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Obowiązuje od dnia 01.09.2014 roku
Osoby uprawnione do korzystania z JEDNORAZOWYCH ULGOWYCH przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Do ulgi 100% uprawnione są następujące osoby:
1)
2)
3)

dzieci do 4 lat, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia,
posłowie i senatorowie – w oparciu o art.43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora
(Dz. U z 2011r. nr 7, poz.29) – na podstawie legitymacji posła lub senatora,
Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem
nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym.

Do ulgi 95% uprawniony jest przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej
egzystencji lub inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidztwa (niezdolny do samodzielnej egzystencji).

Do ulgi 93% uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 78% uprawnione są następujące osoby:
1)
2)

dzieci w wieku do 4 lat,
umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej,
a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu
granicznego,
3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym,
4) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej,
służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych,
5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności
służbowe w środkach transportu zbiorowego,
6) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne,
7) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - Uprawnienie to obejmuje wyłącznie
przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo -wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego
dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na
turnus rehabilitacyjny - i z powrotem,
8) żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej
służby w formach równorzędnych,
9) inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidztwa (niezdolny do samodzielnej egzystencji),
10) cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Do ulgi 51% uprawnieni są kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Do ulgi 49% uprawnione są osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 37% uprawnione są następujące osoby:
1)
2)
3)
4)

niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
inwalida wojenny,
weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza
granicami państwa.

Osoby uprawnione do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie BILETU
MIESIĘCZNEGO (okresowego):

Do ulgi 93% uprawnione są osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 78% uprawnione są dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne.
Do ulgi 51% uprawnione są następujące osoby:
1)
2)
3)

studenci do ukończenia 26 roku życia,
osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia
(licencjat),
doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

Do ulgi 49% uprawnione są dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do
ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Do ulgi 37% uprawnione są osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Do ulgi 33% uprawnione są następujące osoby:
1)
2)

nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
nauczyciele akademiccy.

Opracowano na podstawie: Ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z
2012r. poz 1138 ze zm.); Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.
U. 02.42.371); Ustawy z dnia 29 maja 1974r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 10.101.648); Ustawy z dnia 16 listopada 2006
o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych(Dz. U. 06.249.1824 ze zm.), Ustawa z dnia 19 sierpnia
2011r . o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011r. Nr 205, poz. 1203), Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014r., poz.496)

