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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 29 stycznia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia inwalidów wojennych 
i wojskowych do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego.

Na podstawie art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojsko-
wych oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 13, poz. 68,
z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450,
z 1992 r. Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 129, poz. 602,
z 1994 r. Nr 10, poz. 37, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138,
poz. 681, z 1996 r. Nr 136, poz. 636, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,

z 2001 r. Nr 81, poz. 877 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 34) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnie-
nia do ulgi:

1) 78% — inwalidy wojennego i wojskowego zali-
czonego do I grupy inwalidzkiej albo uznanego

za ca∏kowicie niezdolnego do pracy i niezdolne-
go do samodzielnej egzystencji, przy przejaz-
dach Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego kolejowego w pociàgach osobowych i po-
spiesznych oraz autobusowego w komunikacji
zwyk∏ej,

2) 37% — inwalidy wojennego i wojskowego zaliczo-
nego do innej ni˝ I grupa inwalidzka albo uznane-
go za ca∏kowicie lub cz´Êciowo niezdolnego do
pracy, przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych i pospiesznych oraz autobusowego
w komunikacji zwyk∏ej,

jest ksià˝ka inwalidy wojennego (wojskowego), z od-
powiednim wpisem Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej, o ca∏kowitej
lub cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy albo ca∏kowitej
niezdolnoÊci do pracy i niezdolnoÊci do samodzielnej
egzystencji.

2. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnienie do
ulgi 78% przewodnika towarzyszàcego w podró˝y in-
walidzie wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do
I grupy inwalidzkiej albo uznanemu za ca∏kowicie nie-
zdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej eg-
zystencji, przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach oso-
bowych i pospiesznych oraz autobusowego w komuni-
kacji zwyk∏ej, jest dokument inwalidy wojennego lub
wojskowego, wymieniony w ust. 1.

§ 2. Przepisy § 1 stosuje si´ równie˝ do osób okre-
Êlonych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
31 stycznia 2002 r.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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