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262 - Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczyciela-
mi akademickimi 951 

263 - Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 26 czerwca 1992 r. w sprawie zasad 
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254 

USTAWA 

z dnia 20 czerwca 1992 r. 

Nr 54 

o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do bezpłat
nych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transpor
tu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wykonywanych 
przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państ
wowe", przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samo
chodowej oraz przez innych uprawnionych przewoźników, 
wykonujących zbiorowy przewóz osób powszechnie do
stępnymi środkami transportu kolejowego i autobusowego. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji 
miejskiej. 

Art. 2. 1. Do bezpłatnych przejazdów środkami pub
licznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego 
są uprawnione następujące osoby: 

1) dzieci w wieku do 4 lat, 

2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej 
w czasie wykonywania czynności służbowych , zWląza 

nych 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 policjanci w czasie konwojowania osób 
zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia 

poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielan ia 
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pomocy lub asystowania przy czynnościach organów 
egzekucyjnych, 

5) żołnierze wojskowych organów porządkowych wyko
nujący czynności urzędowe patrolowania i inne służ
bowe w środkach transportu zbiorowego, 

6) przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewido
mej lub ociemniałej oraz opiekun towarzyszący inwali
dzie I grupy wymagającemu opieki osoby trzeciej, 

7) opiekunowie towarzyszący w podróży dzieciom i mło
dzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej; 
uprawnienie to dotyczy wyłącznie przejazdu z miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły, przedszkola, 
ośrodka rehabilitacji lub leczniczego i z powrotem. 

2. Do bezpłatnych przejazdów w klasie 2 pociągów 
osobowych są uprawnione następujące osoby: 

1) inwalidzi I grupy z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, 

2) inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia. 

Art. 3. Do dwóch przejazdów w roku z ulgą 50% przy 
przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 
kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i eks
presowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współ
małżonkowie, na których pobierane są dodatki rodzinne. 

Art. 4. 1. Do ulgi 50% przy przejazdach środkami 
publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobuso
wego są uprawnione następujące osoby: 

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do ukończenia 7 lat. 

2) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełno
sprawna, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub 
miejsca pobytu do szkoły, .przedszkola, ośrodka rehabili
tacji lub leczniczego i z powrotem, 

3) żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, 
z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz 
osoby spełniające obowiązek tej służby w formach 
równorzędnych . 

2. Do ulgi 50% przy przejazdach w pociągach pospiesz
nych i ekspresowych są uprawnione następujące osoby: 

1) inwalidzi I grupy z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych, 

2) inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia, 

3) osoby niewidome lub ociemniałe . 

3. Do ulgi 50% przy przejazdach w pociągach osobo
wych są uprawnieni: 

1) osoby niewidome lub ociemniałe, 

2) nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawo
wych - publicznych lub niepublicznych o uprawnie
niach szkół publicznych, 

3) nauczyciele akademiccy. 

4. Do ulgi 50% przy przejazdach w klasie 2 pociągów 
osobowych, pospiesznych i ekspresowych są uprawnieni : 

1) dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie 
dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, 

2) studenci do ukończenia 26 roku życia. 

5. Do ulgi 50% przy przejazdach środkami publicznego 

transportu zbiorowego autobusowego są uprawnione osoby 
niewidome lub ociemniałe oraz inwalidzi I grupy. 

Art. 5. 1. Do przejazdów z ulgą 50% w autobusach 
komunikacji zwykłej, z miejsca zamieszkania do szkoły, 
uczelni i z powrotem, na podstawie biletów miesięcznych 
szkolnych, są uprawnione następujące osoby: 

1) dzieci i młodzież w wieku powyżej 7 lat do czasu 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej - publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. nie 
dłużej niż do ukończenia 20 roku życia, 

2) studenci do ukończenia 26 roku życia . 

2. Do przejazdów z ulgą 50% w autobusach komunika
cji zwykłej, z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, na 
podstawie biletów miesięcznych są uprawnieni również 
nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele szkół podstawo
wych i ponadpodstawowych - publicznych lub niepublicz
nych o uprawnieniach szkół publicznych . 

Art. 6. 1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 
określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje dokumentów 
poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych 
i ulgowych przejazdów, o których mowa wart. 2 ust. 1 pkt 1, 
6 i 7 oraz ust. 2, art. 3 i art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2-5. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu 
z Ministrami Obrony Narodowej oraz Transportu i Gospoda
rki Morskiej. określa, w drodze zarządzenia, rodzaje doku
mentów poświadczających uprawnienie do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów osób, o których mowa 
wart. 2 ust. 1 pkt 2-5 oraz wart. 4 ust. 1 pkt 3. 

Art. 7. 1. Znosi się wszelkie uprawnienia do bezpłat 
nych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transpor
tu zbiorowego, przewidziane w dotychczasowych przepi
sach prawa oraz postanowieniach układów zbiorowych 
pracy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Pozostaje w mocy art. 29 ustawy z dnia 31 lipca 
1985 r. o obowiązkach i prawach posłów i senatorów (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 18, poz. 79), art. 16 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68, z 1990 r. Nr 34, poz. 
198 i Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i z 1992 r. 
Nr 21, poz. 84) oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
(Dz. U. Nr 17, poz. 75 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 21, 
poz. 85). 

Art. 8. 1. Przewoźnicy wykonujący publiczny trans
port zbiorowy mogą utrzymać lub wprowadzić uprawnienia 
do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pra
cowników oraz emerytów i rencistów i najbliższych człon
ków ich rodzin. 

2. Koszty świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie są 
wliczane do wynagrodzeń w rozumieniu przepisów o opo
datkowaniu wzrostu wynagrodzeń. 

Art. 9. 1. Tracą moc dotychczasowe przepisy oraz po
stanowienia układów zbiorowych pracy w sprawach unor
mowanych w ustawie. 

2. W szczególności tracą moc: 

1) art. 49 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz 
ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. 
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Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 , z 1989 r. Nr 35, poz. 190 
i 192 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i Nr 92, poz. 540), 

2) art. 30 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie 
Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r. Nr 
35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 105, poz. 
453). 

3) art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 35, z 1973 r. 
Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319 oraz z 1989 r. Nr 
34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192). 

4) art. 69 pkt 2 i art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypos
politej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16 i Nr 40, poz. 
174), 

5) art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. 
o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 8. poz. 31). 

6) art. 49 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, 
z1985r.Nr20,poz. 8~z1989r. Nr35,poz . 19~z1990 
r. Nr 34, poz. 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 92, poz. 540 oraz 
z 1991 r. Nr 94, poz. 422), 

7) art. 62 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 
31 , poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 
34, poz. 197 i 198, Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, 
z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1992 r. 
Nr 53, poz. 252), 

8) art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracow
nikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, 
z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, 
z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 
20, poz. 121 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 
400 i Nr 95, poz. 425), 

9) art. 59 ust. 1 ustawyzdnia25lipca1985r. ojednostkach 

badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. Nr 44, poz. 
194 i Nr 107, poz. 464). 

10) art. 74 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
Nr 30, poz. 179 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, 
poz. 461). 

11) art. 61 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie 
Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180 oraz z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461), 

12) art. 120 i 153 ustawy z dnia 12 września 1990 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385), 

13) art. 78 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży 
Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462 i z 1991 r. Nr 94, poz. 
422). 

14) art. 64 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 
Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 i z 1992 r. Nr 21, 
poz. 86), 

15) art. 46 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 i z 1992 r. Nr 
21, poz. 85), 

16) art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492), 

17) art. 112 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie 
oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 
113) . 

Art. 10. 1. Właściwi ministrowie w terminie do dnia 31 
sierpnia 1992 r. przeprowadzą rokowania ze związkami 
zawodowymi co do zasad i zakresu wykupu uprawn ień, które 
znosi się na mocy niniejszej ustawy. 

2. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi wraz z projek
tem ustawy budżetowej na 1993 r. informację o wynikach 
rokowań, o których mowa w ust. 1, oraz o proponowanych 
rozwiązaniach prawnych w tym zakresie. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1993 r., z tym że art. 10 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 

255 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 czerwca 1992 r. 

w sprawie zakazu obrotu towarowego z Federalną Republiką Jugosławii (Serbią i Czarnogórą). 

W związku z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Naro
dów Zjednoczonych Nr 752 z dnia 15 maja 1992 r., Nr 757 
z dnia 30 maja 1992 r., Nr 758 z dnia 8 czerwca 1992 r. i Nr 
760 z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie środków podjętych 
wobec władz Federalnej Republiki Jugosławii oraz na pod
stawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo 
celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, 
poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się zakaz: 

1) przywozu do Rzeczypospolitej Polskiej towarów i pro
duktów wyprodukowanych albo pochodzących z Fede
ralnej Republiki Jugosławii (Serbii i Czarnogóry), wy
wiezionych z niej po dniu 30 maja 1992 r., 

2) wywozu z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Re
publiki Jugosławii (Serbii i Czarnogóry) towarów i pro
duktów wyprodukowanych albo pochodzących z Rze
czypospolitej Polskiej, z wyjątkiem: 

a) artykułów ściśle medycznych, 

b) artykułów spożywczych, 

c) towarów i produktów zaspokajających niezbędne 
potrzeby humanitarne. 

§ 2. Na wywóz towarów i produktów, o których mowa 
w § 1 pkt 2 lit. a) - c). jest wymagane pozwolenie wywozu . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Pawlak 


