
Na podstawie art. 6 ust. 1 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´puje:

§ 1. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nie do ulgi 100% przy przejazdach Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podsta-
wie biletów jednorazowych, sà dla:

1) dzieci w wieku do 4 lat — dokument stwierdzajàcy
wiek dziecka, a w szczególnoÊci: ksià˝eczka zdro-
wia dziecka, dowód osobisty jednego z rodziców,
paszport,

2) przewodnika lub opiekuna towarzyszàcego w po-
dró˝y osobie niewidomej lub ociemnia∏ej — jeden
z dokumentów osoby niewidomej lub ociemnia∏ej,
o których mowa w § 6,

3) przewodnika lub opiekuna towarzyszàcego w po-
dró˝y osobie niezdolnej do samodzielnej egzysten-
cji — jeden z dokumentów inwalidy, osoby niezdol-
nej do samodzielnej egzystencji albo osoby niepe∏-
nosprawnej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.

2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienie
do ulgi 100% przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego, dla dzieci
w wieku do 4 lat, niekorzystajàcych z oddzielnego
miejsca do siedzenia — jest jeden z dokumentów
stwierdzajàcych wiek dziecka, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.

§ 2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienie
do ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego, na podstawie
biletów jednorazowych, sà dla:

1) przewodnika lub opiekuna towarzyszàcego w po-
dró˝y osobie niewidomej lub ociemnia∏ej — jeden
z dokumentów osoby niewidomej lub ociemnia∏ej,
o których mowa w § 6,

2) przewodnika lub opiekuna towarzyszàcego w po-
dró˝y osobie niezdolnej do samodzielnej egzysten-
cji — jeden z dokumentów inwalidy, osoby niezdol-
nej do samodzielnej egzystencji albo osoby niepe∏-
nosprawnej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2.

§ 3. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nie do ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych i pospiesznych oraz autobusowego, na
podstawie biletów jednorazowych lub miesi´cznych
imiennych, dzieci i m∏odzie˝y dotkni´tych inwalidz-
twem lub niepe∏nosprawnych, przy przejazdach z miej-
sca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola,
szko∏y, szko∏y wy˝szej, placówki opiekuƒczo-wycho-
wawczej, placówki oÊwiatowo-wychowawczej, spe-
cjalnego oÊrodka szkolno-wychowawczego, specjalne-
go oÊrodka wychowawczego, oÊrodka umo˝liwiajàce-
go dzieciom i m∏odzie˝y spe∏nianie obowiàzku szkolne-
go i obowiàzku nauki, oÊrodka rehablilitacyjno-wycho-
wawczego, domu pomocy spo∏ecznej, oÊrodka wspar-
cia, zak∏adu opieki zdrowotnej, poradni psychologicz-
no-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
i z powrotem, sà odpowiednio:

1) dla dzieci i m∏odzie˝y ucz´szczajàcych do szko∏y,
oÊrodka lub placówki o charakterze oÊwiatowym
albo szko∏y wy˝szej:

a) legitymacja szkolna dla uczniów dotkni´tych in-
walidztwem lub niepe∏nosprawnych,

b) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jed-
nym z dokumentów wymienionych w pkt 2,

2) dla dzieci i m∏odzie˝y nieucz´szczajàcych do szko∏y,
oÊrodka lub placówki o charakterze oÊwiatowym
albo szko∏y wy˝szej:

a) legitymacja Polskiego Zwiàzku Niewidomych,

b) legitymacja Polskiego Zwiàzku G∏uchych,

c) legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z UpoÊledzeniem Umys∏owym,

d) legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzie-
ciom Niepe∏nosprawnym Ruchowo przy Zarzà-
dzie G∏ównym Towarzystwa Przyjació∏ Dzieci,

e) duplikat zaÊwiadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasi∏ku
piel´gnacyjnego,

f) wypis z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej do
spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzajàcy
zaliczenie do jednej z grup inwalidów,

g) wypis z treÊci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
stwierdzajàcy cz´Êciowà niezdolnoÊç do pracy,
ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy albo ca∏kowità
niezdolnoÊç do pracy i niezdolnoÊç do samo-
dzielnej egzystencji,
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przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego.



h) legitymacja osoby niepe∏nosprawnej, wystawio-
na przez uprawniony organ.

2. Przy przejazdach do jednostek udzielajàcych
Êwiadczeƒ zdrowotnych albo pomocy spo∏ecznej
wraz z dokumentem, o którym mowa w ust. 1, wyma-
gane jest zaÊwiadczenie (zawiadomienie) okreÊlajà-
ce termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, za-
j´ç rehabilitacyjnych, zaj´ç terapeutycznych albo po-
bytu w oÊrodku wsparcia lub domu pomocy spo∏ecz-
nej.

3. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia
do ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach 
osobowych i pospiesznych oraz autobusowego, na
podstawie biletów jednorazowych, jednego z rodzi-
ców lub opiekuna towarzyszàcego dzieciom i m∏o-
dzie˝y dotkni´tym inwalidztwem lub niepe∏nospraw-
nym, przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub
miejsca pobytu do przedszkola, szko∏y, szko∏y wy˝-
szej, placówki opiekuƒczo-wychowawczej, placówki
oÊwiatowo-wychowawczej, specjalnego oÊrodka
szkolno-wychowawczego, specjalnego oÊrodka wy-
chowawczego, oÊrodka umo˝liwiajàcego dzieciom
i m∏odzie˝y spe∏nianie obowiàzku szkolnego i obo-
wiàzku nauki, oÊrodka rehablilitacyjno-wychowaw-
czego, domu pomocy spo∏ecznej, oÊrodka wsparcia,
zak∏adu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
i z powrotem, sà dokumenty dziecka okreÊlone
w ust. 1 i 2.

§ 4. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nia do dwóch przejazdów w ciàgu roku z ulgà 37% przy
przejazdach Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego kolejowego w pociàgach osobowych, pospiesz-
nych i ekspresowych dla emerytów i rencistów oraz ich
wspó∏ma∏˝onków, na których pobierane sà dodatki ro-
dzinne, sà zaÊwiadczenia wydane przez:

1) terenowe jednostki Polskiego Zwiàzku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów,

2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ
„SolidarnoÊç”,

3) Niezale˝ny Krajowy Zwiàzek Zawodowy w Polsce
„SolidarnoÊç Weteranów Pracy”,

4) Zarzàd G∏ówny i oddzia∏y terenowe Stowarzyszenia
Emerytów i Rencistów „SolidarnoÊç-80”,

5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy
Ogólnopolskiego Porozumienia Zwiàzków Zawo-
dowych,

6) Niezale˝ny Zwiàzek Przysz∏ych i Obecnych Emery-
tów i Rencistów „Weterani Pracy”,

7) oddzia∏y wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Resortu Spraw Wewn´trznych,

8) zarzàdy i ko∏a Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodo-
wych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego,

9) okr´gowe sekcje emerytów i rencistów Zwiàzku
Nauczycielstwa Polskiego,

10) Zwiàzek Zawodowy Pracowników Najwy˝szej Izby
Kontroli,

11) Komisj´ Krajowà i zarzàdy regionów ChrzeÊcijaƒ-
skiego Zwiàzku Zawodowego „SolidarnoÊç” im.
Ksi´dza Jerzego Popie∏uszki,

12) zarzàdy wojewódzkie Zwiàzku Emerytów i Renci-
stów Po˝arnictwa Rzeczypospolitej Polskiej,

13) oddzia∏y wojewódzkie Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowe-
go Wojska Polskiego,

14) terenowe jednostki Krajowego Zwiàzku Emerytów
i Rencistów S∏u˝by Wi´ziennej.

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, wa˝ne
jest wraz z dowodem osobistym lub innym dokumen-
tem umo˝liwiajàcym stwierdzenie to˝samoÊci osoby
uprawnionej.

§ 5. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi upraw-
nienia do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego kolejowego w po-
ciàgach osobowych, pospiesznych i ekspresowych
oraz autobusowego, na podstawie biletów jednora-
zowych, dla:

1) dzieci w wieku powy˝ej 4 lat do rozpocz´cia nauki
w szkole podstawowej — jest dokument, o którym
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,

2) osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, sà
odpowiednio:

a) wypis z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej do
spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzajàcy
zaliczenie do I grupy inwalidów,

b) wypis z treÊci orzeczenia wojskowej komisji
lekarskiej albo komisji lekarskiej podleg∏ej Mi-
nistrowi Spraw Wewn´trznych i Administra-
cji, stwierdzajàcy zaliczenie do I grupy inwali-
dów,

c) legitymacja emeryta — rencisty wojskowego lub
policyjnego z wpisem w∏aÊciwego organu eme-
rytalnego o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

d) legitymacja osoby niepe∏nosprawnej, stwierdza-
jàca znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, wy-
stawiona przez uprawniony organ,

e) wypis z treÊci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
stwierdzajàcy ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy
i niezdolnoÊç do samodzielnej egzystencji,
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f) wypis z orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego, stwier-
dzajàcy niezdolnoÊç do samodzielnej egzysten-
cji,

g) zaÊwiadczenie ZUS, stwierdzajàce zaliczenie wy-
rokiem sàdu do I grupy inwalidów bàdê uznanie
niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji, na
czas okreÊlony.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a),
b), e), f) i g), wa˝ne sà wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem umo˝liwiajàcym stwierdzenie to˝-
samoÊci osoby uprawionej.

§ 6. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nia do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz auto-
busowego, na podstawie biletów jednorazowych lub
miesi´cznych imiennych, dla osób niewidomych lub
ociemnia∏ych sà odpowiednio:

1) wypis z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej do
spraw inwalidztwa i zatrudnienia,

2) wypis z treÊci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,

3) legitymacja osoby niepe∏nosprawnej, wystawiona
przez uprawniony organ,

4) legitymacja Polskiego Zwiàzku Niewidomych,

5) legitymacja Zwiàzku Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy Rze-
czypospolitej Polskiej,

stwierdzajàce inwalidztwo, niezdolnoÊç do pracy al-
bo niepe∏nosprawnoÊç z powodu stanu narzàdu
wzroku.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
wa˝ne sà wraz z dowodem osobistym lub innym doku-
mentem umo˝liwiajàcym stwierdzenie to˝samoÊci
osoby uprawnionej.

§ 7. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nia do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podsta-
wie biletów jednorazowych, sà dla:

1) dzieci i m∏odzie˝y w okresie od rozpocz´cia nauki
w szkole podstawowej do ukoƒczenia gimnazjum,
szko∏y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
— publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szko∏y publicznej, do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia —
legitymacja szkolna,

2) studentów do ukoƒczenia 26 roku ̋ ycia — legityma-
cja studencka,

3) s∏uchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczyciel-
skich kolegiów j´zyków obcych, do ukoƒczenia 26
roku ˝ycia — legitymacja s∏uchacza kolegium,

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umo˝liwiajàcym stwierdzenie wieku odpowiednio
ucznia lub studenta, je˝eli nie jest on okreÊlony w tych
legitymacjach.

2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia
do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach oso-
bowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie
biletów jednorazowych, dla studentów — obywateli
polskich studiujàcych za granicà, do ukoƒczenia 26 ro-
ku ˝ycia, sà odpowiednio:

1) legitymacja studencka wydana przez polskà szko∏´
wy˝szà,

2) mi´dzynarodowa legitymacja studencka Internatio-
nal Student Identity Card (ISIC),

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umo˝liwiajàcym stwierdzenie wieku studenta, je˝eli
nie jest on okreÊlony w tych legitymacjach.

§ 8. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nia do ulgi 49% przy przejazdach Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, na podstawie imiennych biletów mie-
si´cznych, z miejsca zamieszkania do szko∏y, szko∏y
wy˝szej i z powrotem, sà dla:

1) dzieci i m∏odzie˝y w okresie od rozpocz´cia nauki
w szkole podstawowej do ukoƒczenia gimnazjum,
szko∏y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
— publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szko∏y publicznej, do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia —
legitymacja szkolna,

2) studentów do ukoƒczenia 26 roku ̋ ycia — legityma-
cja studencka,

3) s∏uchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczyciel-
skich kolegiów j´zyków obcych, do ukoƒczenia 26
roku ˝ycia — legitymacja s∏uchacza kolegium,

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umo˝liwiajàcym stwierdzenie wieku odpowiednio
ucznia lub studenta, je˝eli nie jest on okreÊlony w tych
legitymacjach.

2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia
do ulgi 49% przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego, z miejsca za-
mieszkania do szko∏y, szko∏y wy˝szej i z powrotem, na
podstawie biletów imiennych miesi´cznych szkolnych,
sà dla:

1) dzieci i m∏odzie˝y w okresie od rozpocz´cia nauki
w szkole podstawowej do ukoƒczenia gimnazjum,
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szko∏y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
— publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szko∏y publicznej, do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia —
legitymacja szkolna,

2) studentów do ukoƒczenia 26 roku ̋ ycia — legityma-
cja studencka,

3) s∏uchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczyciel-
skich kolegiów j´zyków obcych, do ukoƒczenia 26
roku ˝ycia — legitymacja s∏uchacza kolegium,

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umo˝liwiajàcym stwierdzenie wieku odpowiednio
ucznia lub studenta, je˝eli nie jest on okreÊlony w tych
legitymacjach.

§ 9.1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nia do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publiczne-
go transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, na podstawie biletów jednorazowych,
dla:

1) nauczycieli szkó∏ podstawowych, gimnazjów, szkó∏
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych — pu-
blicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó∏
publicznych,

2) nauczycieli akademickich

— sà legitymacje odpowiednio nauczyciela lub na-
uczyciela akademickiego.

2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia
do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego, z miejsca za-
mieszkania do szko∏y, szko∏y wy˝szej i z powrotem, na
podstawie biletów imiennych miesi´cznych, dla:

1) nauczycieli szkó∏ podstawowych, gimnazjów, szkó∏
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych — pu-
blicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó∏
publicznych,

2) nauczycieli akademickich

— sà legitymacje odpowiednio nauczyciela lub na-
uczyciela akademickiego.

§ 10. Dokumenty okreÊlone w dotychczas obowià-
zujàcych przepisach, zawierajàce wpisy o uprawnie-
niach do bezp∏atnych przejazdów albo o wysokoÊci
ulgi przy przejazdach obowiàzujàcych do dnia 30 stycz-
nia 2002 r., poÊwiadczajà uprawnienia do ulgowych
przejazdów na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej
w ustawie z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejaz-
dów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r. Nr 4,
poz. 34) do czasu uaktualnienia wpisu o wysokoÊci
przys∏ugujàcej ulgi lub wymiany dokumentu.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Transpor-
tu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1992 r.
w sprawie okreÊlenia rodzajów dokumentów poÊwiad-
czajàcych uprawnienia do korzystania z bezp∏atnych
i ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego (Dz. U. Nr 101, poz. 516, z 1994 r. Nr
60, poz. 250, z 1997 r. Nr 101, poz. 641, z 1998 r. Nr 128,
poz. 851 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1435).

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

Minister Infrastruktury: M. Pol


