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Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 40, poz. 150, Nr 80,
poz. 368 i Nr 113, poz. 547, z 1995 r. Nr 50, poz. 261,
z 1996 r. Nr 100, poz. 460, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 34) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia
do ulgi 100% przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach oso-
bowych, pospiesznych i ekspresowych oraz do ulgi
78% przy przejazdach Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego autobusowego, na podstawie biletów
jednorazowych, sà dla:

1) umundurowanych funkcjonariuszy Policji w cza-
sie konwojowania osób zatrzymanych lub chro-
nionego mienia, przewo˝enia poczty specjalnej,
s∏u˝by patrolowej, w szczególnoÊci zwiàzanej
z zabezpieczeniem przejazdów uczestników im-
prez, uroczystoÊci i zgromadzeƒ oraz udzielania
pomocy lub asystowania przy czynnoÊciach orga-
nów egzekucyjnych — legitymacja s∏u˝bowa oraz
zaÊwiadczenie o wykonywaniu okreÊlonych czyn-
noÊci s∏u˝bowych, wystawione przez Komendan-
ta G∏ównego Policji, w∏aÊciwego komendanta
wojewódzkiego (sto∏ecznego) Policji lub w∏aÊci-
wego komendanta powiatowego (miejskiego)
Policji,

2) umundurowanych funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej w czasie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych,
zwiàzanych z ochronà granicy paƒstwowej, a tak˝e
w czasie konwojowania osób zatrzymanych, s∏u˝-
by patrolowej oraz wykonywania czynnoÊci zwià-
zanych z kontrolà ruchu granicznego — legityma-
cja s∏u˝bowa oraz zaÊwiadczenie o wykonywaniu
okreÊlonych czynnoÊci s∏u˝bowych, wystawione
przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
lub w∏aÊciwego komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej,

3) funkcjonariuszy celnych w czasie wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych kontroli celnej w ruchu gra-
nicznym — legitymacja s∏u˝bowa oraz zaÊwiadcze-
nie o wykonywaniu tych czynnoÊci, wystawione
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Ce∏ albo w∏aÊci-
wego dyrektora urz´du celnego,

4) umundurowanych ˝o∏nierzy:

a) ˚andarmerii Wojskowej wykonujàcych czynno-
Êci urz´dowe patrolowania i inne czynnoÊci s∏u˝-
bowe w Êrodkach transportu zbiorowego — le-
gitymacja s∏u˝bowa, odznaka identyfikacyjna
˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej oraz zaÊwiad-
czenie o wykonywaniu okreÊlonych czynnoÊci
s∏u˝bowych, wystawione przez Komendanta
G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej lub komen-
danta terenowej jednostki organizacyjnej ˚an-
darmerii Wojskowej,

b) wojskowych organów porzàdkowych wykonu-
jàcych czynnoÊci urz´dowe patrolowania i inne
czynnoÊci s∏u˝bowe w Êrodkach transportu
zbiorowego — legitymacja ˝o∏nierza zawodo-
wego lub ksià˝eczka wojskowa z aktualnym
wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadni-
czej s∏u˝by wojskowej lub zasadniczej s∏u˝by
wojskowej oraz zaÊwiadczenie o wykonywaniu
okreÊlonych czynnoÊci s∏u˝bowych, wystawio-
ne przez w∏aÊciwego dowódc´ (komendanta)
garnizonu lub w∏aÊciwego dowódc´ jednostki
wojskowej.

§ 2. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnienia
do korzystania z ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w po-
ciàgach osobowych i pospiesznych oraz autobusowe-
go, na podstawie biletów jednorazowych, dla ̋ o∏nierzy
odbywajàcych niezawodowà s∏u˝b´ wojskowà, z wy-
jàtkiem s∏u˝by okresowej i nadterminowej, oraz dla
osób spe∏niajàcych obowiàzek tej s∏u˝by w formach
równorz´dnych jest wojskowy dokument osobisty
(ksià˝eczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odby-
waniu niezawodowej s∏u˝by wojskowej.

§ 3. ZaÊwiadczenia, o których mowa w § 1, sà dru-
kami Êcis∏ego zarachowania na okaziciela i mogà byç
wydane uprawnionym funkcjonariuszom lub ˝o∏nie-
rzom tylko na czas wykonywania przez nich czynnoÊci
s∏u˝bowych okreÊlonych w § 1.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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z dnia 19 marca 2002 r.

w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej i funkcjonariuszy cel-
nych, ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organów porzàdkowych oraz ˝o∏nierzy odbywajàcych

niezawodowà s∏u˝b´ wojskowà.


