
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.
z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje dokumentów
poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgo-
wych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego funkcjonariuszy celnych, funkcjonariuszy
Policji, funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, ˝o∏nierzy
˚andarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów
porzàdkowych i ˝o∏nierzy odbywajàcych niezawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà, z wyjàtkiem s∏u˝by okresowej
i nadterminowej, a tak˝e osób spe∏niajàcych obowià-
zek tej s∏u˝by w formach równorz´dnych.

§ 2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia
do korzystania z ulgi 100 % przy przejazdach Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowego kolejowego,
na podstawie biletów jednorazowych, sà dla:

1) funkcjonariuszy celnych wykonujàcych czynnoÊci
s∏u˝bowe kontroli celnej w ruchu granicznym —
legitymacja s∏u˝bowa oraz zaÊwiadczenie o wyko-
nywaniu tych czynnoÊci, zawierajàce podstaw´
prawnà korzystania z ulgi, wystawione przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych,
dyrektora izby celnej albo w∏aÊciwego naczelnika
urz´du celnego;

2) umundurowanych funkcjonariuszy Policji w czasie
konwojowania osób zatrzymanych lub chronione-
go mienia, przewo˝enia poczty specjalnej, s∏u˝by
patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowa-
nia przy czynnoÊciach organów egzekucyjnych —
legitymacja s∏u˝bowa oraz zaÊwiadczenie o wyko-
nywaniu okreÊlonych czynnoÊci s∏u˝bowych, za-
wierajàce podstaw´ prawnà korzystania z ulgi,
wystawione przez Komendanta G∏ównego Policji,
w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego (sto∏ecz-
nego) Policji lub w∏aÊciwego komendanta powia-
towego (miejskiego) i rejonowego Policji;

3) funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej:

a) umundurowanych — w czasie wykonywania
czynnoÊci s∏u˝bowych zwiàzanych z ochronà
granicy paƒstwowej, konwojowaniem osób za-
trzymanych, s∏u˝bà patrolowà oraz z kontrolà
ruchu granicznego,

b) w czasie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych
zwiàzanych z ochronà szlaków komunikacyj-
nych o szczególnym znaczeniu mi´dzynarodo-
wym przed przest´pczoÊcià, której zwalczanie
nale˝y do w∏aÊciwoÊci Stra˝y Granicznej

— legitymacja s∏u˝bowa oraz zaÊwiadczenie o wy-
konywaniu okreÊlonych czynnoÊci s∏u˝bowych,
zawierajàce podstaw´ prawnà korzystania z ulgi,
wystawione przez Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej, w∏aÊciwego komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej lub komendanta placówki Stra-
˝y Granicznej;

4) ˝o∏nierzy:

a) ˚andarmerii Wojskowej wykonujàcych czynno-
Êci urz´dowe patrolowania i inne czynnoÊci
s∏u˝bowe w Êrodkach transportu zbiorowego —
legitymacja s∏u˝bowa, odznaka identyfikacyjna
˝o∏nierza ˚andarmerii Wojskowej oraz zaÊwiad-
czenie o wykonywaniu okreÊlonych czynnoÊci
s∏u˝bowych, zawierajàce podstaw´ prawnà ko-
rzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta
G∏ównego ˚andarmerii 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, zawierajà-
ce podstaw´ prawnà korzystania z ulgi, wysta-
wione przez w∏aÊciwego dowódc´ (komendan-
ta) garnizonu lub w∏aÊciwego dowódc´ jednost-
ki wojskowej.

§ 3. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnienia
do korzystania z ulgi 100 % przy przejazdach Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowego autobusowe-
go w komunikacji zwyk∏ej, przyspieszonej, pospiesz-
nej i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazo-
wych, sà dla funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej wyko-
nujàcych czynnoÊci s∏u˝bowe zwiàzane z ochronà
szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 marca 2008 r.

w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149,
poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756
i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280
i Nr 191, poz. 1370.



mi´dzynarodowym przed przest´pczoÊcià, której
zwalczanie nale˝y do w∏aÊciwoÊci Stra˝y Granicznej —
legitymacja s∏u˝bowa oraz zaÊwiadczenie o wykony-
waniu okreÊlonych czynnoÊci s∏u˝bowych, zawierajà-
ce podstaw´ prawnà korzystania z ulgi, wystawione
przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, w∏a-
Êciwego komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub
komendanta placówki Stra˝y Granicznej.

§ 4. Przepisy § 2, w zakresie dokumentów funkcjo-
nariuszy oraz ˝o∏nierzy, stosuje si´ odpowiednio przy
korzystaniu przez nich z ulgi 78 % przy przejazdach
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego autobu-
sowego w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na
podstawie biletów jednorazowych.

§ 5. ZaÊwiadczenia, o których mowa w § 2 i 3, sà
drukami na okaziciela i mogà byç wydane uprawnio-
nym funkcjonariuszom lub ˝o∏nierzom tylko na czas
wykonywania przez nich czynnoÊci s∏u˝bowych okreÊ-
lonych w § 2 i 3.

§ 6. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnienia
do korzystania z ulgi 78 % przy przejazdach Êrodkami

publicznego transportu zbiorowego kolejowego w po-
ciàgach osobowych, pospiesznych i ekspresowych
oraz autobusowego w komunikacji zwyk∏ej i przyspie-
szonej, na podstawie biletów jednorazowych, dla ˝o∏-
nierzy odbywajàcych niezawodowà s∏u˝b´ wojskowà,
z wyjàtkiem s∏u˝by okresowej i nadterminowej, oraz
dla osób spe∏niajàcych obowiàzek tej s∏u˝by w for-
mach równorz´dnych jest wojskowy dokument osobi-
sty (ksià˝eczka wojskowa), z aktualnym wpisem o od-
bywaniu niezawodowej s∏u˝by wojskowej.

§ 7. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych
uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
Nr 208, poz. 1774).

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna
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