracownicy placówek zajmujà-

cych si´ opiekà, rehabilitacjà lub edukacjà osób nie-

pełnosprawnych pozostajàcych pod opiekà tych pla-

cówek, mogà, pod warunkiem zachowania szczegól-

nej ostro˝noÊci, nie stosowaç si´ do nast´pujàcych

znaków drogowych: 

ObjaÊnienia znaków:

B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”

B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjàt-

kiem motocykli jednoÊladowych”

B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”

B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”

B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”

B-35 – „zakaz postoju”

B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”

B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”

B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa dla placówek zajmujàcych si´ opiekà,
rehabilitacjà lub edukacjà osób niepełnosprawnych,
uprawnione do uzyskania karty parkingowej

Podstawa prawna:

Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30

marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmu-

jàcych si´ opiekà, rehabilitacjà lub edukacjà osób

niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania

karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym

placówkom (Dz.U. Nr 67, poz. 617)

Na zasadach okreÊlonych w rozporzàdzeniu, kart´

parkingowà mogà uzyskaç placówki zajmujàce si´

opiekà, rehabilitacjà społecznà i leczniczà oraz eduka-

cjà osób niepełnosprawnych (w tym szkoły wy˝sze)

jeÊli przebywajà w nich (lub kształcà si´) osoby o obni-

˝onej sprawnoÊci ruchowej.

Karta Parkingowa wydawana jest przez starost´

na wniosek placówki.

Wzór karty okreÊla rozporzàdzenie Ministra Infras-

truktury z 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart

parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placó-

wek zajmujàcych si´ opiekà, rehabilitacjà lub eduka-

cjà tych osób uprawnionych do uzyskania karty par-

kingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom.

Placówki zajmujàce si´ opiekà:
domy pomocy społecznej,

placówki opiekuƒczo-wychowawcze,
oÊrodki wsparcia

Placówki zajmujàce si´ rehabilitacjà społecznà:
warsztaty terapii zaj´ciowej,

oÊrodki, w których organizowane 
sà turnusy rehabilitacyjne,

zakłady aktywnoÊci zawodowej,
specjalistyczne oÊrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

Placówki zajmujàce si´ rehabilitacjà leczniczà:
zakłady opiekuƒczo-lecznicze,

zakłady piel´gnacyjno-opiekuƒcze,
sanatoria,

prewentoria,
zakłady rehabilitacji leczniczej,

inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujàce 
si´ statutowo wykonywaniem Êwiadczeƒ 

zdrowotnych zwiàzanych z rehabilitacjà leczniczà

Placówki zajmujàce si´ edukacjà 
osób niepełnosprawnych:

przedszkola,
szkoły,

szkoły wy˝sze,
oÊrodki zajmujàce si´ edukacjà


