
                   Oferta Miasta Katowice skierowana do seniorów  

 
Zachęcamy do korzystania ze specjalnie przygotowanej przez miasto 
Katowice oferty działań skierowanych do seniorów, w tym kluby 
seniora, dzienne domy pomocy społecznej, zajęcia sportowe  
i kulturalne, koncerty i biesiady senioralne w dzielnicach, spotkania  
z ciekawymi ludźmi – szczegóły w Informatorze dla seniorów   
dostępnym w punktach terenowych MOPS. 

 

W celu skorzystania z uprawnień  takich jak:  

 pierwszeństwo do uzyskania miejsca w domu pomocy społecznej, 

 pierwszeństwo do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu 
zamieszkania (usługi  opiekuńcze), 

lub świadczeń z pomocy społecznej między innymi: 

 praca socjalna,  

 poradnictwo specjalistyczne,  

 dzienny dom pomocy społecznej,  

 mieszkanie chronione,  

 rodzinny dom pomocy,  

 pomoc finansowa w szczególnych przypadkach, 

 

należy zgłosić się do  Terenowego Punktu Pomocy Społecznej 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: 

 TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, tel.: 251 60 99  

 TPPS nr 2 ul. Warszawska 42, tel.: 253 77 30 

 TPPS nr 3 ul. Oblatów 24, tel.: 258 07 09 

 TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96, tel.: 353 02 78 

 TPPS nr 5 ul. Dębowa 16, tel.: 254 70 61 

 TPPS nr 6 ul. Czecha 2, tel.: 209 00 23 

 TPPS nr 7 ul. Świdnicka 35a, tel.: 252 56 35 

 TPPS nr 8 ul. Łętowskiego 6a, tel.: 206 15 68 

 TPPS nr 9 ul. Krakowska 138, tel.: 255 35 67 

 TPPS nr 10 ul. Krakowska 138, tel.: 256 80 39 
 

INFORMATOR 

 oraz osób będących ofiarami 

 represji wojennych  

 i okresu powojennego 

Pomoc dla Kombatantów 



Uprawnienia kombatanta lub ofiary represji  wojennych                                   

i okresu powojennego 

1. Świadczenia pieniężne wypłacane z emeryturą lub rentą: 

a)  dodatek kombatancki, 

b)  ryczałt energetyczny, 

c)  dodatek kompensacyjny. 

2. Ulgi taryfowe: 

a)  50% przy przejazdach miejskimi środkami  komunikacji miejskiej, 

b)  51% na przejazdy w komunikacji krajowej  środkami publicznego 
transportu zbiorowego: 

  kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych                                    
oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - 
na podstawie biletów jednorazowych, 

  kolejowego w 2 klasie pociągów innych i pospieszne - na podstawie 
biletów jednorazowych. 

3. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

4. Prawo do korzystania bez skierowania ze świadczeń w poradniach 
specjalistycznych. 

5. Pomoc pieniężna dla osób, które znajdą się w szczególnie trudnej 
sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej.   

Pomoc przyznaje i wypłaca Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób                      
Represjonowanych na podstawie wniosku wraz z dokumentacją, które  
należy  przesłać pocztą na adres Urzędu:  

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

Druk  wniosku  o  pomoc  dostępny  jest na stronie internetowej: 
www.kombatanci.gov.pl (w zakładce uprawnienia> formularze). 

 

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Katowicach oferują pomoc przy wydrukowaniu wniosku ze strony 
Urzędu,  wypełnieniu i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji. 

6. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa  

obywatelskiego oraz mediacji. 

 Osoby uprawnione: każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. 

 Zapisy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod 
numerem tel. (32) 259 37 36 zaznaczając, jakiej formy pomocy ma 
dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa 
obywatelskiego czy mediacji). 

Działania oferowane przez Miasto Katowice: 
„Sygnał życia” w Katowicach 

Miejski System Powiadamiania ratunkowego dla starszych i niepełnosprawnych  
mieszkańców Katowic. Dzięki systemowi służby medyczne mają 
natychmiastowy wgląd w dane personalne i historię choroby dzwoniącego 
mieszkańca. Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Prezydenta ds. 
Osób Niepełnosprawnych ul. Rynek 1, pokój 805 A pod nr tel. (32) 259 32 12 
lub pracownicy  socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. 

Usługi transportowe dla niepełnosprawnych mieszkańców Katowic 

Realizujemy transport specjalny dla osób niepełnosprawnych „od drzwi - 
do drzwi”. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu: 
501 406 141 lub (32) 258 10 30. 

ul. Warszawska 42 

pn.-pt. 16.00-20.00 

tel. (32) 705 45 11 

ul. M. Oblatów 24 

pn.-pt. 16.00-20.00 

tel. (32) 705 45 12 

ul. Pośpiecha 14 

pn.-pt. 16.00-20.00 

tel. (32) 705 45 20 

ul. Dębowa 16c 

pn.-pt. 16.00-20.00 

tel. (32) 705 45 13 

ul. Adamskiego 22 

pn.-pt. 15.00-19.00 

tel. (32) 705 45 21 

ul. Traktorzystów 42 

pn.-pt. 16.00-20.00 

tel. (32) 705 45 22 

ul. Łętowskiego 6a 
pn.-pt. 16.00-20.00 
tel. (32) 705 45 14 

ul. Krakowska 138 

pn.-pt. 16.00-20.00 

tel. (32) 705 45 15 

ul. Francuska 70 

pn.-pt. 16.00-20.00 

tel. (32) 705 45 16 

ul. Wojewódzka 23 

pn.-pt. 16.00-20.00 

tel. (32) 705 45 17 

ul. Hallera 28 

pn.-pt. 11.00-15.00 

tel. (32) 705 45 18 

ul. Markiefki 44a 

pn.-pt. 9.00-13.00 

tel. (32) 705 45 19 


