Wykaz ulg i wzory dokumentów
uprawniających do ulgowych
przejazdów w krajowych
przewozach autobusowych

Departament Transportu i Komunikacji
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego

Wprowadzenie
Departament Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, wychodząc naprzeciw
potrzebom podniesienia jakości świadczonych usług przewoźników wykonujących krajowe pasażerskie przewozy
autobusowe, opracował broszurę, która ma na celu przybliżyć zagadnienie ulgowych przejazdów w krajowej komunikacji
autobusowej.
Niniejsze opracowanie zawiera wykaz ulg z wyszczególnieniem zakresu ich przysługiwania oraz dokumentami, które
poświadczają uprawnienia pasażerów do korzystania z ulgowych przejazdów.
Opracowanie zawiera wykaz ulg w rozróżnieniu na rodzaje komunikacji autobusowej, w skład której wchodzą
następujące rodzaje:


komunikacja zwykła - należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego
transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się we wszystkich miejscowościach
usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 150 km;



komunikacja przyśpieszona - należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego
transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się we wszystkich lub w niektórych
miejscowościach usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość nie przekracza 200 km;



komunikacja pośpieszna - należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego
transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się w niektórych miejscowościach
usytuowanych na linii komunikacyjnej, której długość przekracza 200 km;



komunikacja ekspresowa - należy przez to rozumieć regularny przewóz osób wykonywany w ramach publicznego
transportu zbiorowego drogowego, w którym środki transportu zatrzymują się w miejscowości:
•
początkowej i końcowej albo
•
początkowej i końcowej oraz co najmniej jednym mieście wojewódzkim usytuowanym na linii komunikacyjnej.
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Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie wykonywania
czynności służbowych ochrony szlaków komunikacyjnych
Wysokość ulgi:
100% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej, pośpiesznej i ekspresowej
– bilety jednorazowe
Przejazd ulgowy przysługuje funkcjonariuszom Straży Granicznej wykonujących czynności służbowe związane z ochroną
międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną
korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży
Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
(Dz. U. 2014, poz. 1520)

Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej
w czasie wykonywania czynności służbowych
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Dla funkcjonariuszy Straży Granicznej:
- umundurowanych – w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej,
konwojowaniem osób zatrzymanych, służbą patrolową oraz z kontrolą ruchu granicznego,
- w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych o szczególnych znaczeniu
międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną
korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży
Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
(Dz. U. 2008, poz. 340)
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Straż graniczna – ochrona szlaków komunikacyjnych,
Straż graniczna - służba

Okładka legitymacji
służbowej

Awers

Rewers

Legitymacja służbowa funkcjonariusza Straży Granicznej
(Dz. U. 2014, poz. 983)
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Straż graniczna – ochrona szlaków komunikacyjnych,
Straż graniczna - służba

Zaświadczenie poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego – Straż Graniczna
Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Straży Granicznej Nr 17 z dnia 28 grudnia 2011 r.
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Funkcjonariusze Służby Celno–Skarbowej w czasie
wykonywania czynności służbowych
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Ulga przysługuje podczas wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1947 ze zm.)
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych czynności, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi,
wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika
urzędu celnego.
(Dz. U. 2008, poz. 340)

Awers

Rewers

Legitymacja służbowa funkcjonariusza służby celno-skarbowej
(Dz. U. 2017, poz. 641)
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Umundurowany funkcjonariusz Policji w czasie wykonywania
czynności służbowych
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Możliwość korzystania z ulgowego przejazdu przysługuje funkcjonariuszom w czasie konwojowania osób zatrzymanych
lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania
przy czynnościach organów egzekucyjnych.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę
prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego
(stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.
(Dz. U. 2008, poz. 340)

Awers

Rewers

Legitymacja służbowa policjanta
(Dz. U. 2014, poz. 1617)
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Żołnierz Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów
porządkowych wykonujący czynności służbowe
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Do przejazdów ulgowych uprawniony jest Żołnierz Żandarmerii Wojskowej, który wykonuje czynności urzędowe
patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
• legitymacja służbowa,
• odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz
• zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi,
wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
(Dz. U. 2008, poz. 340)

Do przejazdów ulgowych uprawniony jest Żołnierz wojskowych organów porządkowych wykonujących czynności
urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
• legitymacja żołnierza zawodowego lub
• książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej
służby wojskowej oraz
• zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi,
wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej.
(Dz. U. 2008, poz. 340)
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Żołnierz Żandarmerii Wojskowej - służba

Pierwsza strona

Część zewnętrzna

Druga strona

Część wewnętrzna
Legitymacja Żołnierza Zawodowego Żandarmerii Wojskowej
(Dz. U. 2001, poz. 1848)
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Żołnierz niezawodowy oraz osoby odbywające służbę
wojskową w formach równorzędnych
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Do korzystania z ulgowych przejazdów uprawnieni są żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem
służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.
Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do przejazdu ulgowego jest książeczka wojskowa wraz z aktualnym wpisem
poświadczającym dobywanie służby wojskowej.
(Dz. U. 2018, poz. 295)

Część zewnętrzna

Część wewnętrzna

Dane osobowe żołnierza

Książeczka wojskowa żołnierza niezawodowego
(Dz.U. 2009, poz. 691)
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Ósma strona potwierdzająca
odbywanie służby

Dziecko do 4 roku życia z miejscem siedzącym
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu, które należy okazać to dokument stwierdzający wiek
dziecka.
(Dz. U. 2017, poz. 810)

Dziecko powyżej 4 roku do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego
Wysokość ulgi:
37% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
• dokument stwierdzający wiek dziecka,
• zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły
podstawowej,
• legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Dziecko powyżej 4 roku do rozpoczęcia obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
(Dz. U. 2018, poz. 939)

Rewers
E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych
spełniających obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego
(Dz. U. 2018, poz. 939)
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Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
do 24 roku życia
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe i miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
 legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
 legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
 legitymacja szkolna (zob. str. 22 – 26) albo studencka (zob. str. 27 – 31) wraz z jednym z dokumentów:
• legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,
• legitymacja osoby niepełnosprawnej,
• orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo wypis z treści orzeczenia
lekarza,
• orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy
albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność
do samodzielnej egzystencji,
• orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność
do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność
do samodzielnej egzystencji.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
do 24 roku życia – dzieci w wieku przedszkolnym

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
(Dz. U. 2018, poz. 939)

Rewers
E-legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych
spełniających obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego
(Dz. U. 2018, poz. 939)
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Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
do 24 roku życia – uczniowie szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży
(Dz. U. 2018, poz. 939)

Rewers
E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży
(Dz. U. 2018, poz. 939)
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Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
do 24 roku życia – uczniowie szkół policealnych dla młodzieży

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych
dla młodzieży
(Dz. U. 2018, poz. 939)

Rewers
E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów
szkół policealnych dla młodzieży
(Dz. U. 2018, poz. 939)
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Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
do 24 roku życia - mLegitymacja

Wizualizacja danych ważnej mLegitymacji szkolnej dla
niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, niepełnosprawnych
uczniów szkół policealnych dla młodzieży
na ekranie urządzenia mobilnego
(Dz. U. 2018, poz. 2011)

Wizualizacja danych ważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
uczniów szkół policealnych dla młodzieży
na ekranie urządzenia mobilnego
(Dz. U. 2018, poz. 2011)
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Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni) do 24
roku życia – legitymacja osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia

Awers

Rewers
Legitymacja dla osoby z niepełnosprawnością
do 16 roku życia z kodem QR
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)
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Strona 1

Strona 2.1

Strona 2.2

Legitymacja dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
(Dz. U. 2002, poz. 604; Dz. U. 2003, poz. 1328)

Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
do 24 roku życia

Awers

Awers

Rewers
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)

Rewers
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z kodem QR
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)
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Dziecko niepełnosprawne nie uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szpitala, przychodni,
ośrodka rehabilitacyjnego) do 24 roku życia
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe i miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
 legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,
 legitymacja osoby niepełnosprawnej,
 orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo
 wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą
niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność
do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność
do samodzielnej egzystencji.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Dziecko niepełnosprawne nie uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szpitala, przychodni, ośrodka
rehabilitacyjnego) do 24 roku życia – osoba niepełnosprawna
poniżej 16 roku życia

Awers

Rewers
Legitymacja dla osoby z niepełnosprawnością
do 16 roku życia z kodem QR
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)

Strona 1

Strona 2.1

Strona 2.2

Legitymacja dla osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia
(Dz. U. 2002, poz. 604; Dz. U. 2003, poz. 1328)
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Dziecko niepełnosprawne nie uczęszczające do szkoły
(od miejsca zamieszkania do szpitala, przychodni, ośrodka
rehabilitacyjnego) do 24 roku życia – osoba niepełnosprawna
poniżej 24 roku życia

Awers

Awers

Rewers
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)

Rewers
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z kodem QR
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)
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Dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu lub szkole podstawowej,
w której zorganizowano oddział przedszkolny
Wysokość ulgi:
49% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
•
zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą
przygotowanie przedszkolne.
(Dz. U. 2017, poz. 810)

Zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
(Dz. U. 2018, poz. 939)
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Uczeń do 24 roku życia
Wysokość ulgi:
49% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
 dzieci i młodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły podstawowej
lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia – legitymacja szkolna,
 dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii,
geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
 szkołach
prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie
prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
 szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
 sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
 szkołach
europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich,
sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10),
 legitymacja ucznia wydawana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu
na siedzibę szkoły, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości
i wieku osoby uprawnionej.
Wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli wiek ten nie jest
określony w tych legitymacjach.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Uczeń do 24 roku życia– legitymacja szkolna

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem uczniów
szkół policealnych dla młodzieży
(Dz. U. 2018, poz. 939)

Rewers
E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży
(Dz. U. 2018, poz. 939)
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Uczeń do 24 roku życia – legitymacja ucznia szkoły
policealnej

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży
(Dz. U. 2018, poz. 939)

Rewers

E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych
dla młodzieży
(Dz. U. 2018, poz. 939)
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Uczeń do 24 roku życia - mLegitymacja

Wizualizacja danych ważnej i nieważnej mLegitymacji szkolnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
uczniów szkół policealnych dla młodzieży (do 24 roku życia) na ekranie urządzenia mobilnego
(Dz. U. 2018, poz. 2011)
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Uczeń do 24 roku życia – legitymacja ucznia pobierającego naukę
przedmiotów w języku polskim w zagranicznych szkołach
strona 4

strona 1

strona 2

Wzór legitymacji ucznia
(Dz. U. 2017, poz. 811)
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strona 3

Student do 26 roku życia
Wysokość ulgi:
51% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
•
•

studentów do ukończenia 26 roku życia – legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą,
słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 roku życia – legitymacja słuchacza kolegium.

Wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku odpowiednio studenta
lub słuchacza kolegium, jeżeli wiek ten nie jest określony w tych legitymacjach.
(Dz. U. 2017, poz. 810)

Awers

Rewers
Elektroniczna legitymacja studencka
(Dz. U. 2018, poz. 1861)
Wzór hologramu
(Dz. U. 2018, poz. 1861)
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Student do 26 roku życia – legitymacja słuchacza
kolegium

Legitymacja słuchacza kolegium pracowników służb społecznych
(Dz. U. 2006, poz. 1543)
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Student studiujący za granicą do 26 roku życia
Wysokość ulgi:
51% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
• w przypadku obywateli polskich – legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa
legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dowodem osobistym
lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej,
• w przypadku obywateli Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904)
– legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka
International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu,
• w przypadku członków rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin – legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą
albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z kartą
stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Student studiujący za granicą do 26 roku życia
Legitymacje ISIC wydawane przez różne instytucje w Polsce i za granicą, mogą różnić
się od poniższych wzorów. Należy honorować wszystkie legitymacje z napisem ISIC International Student
Identity Card, nawet jeżeli zawierają dodatkowe symbole i oznaczenia.

Legitymacja ISIC International Student Identity Card
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Student studiujący za granicą do 26 roku życia

Awers

Awers

Rewers

Rewers

Wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu obywatela Unii Europejskiej
(Dz. U. 2014, poz. 540)

Wzór karty stałego pobytu członka rodziny
obywatela Unii Europejskiej
(Dz. U. 2014, poz. 540)
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Student niepełnosprawny (od miejsca zamieszkania
do szkoły, szpitala, przychodni) do 26 roku życia
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe i miesięczne

Dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu, które należy okazać:

• legitymacja studencka (zob. str. 27–31),
• oraz dokument potwierdzający niepełnosprawność (zob. str. 17).
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Doktorant do 35 roku życia
Wysokość ulgi:
51% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
 legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony
w legitymacji.
(Dz. U. 2017, poz. 810)

Rewers

Awers
Legitymacja doktoranta
(Dz. U. 2018, poz. 1837)

Wzór hologramu
(Dz. U. 2018, poz. 1861)
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Nauczyciel
Wysokość ulgi:
33% w komunikacji zwykłej – bilety miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
• nauczycieli przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz
ponadpodstawowych

nauczycieli

szkół

podstawowych

i

szkół

– publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
– legitymacja służbowa nauczyciela,
•

nauczycieli uczących języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku
polskim w:
•
szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie
prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
•
szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
•
sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
•
szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej
w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10),
•
legitymacja ucznia wydawana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę
szkoły, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej,
– legitymacja nauczyciela wydawana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu
na siedzibę szkoły, okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej.

(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Nauczyciel

strona 4

strona 1

Awers

strona 2

strona 3

Rewers
Legitymacja służbowa nauczyciela
(Dz. U. 2006, poz. 1393)

Legitymacja nauczyciela
(Dz. U. 2017, poz. 811)
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Nauczyciel akademicki
Wysokość ulgi:
33% w komunikacji zwykłej – bilety miesięczne
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
• legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.
(Dz. U. 2017, poz. 810)

Awers

Rewers

Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego
(Dz. U. 2006, poz. 990)
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Opiekun dziecka niepełnosprawnego
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
– jeśli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem:
• legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego (zob. str. 12),
• legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (zob. str. 13),
• legitymacja szkolna (zob. str. 22–26) albo studencka (zob. str. 27–31) wraz z jednym z dokumentów:
•
•
•
•

•

legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia (zob. str. 16),
legitymacja osoby niepełnosprawnej (zob. str. 17),
orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo
wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy,
całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej
egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą
niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Opiekun dziecka niepełnosprawnego
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi są:
– jeśli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu do i z jednostek udzielających
świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej lub organizujących turnusy rehabilitacyjne:
•
•

zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym
albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie - określające odpowiednio:
•
termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku
wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
•
potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
– wraz z jednym z dokumentów:
•
•
•

legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,
legitymacja osoby niepełnosprawnej,
orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo
wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy
albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą
niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia,
legitymacja osoby niepełnosprawnej,
orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) albo
wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność
do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji,
orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo
całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Opiekun dziecka niepełnosprawnego
(od miejsca zamieszkania do szkoły, szpitala, przychodni)

Awers

Rewers

Zaświadczenia dla jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Osoby z I grupą inwalidzką,
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
Wysokość ulgi:
49% w komunikacji zwykłej – bilety jednorazowe
37% w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej – bilety jednorazowe
Dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu, które należy okazywać wraz z dokumentem tożsamości:
 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa,
 wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie
do I grupy inwalidztwa,
 orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność
do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu świadczenia uzależnionego od zaliczenia do I grupy inwalidów
albo od uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność
do samodzielnej egzystencji,
 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów albo uznanie niezdolności do samodzielnej
egzystencji,
 legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,
 legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność
do samodzielnej egzystencji,
 legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Osoby z I grupą inwalidzką,
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
znaczny

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja osoby niepełnosprawnej
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)

Rewers
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z kodem QR
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)
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Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Osoby z I grupą inwalidzką,
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

42

Awers

Awers

Rewers

Rewers

Legitymacja emeryta-rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidzkiej
(Dz. U. 2012, poz.194 ze zm.)

Legitymacja emeryta-rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu
do I grupy inwalidzkiej
(Dz. U. 2006, poz. 1240 ze zm.)

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Osoby z I grupą inwalidzką,
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Awers

Rewers

Legitymacja emeryta-rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej
lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji
(Dz. U. 2014, poz.1466)
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Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji
Wysokość ulgi:
93% w komunikacji zwykłej – bilety jednorazowe i miesięczne,
51% w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej – bilety jednorazowe i miesięczne.
Dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu, które należy okazywać wraz z dokumentem tożsamości:
 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa
z powodu stanu narządu wzroku,
 wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa
z powodu stanu narządu wzroku,
 orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność
do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku,
 orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji
albo niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku,
 zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu świadczenia uzależnionego od zaliczenia do I grupy inwalidów
albo od uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku,
 wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność
do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku,
 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu
wzroku,
 zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów albo uznanie niezdolności do samodzielnej
egzystencji z powodu stanu narządu wzroku,
 legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa z powodu stanu narządu wzroku (zob. str. 42),
 legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność
do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu wzroku (zob. str. 43),
 legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku
albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Osoby niewidome niezdolne do samodzielnej egzystencji
znaczny

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z tytułu stanu narządu wzroku
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)

Rewers

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z kodem QR
wskazującym na niepełnosprawność
z powodu stanu narządu wzroku
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)
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Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności
Wysokość ulgi:
37% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej – bilety jednorazowe
i miesięczne
Dokumenty uprawniające do ulgowego przejazdu, które należy okazywać wraz z dokumentem tożsamości:
 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do II grupy inwalidztwa
z powodu stanu narządu wzroku,
 wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do
II grupy inwalidztwa z powodu stanu narządu wzroku,
 Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność
do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu
wzroku,
 Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy, lub inwalidztwo II grupy z powodu stanu
narządu wzroku,
 zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu świadczenia uzależnionego od zaliczenia do II grupy inwalidów,
 wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający całkowitą
niezdolność do pracy,
 wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy,
 zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do II grupy inwalidów z powodu stanu narządu wzroku,
 legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa z powodu stanu narządu wzroku,
 legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa z powodu stanu narządu wzroku,
 legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku
albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Osoby niewidome z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności
umiarkowany

Awers

Awers

Rewers

Legitymacja osoby niepełnosprawnej z tytułu stanu narządu wzroku
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)

Rewers
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z kodem QR
wskazującym na niepełnosprawność
w stopniu umiarkowanym z powodu
stanu narządu wzroku
(Dz. U. 2018, poz. 2027 ze zm.)
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Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
Wysokość ulgi:
95% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej – bilety jednorazowe
Ulga należy się opiekunowi, który podróżuje z osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji,
legitymującą się dokumentami uprawniającymi do ulgowych przejazdów.
(Dz. U. 2017, poz. 810)

Przewodnik osoby niewidomej
Wysokość ulgi:
95% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej – bilety jednorazowe
Ulga należy się opiekunowi, który podróżuje z osobą niewidomą niezdolną do samodzielnej egzystencji,
z I grupą inwalidzką lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, legitymującą się dokumentami uprawniającymi do ulgowych przejazdów.
(Dz. U. 2017, poz. 810)
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Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe
Dokumentem poświadczającym uprawnienia cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych jest:
• legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych.
(Dz. U. 2017, poz. 810)

Okładka zewnętrzna

Strona 2 okładki (wewnętrzna)

Strona 1
(personalizacja)

Strona 2

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
(Dz. U. 2007, poz. 153)
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Inwalida wojenny
Wysokość ulgi:
37% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe
Dokumentem, który potwierdza uprawnienia inwalidy wojennego korzystania z ulgowych przejazdów jest:
• książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego lub
• legitymacja osoby represjonowanej z wpisem o częściowej niezdolności do pracy.
(Dz. U. 2003, poz. 1258)

Okładka zewnętrzna

Strona 2 okładki (wewnętrzna)

Strona
personalizacyjna

Wzór książki inwalidy wojennego - wojskowego
(Dz. U. 2004, poz. 1653)
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Strona 2

Inwalida wojenny

Okładka zewnętrzna

Strona 2 okładki (wewnętrzna)

Strona
personalizacyjna

Strona 2

Wzór legitymacji osoby represjonowanej
(Dz. U. 2003, poz. 539)
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Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana
Wysokość ulgi:
78% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe
Dokumentem, który potwierdza uprawnienia inwalidy wojennego korzystania z ulgowych przejazdów jest:
• Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego lub
• legitymacja osoby represjonowanej z wpisem o częściowej niezdolności do pracy
(Dz. U. 2003, poz. 1258)

Okładka zewnętrzna

Strona 2 okładki (wewnętrzna)

Strona
personalizacyjna

Wzór książki inwalidy wojennego - wojskowego
(Dz. U. 2004, poz. 1653)
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Strona 2

Inwalida wojenny I grupy lub osoba represjonowana

Okładka zewnętrzna

Strona 2 okładki (wewnętrzna)

Strona
personalizacyjna

Strona 2

Wzór legitymacji osoby represjonowanej
(Dz. U. 2003, poz. 539)
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Opiekun Inwalidy wojennego I grupy
(podróżuje wraz z inwalidą)
Wysokość ulgi:
95% w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej – bilety jednorazowe

Ulga należy się opiekunowi, który podróżuje z inwalidą wojennym I grupy, niezdolnym
do samodzielnej egzystencji, legitymującą się dokumentami uprawniającymi
do ulgowych przejazdów.
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Kombatant
Wysokość ulgi:
51% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgi jest:
 legitymacja kombatancka.
(Dz. U. 2014, poz. 953)

Strona 1 (personalizacja)

Strona 2 okładki (wewnętrzna)

Legitymacja kombatanta (Dz. U. 2018, poz. 276)
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Weteran działań wojennych poza granicami państwa
Wysokość ulgi:
37% w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – bilety jednorazowe
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgi jest:
• legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta – rencisty.
(Dz. U. 2018, poz. 937)

Awers

Rewers

Legitymacja weterana poszkodowanego
(Dz. U. 2017, poz. 1594)
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Podsumowanie
Przewoźnik jest zobowiązany do każdorazowego sprawdzania dokumentu
uprawniającego pasażera do przejazdu na podstawie biletu ulgowego, a także
powinien posiadać wzory dokumentów uprawniających do zakupu biletów
ulgowych w miejscu widocznym dla pasażerów w każdym pojeździe, którym
realizuje kursy w ramach regularnych przewozów.

Niniejsza broszura jest dostępna w formie elektronicznej na Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod ścieżką:
Zakładki przedmiotowe
Infrastruktura i Transport
Refundacja Ulg (Załączniki)

Karty Zadań
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