
UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW  
W ŚRODKACH KOMUNIKACYJNYCH P.W. H.D.P.W. H.D.P.W. H.D.P.W. H.D.  

 

DO ULGI 100% PRZY PRZEJAZDACH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
AUTOBUSOWEGO NA PODSTAWIE BILETÓW JEDNORAZOWYCH  W K OMUNIKACJI ZWYKŁEJ  

UPRAWNIENI SĄ: 
1) funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służb. zw. z ochr. na terytorium RP szlaków komunikacyjnych                         

o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej 

DO ULGI 95% PRZY PRZEJAZDACH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
AUTOBUSOWEGO NA PODSTAWIE BILETÓW JEDNORAZOWYCH W KO MUNIKACJI ZWYKŁEJ 

UPRAWNIENI SĄ: 
 

1) przewodnik lub opiekun towarzyszący  w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, 
2) przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczanego do I grupy inwalidztwa 

  

DO ULGI 93% PRZY PRZEJAZDACH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
AUTOBUSOWEGO NA PODSTAWIE BILETÓW JEDNORAZOWYCH I IM ENNYCH MIESI ĘCZNYCH 

W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ UPRAWNIENI S Ą: 
1) osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 

DO ULGI 78% PRZY PRZEJAZDACH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
AUTOBUSOWEGO W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ UPRAWNIENI S Ą: 

Na podstawie biletów jednorazowych: 
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, 
2) jedno z  rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych in-

walidztwem lub niepełnosprawnych. Uprawnienie to obejmuje wy-
łącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszko-
la, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wych., placówki 
oświatowo-wych., specjalnego ośr. szkolno-wych., specjalnego ośr. 
wych., ośr. umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie 
obow. szk. i obow. nauki, ośr. rehabil..-wych., domu pomocy spo-
łecznej, ośr. wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  a także 
na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem, 

3) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wyko-
nywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy pań-
stwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służ-
by patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą 
ruchu granicznego, 

4) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbo-
wych kontroli celnej w ruchu granicznym, 

5) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania 
osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty 
specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asysto-
wania przy czynnościach organów egzekucyjnych, 

6) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów 
porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania          
i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego, 

7) cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby 
niezdolne do samodzielnej egzystencji, 

8) inwalidzi wojenni zaliczeni do I grupy inwalidów, 
9) dzieci do 4 lat, korzystający z oddzielnego miejsca do siedzenia 
 
Na podstawie biletów imiennych miesięcznych: 
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne 
 

DO ULGI 51% PRZY PRZEJAZDACH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
AUTOBUSOWEGO NA PODSTAWIE BILETÓW IMIENNYCH MIESI ĘCZNYCH 

W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ UPRAWNIENI S Ą: 
1) studenci do ukończenia 26 roku życia, 2) doktoranci do ukończenia 35 roku życia (ulga ważna od 01.01.12 r.) 

DO ULGI 49% PRZY PRZEJAZDACH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
AUTOBUSOWEGO W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ UPRAWNIENI S Ą: 

1) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – na podstawie bile-
tów jednorazowych, 

2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania przygotowa-
nia przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpod-
stawowej lub ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o 
upr. szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – 
na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

DO ULGI 37% PRZY PRZEJAZDACH ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO 
AUTOBUSOWEGO W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ UPRAWNIENI S Ą: 

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiąz-
kowego rocznego przygotowania przedszkolnego                   – na 
podstawie biletów jednorazowych, 

2) nauczyciele szkół podst., gimnazjów, szkół ponadpodst.                             
i ponadgimnazjalnych – publ. lub niepubl. o uprawnieniach szkół 
publicznych – na podstawie biletów imiennych miesięcznych, 

3) nauczyciele akademiccy – na podstawie biletów imiennych mie-
sięcznych, 

4) osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samo-
dzielnej egzystencji – na podstawie biletów jednorazowych lub 
miesięcznych imiennych, 

5) inwalidzi wojenni, pod warunkiem, że nie są zaliczeni do I grupy 
inwalidów – na podstawie biletów jednorazowych, 

6) kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu 
powojennego – na podstawie biletów jednorazowych. 

DOKUMENTAMI POTWIERDZAJ ĄCYMI UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH I ULGOW YCH 
PRZEJAZDÓW SĄ:  

1) dla inwalidów wojennych – książeczka inwalidy wojennego,0 
2) dla uczniów szkół specjalnych oraz dzieci i młodzieży nie objętych obowiązkiem szkolnym ze względu na chorobę lub niepełnosprawność i ich opiekunów w czasie  przejazdu – legitymacja wydana przez 

szkołę dla uczniów  niepełnosprawnych lub związek inwalidów, orzeczenie zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 23 grudnia 1992 
roku w sprawie określenia rodzajów dokumentów poświadczających uprawniania (Dz. U. Nr 101, poz. 516 ze zmianami)), 

3) dla dzieci do lat 4 i od 4-5 lat – dokumenty rodziców (opiekunów) umożliwiające stwierdzenie wieku dziecka. 
4) dla studentów – legitymacja spełniająca wymogi określone w zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 1991 roku w  sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnię dokumentacji  przebiegu 

studiów (M.P. Nr 15, poz. 98 ze zmianami), 
5) dla uczniów – ważna legitymacja uczelni lub szkoły, spełniająca wymogi powszechnie obowiązujących przepisów oświatowych, 
6) dla kombatantów i osób z nimi równoprawnych w tym zakresie – dowód osobisty z dokonanym wpisem o posiadaniu uprawnień kombatanckich lub zaświadczenie albo legitymacja potwierdzająca posiadanie 

tych uprawnień wraz z dowodem osobistym, 
7) dla inwalidów wojennych I grupy inwalidów – orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, 
8) dla osób całkowicie  niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji – decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Podstawa prawna: Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440, z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452, Nr 203, poz. 1966, z 2005r. Nr 90, poz. 756, 
Nr 180, poz. 1497, z 2006r. Nr 141, poz. 1011, Nr 249, poz. 1824, z 2007r. Nr 82, poz. 558 Nr 180, poz. 1280, Nr 191, poz. 1370 


