
Katowice BEZ BARIER
USŁUGI TRANSPORTOWE 
dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic

Więcej przydatnych informacji znajduje się 
w informatorze dla osób z niepełnosprawnościami – 
„Katowice bez barier”, dostępnym na stronie 
http://katowice.bezbarier.info

Publikacja ułatwia odnalezienie drogi do właściwych, 
kompetentnych organów i instytucji oraz zaplanowanie 
czynnego spędzania wolnego czasu w miejscach oraz 
budynkach użyteczności publicznej, przystosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Informacji udziela: 
Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych
Rynek 1, pok. 805A (VIII piętro)
tel. 032/ 259 32 12

lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Jagiellońska 17, pok. 01 
tel. 032/ 251 00 87 wew. 164

dla odmiany

katowice.bezbarier.info



Miasto Katowice dofinansowuje usługi transportowe dla osób
niepełnosprawnych na terenie Katowic oraz miast sąsiednich 
(tj. Chorzowa, Mikołowa, Mysłowic, Tychów, Rudy Śląskiej,
Sosnowca, Siemianowic Śląskich i Czeladzi). 

Do korzystania ze środków transportowych przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych mają prawo mieszkańcy miasta Katowice z widocz-
ną dysfunkcją narządu ruchu oraz osoby niewidome i niedowidzące w nastę-
pującej kolejności:
1)  osoby na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem – w pierwszej kolejności,
2) osoby niepełnosprawne z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności z widocznym ograniczeniem sprawności ruchowej,
3) osoby niewidome i niedowidzące z orzeczonym znacznym lub umiarkowa-

nym stopniem niepełnosprawności z kodu „O”

Usługa jest wykonywana od poniedziałku do soboty
w godzinach od 6:00 do 22:00 

oraz w niedzielę i święta w godzinach od 08:00 do 20:00. 

Zgłoszenia są przyjmowane na bieżąco, telefonicznie pod numerem telefonu 

501 406 141,  32 258 10 30
O przyjęciu i realizacji zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

Dyspozytor przy odbieraniu 
zamówienia na przewóz prze-
prowadza wywiad na temat 
stopnia samodzielności w po-
ruszaniu się pasażera oraz 
potrzeb zapewnienia mu opie-
ki przy przemieszczaniu się 
z miejsca pobytu do samocho-
du oraz zapisuje dane osoby 
wraz z numerem orzeczenia. 

Dokumentami uprawniającymi do przewozów są: 
1. orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznym i umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności,

2. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub 
orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydane przez Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych (orzeczenie o zaliczeniu do: I grupy inwalidów trakto-
wane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności 
oraz II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności),

3. orzeczenie wydane przez KRUS do 31.12.1997r. o stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

4. orzeczenie wydane przez MSWiA przed 01.01.1998r., wraz z dokumentem 
tożsamości ze zdjęciem i z adresem.

UWAGA: 
Odpowiednie orzeczenie wraz z dokumentem tożsamości należy przedstawić 
kierowcy przed skorzystaniem z transportu.

CENNIK OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ PASAŻERÓW W ROKU 2018:

• CZĘŚĆ STAŁA OPŁATY – 3 zł
• CZĘŚĆ ZMIENNA OPŁATY za każdy kilometr jazdy z pasażerem 

(na terenie miasta Katowice i miast ościennych) – 1, 20 zł/km
• OPŁATA POSTOJOWA ZA GODZINĘ – 10 zł/h

Opiekun osoby niepełnosprawnej ma prawo do bezpłatnego przejazdu!

Regulamin korzystania z transportu dostępny jest pod http://www.katowice.
eu/urzad-miasta/katowice-bez-barier/informacje-dla-niepełnosprawnych/
transport-dla-osób-niepełnosprawnych


