ZESTAWIENIE ULG USTAWOWYCH NA BILETY JEDNORAZOWE I MIESIĘCZNE
OBOWIĄZUJĄCYCH OD 18.05.2014r.
Wysokość
ulgi

Osoby uprawnione

Obowiązujące w
komunikacji

Podstawa prawna

BILETY JEDNORAZOWE
100%

STRAŻ GRANICZNA, ( ochrona szlaków
komunikacyjnych RP)
POSEŁ

100%

SENATOR
DZIECKO DO LAT 4( pod warunkiem niekorzystania
z oddzielnego miejsca do siedzenia)

zwykła, przyśpieszona,
pospieszna

Ustawa z dn. 13.04.2007r. O zmianie ustawy i Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. Nr 82 z
11.05.2007r., poz.558

zwykła, przyśpieszona,
pospieszna, ekspresowa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001r. W sprawie trybu korzystania przez posłów i
senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz. U. Nr 1 poz 13 z 2002r.)

zwykła, przyśpieszona

Ustawa z dn. 20 czerwca 2002r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego. Ustawa z dn. 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. Z 31.10.02 nr 181 poz.
1515.
Należy posiadać dokument stwierdzający wiek dziecka.

95%

PRZEWODNIK NIEWODOMEGO
OPIEKUN OSOBY NIEZDOLNEJ DO
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

zwykła, przyśpieszona,
pospieszna

OPIEKUN INWALIDY WOJENNEGO I GRUPY
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI

zwykła

78%

NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH

zwykła, przyśpieszona
pospieszna

zwykła, przyśpieszona

ŻOŁNIERZ SŁUŻBY NIEZAWODOWEJ

INWALIDA WOJENNY I GRUPA

Rozp. MPiPS z dnia 01.02.2007r
Należy posiadać legitymację cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawieraj ące
podstawę prawn ą korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,
właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej; ministra
właściwego ds. finansówpublicznych, Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego
naczelnika urzędu celnego; KomendantaGłównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego
(stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji: dowódcę
(komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę JW.

dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, uczelni,
placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu opieki zdrowotnej, itp. – i z powrotem.

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE
INWALIDZTWEM

OPIEKUN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB
DOTKNIĘTEGO INWALIDZTWEM

Należy posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz legitymację osoby
niepełnosprawnej, stwuerdzjącą znaczny stopień niepełnosprawności, wystawioną przez uprawniony organ.

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002r. O zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego. Należy posiadać dokument stwierdzający wiek dziecka

ŻOŁNIERZ ŻANDARMERII WOJSKOWEJ ( w czasie
wykonywania czynności służbowych)

78%

Przez "opiekun" należy rozumieć jedną osbę pełnoletnią a w przypadku przewodnika osoby niewidomej
osobę, która ukończyła 13 lat lub psa przewodnika
Ustawa z dn. 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej.(Dz.U.Nr
238 poz.1578, Art.6 z 17.12.2010).

93%

DZIECKO DO LAT 4 (osobne miejsce)
STRAŻ GRANICZNA ( w czasie wykonywania
czynności służbowych)
CELNIK ( w czasie wykonywania czynności
służbowych)
POLICJANT ( w czasie wykonywania czynności
służbowych)

Należy posiadać dokument osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji lub osoby niewidomej lub inwalidy
wojennego I grupy.

zwykła, przyśpieszona,
pospieszna

zwykła, przyśpieszona

zwykła, przyśpieszona
pospieszna

a) Legitymaca przedszkolna, szkolna, studencka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej b) legitymacja
osoby niepełnosprawnej z wypisem z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia,
c) wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzający częściową lub całkowitą niezdolność do
pracy i niezdolnośc do samodzielnej egzystencji. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń
zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź turnusów rehabilitacyjnych wraz z jednym z dokumentów
wymadane jest zaświadczenie określające: a) termin i miejsce badania lub zajęć rehabilitacyjnych, pobytu w
ośrodku wsparcia, b) potwierdzenie stawienia się na badania, zajęcia itp.
Opiekunowie: jeżeli przejazd odbywa się z dzieckiem niezbędne są dokumenty dziecka –
jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po Jego odwiezieniu – zaświadczenie wydane przezplacówkę w
której przebywa dziecko.
Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej
służby wojskowej.
Ustawa z dn. 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Z 1983r.
Nr 13 poz.68). Ustawa z dn. 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. Z 31.10.02 Nr 181 poz. 1515. Ustawa z dn.
21.12.2001r. O uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.
Nr 4 z 2002r.)
Należy posiadać książeczkę inwalidy wojennego (wojskowego), zawierającą wpis o zaliczeniu do
odpowiedniej grupy inwalidów albo całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji.

51%

NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
KOMBATANT

49%

NIEWIDOMY

należy posiadać orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz legitymację osoby
niepełnosprawnej, stwierdzjącą znaczny stopień niepełnosprawności, wystawioną przez uprawniony organ.
Legitymacja kombatanta

zwykła

Ustawa z dn. 20.06.2002r. O zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.

przyśpieszona,
pospieszna

zwykła, przyśpieszona
pospieszna

DZIECI OD LAT 4 DO ROZPOCZĘCIA ODBYWANIA
zwykła, przyśpieszona
OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO
PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

INWALIDA WOJENNY ( GR. INNA NIŻ I )

Ustawa z dn. 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U.Nr
238 poz.1578, Art.6 z 17.12.2010)

zwykła, przyspieszona

OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI

OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI

37%

przyśpieszona
pospieszna

zwykła, przyśpieszona
pospieszna

37%
KOMBATANT
zwykła, przyśpieszona

należy posiadać - 1. wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
stwierdzający zaliczenie do I gr inwalidów; 2. wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej podległej
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Wywiadu stwierdzający zaliczenie do I
gr. inwalidztwa; 3. wypis z treści orzeczenia lekarza, orzecznika ZUS stwierdzający całkowitą niezdolność do
pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji; 4. zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem
sądu do I gr. Inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji; 5. wypis z treści orzeczenia
lekarza rzeczoznawcy KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 6. wypis z treści
orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 7.
zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I gr. inwalidów bądź uznanie niezdolnoœci
do samodzielnej egzystencji; 8. legitymacja emeryta – rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ
emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej z wpisem o zaliczeniu do I gr inwalidztwa; 9. legitymacja
emeryta – rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy podległy Ministrowi Obrony
Narodowej z wpisem o zaliczeniu do I gr inwalidztwa; 10. legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca
znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ. Dokumenty, o których mowa w
pkt 1-7 i 9 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość
osoby uprawnionej.

Należy posiadać dokument stwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku
szkolnego wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej, legitymację przedszkolną dziecka
niepełnosprawnego
Ustawa z dn. 29.05.1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Z 1983r.
Nr 13 poz.68). Ustawa z dn. 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U. Z 31.10.02 Nr 181 poz. 1515. Ustawa z dn.
21.12.2001r. O uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.
Nr 4 z 2002r.)
należy posiadać książeczkę inwalidy wojennego (wojskowego) zawierającą wpis o zaliczeniu do odpowiedniej
grupy inwalidów
Ustawa z dn.24.01.1991r. O kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i
okresu powojennego (Dz.U.Nr 17 poz.75). Ustawa z dn. 11.10.02 o zmianie ustawy Dz.U z 31.10.02 nr 181
poz.1515. Ustawa z dn. 21.12.2001r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego o (Dz.U. Nr 4 z 2002r.).
Legitymacja kombatanta
Ustawa z dn. 19.08.2011r.(Dz.U z 29.09.2011 Nr 205 poz.1203) o weteranach działań poza granicami
państwa.

WETERAN INWALIDA

BILETY MIESIĘCZNE
zwykła

51%

NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI
NIEWIDOMY NIEZDOLNY DO SAMODZIELNEJ
EGZYSTENCJI

przyśpieszona,
pospieszna

78%

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE LUB DOTKNIĘTE
INWALIDZTWEM

zwykła, przyśpieszona
pospieszna

93%

51%

STUDENT

zwykła, przyśpieszona

DOKTORANT

Ustawa z dn. 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U.Nr
238 poz.1578, Art.6 z 17.12.2010)

Ustawa z dn. 20 czerwca 2002r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.
Ustawa z dn. 26.11.2010 o zmianie niektórych ustaw zawiązanych realizacją ustawy budżetowej. (Dz.U.Nr
238 poz.1578, Art.6 z 17.12.2010)
Ustawa z dn. 18.03.2011r. (Dz.U.z 2011r. Nr 84, poz.455

49%

UCZEŃ

zwykła, przyśpieszona

37%

NIEWIDOMY

zwykła, przyśpieszona
pospieszna

33%

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLI
NAUCZYCIEL
NAUCZYCIEL AKADEMICKI

zwykła

Ustawa z dn.20.06.2002r. O zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego.

Ustawa z dn. 11.10.2013r. ( Dz.U. Z dn. 3 grudnia 2013r., poz.1421)

