
Fundacja SYNAPSIS stan prawny na dzień 23 czerwca 2009 r. 
„Informacje dla rodzin”  

 1 

 
 

 
 

ULGOWE PRZEJAZDY KOMUNIKACJ Ą MIEJSKĄ. 
 
Ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
regulowane są uchwałami organów stanowiących poszczególnych samorządów czyli uchwałami rad 
miast, gmin, powiatów. 1 

Radni miast (gmin, powiatów) ustalają: komu przysługują ulgi,  ich wysokość dla poszczególnych grup 
uprawnionych oraz rodzaje dokumentów, których posiadanie uprawnia pasaŜera do przejazdu na 
podstawie biletu ulgowego.  

W związku z powyŜszym ulgi na przejazd komunikacją miejską np. w Poznaniu mogą być inne od tych w 
Katowicach, a więc przed wyjazdem do innego miasta powinniśmy ustalić: czy i jakie zniŜki nam 
przysługują.  

PoniŜej znajdują się: 
1. linki do informacji o ulgach w komunikacji miejskiej większych miastach Polski oraz 

2. wyciąg z informacji na temat ulg w komunikacji miejskiej m. st. Warszawy. 

1. 

Biała Podlaska 

http://zkm.info.pl/get/Wykaz%20ulg.pdf 

Białystok 

http://www.komunikacja.bialystok.pl/taryfy_przewozowe.asp 

Bydgoszcz 

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/?id=komunikacja_ulgi 

Ciechanów 

http://www.zkmciechanow.pl/?po=uprawnienia_do_ulg 

Częstochowa 

http://www.mpk.czest.pl/taryfa.html 

Gdańsk 

http://www.ztm.gda.pl/tar_u_29.html 

Katowice (oraz m.in. Będzin, Bytom, Chorzów, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Zabrze) 

http://www.kzkgop.com.pl/cennik/taryfa/ 

Kielce 

http://www.ztm.kielce.pl 
                                                           
1 Ulgi w komunikacji PKP i PKS osoby niepełnosprawne mają zagwarantowane ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o 
uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.02.175, poz. 1440 
t.j. z późn zm.) 
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Koszalin 

http://www.mzk.koszalin.pl/index.php?s=040000 

Kraków 

http://www.krakow.pl/kwm/?MODE=mpkom&TYPE=show&kom_id=4639 

Lublin 

http://www.mpk.lublin.pl/index.php?sid=uprawnienia1 

Łódź 

www.mpk.lodz.pl/showarticle.action?article=496 

Olsztyn 

http://www.mpkolsztyn.pl/site/page.php?id_menu=185 

Opole 

http://www.mzk.opole.pl/mzk_ulgi.html 

Poznań 

http://www.poznan.pl/mim/public/publikacje/pages.html?id=1847&ch=1851&p=1853&instance=1017&lang=pl&l
hs=publications&rhs=publications 

Radom 

http://komunikacja.radom.pl/komunikacja,,content,21,radom,przejazdy_ulgowe_i_bezplatne.html?PHPSESSID=95
9c0dbbdc4df7791ccabf0ab9530b54 

Rzeszów 

http://www.mpk.rzeszow.pl/ 

Szczecin 

http://www.zditm.szczecin.pl/ulgi.php 

Tarnów 

http://zkm.tarnow.pl/pliki/Uprawnienia.doc 

Warszawa 

http://ztm.waw.pl/?c=142&l=1 

Wrocław 

www.wroclaw.pl/m3298/p3712.aspx 

Zielona Góra 

http://www.um.zielona-gora.pl/binary/zdrowie/ulgiMZK.pdf 
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2.  

Wyciąg z informacji umieszczonej na stronie internetowej: http://ztm.waw.pl/?c=142&l=1  

„Uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu zbiorowego w 
m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień”.  

Podstawa prawna:  
Uchwała Nr XLIII/1040/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 roku (ze zm.),  
Uchwała Nr XLVII/1203/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r. 

Uprawnieni Dokumenty poświadczające uprawnienia do 
przejazdów ulgowych 

Przejazdy bezpłatne 

Dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym    

Dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci 
uczących się i będących na utrzymaniu rodziców 

(opiekunów prawnych), mieszkające stale na terenie 
m.st. Warszawy, nie dłuŜej niŜ do ukończenia przez nie 

20. roku Ŝycia 

Imienne uprawnienie do bezpłatnych przejazdów. 
Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia 

pozostałych nabytych uprawnień. Dowód uprawnień do 
bezpłatnych przejazdów, w formie imiennej karty, 

wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłoŜeniu 
dowodów stwierdzających spełnienie warunków 

uprawniających do ulg 

 

Dzieci i młodzieŜ dotknięta inwalidztwem lub 
niepełnosprawnością, nie dłuŜej niŜ do ukończenia 26. 

roku Ŝycia 

a) waŜna legitymacja wg wzoru określonego przez 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (wzór MENiS-

II/182/2 lub MENiS/181/2) albo Ministra Kultury (wzór 
ART.-II/293/3), wydana przez placówkę oświatową dla 

uczniów dotkniętych inwalidztwem lub 
niepełnosprawnych,  

b) waŜna legitymacja wydana przez Krajowy Komitet 
Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej 
Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa 

Przyjaciół Dzieci,  
c) waŜna legitymacja wydana przez Polski Związek 

Głuchych,  
d) orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i 
zatrudnienia stwierdzające zaliczenie do jednej z grup 
inwalidów, albo orzeczenie zespołu orzekającego o 

stopniu niepełnosprawności,  
e) orzeczenie właściwego organu, na podstawie 

przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej 
niezdolności do pracy,  

f) orzeczenie zespołu orzekającego o 
niepełnosprawności lub waŜna legitymacja wydana 

przez właściwy organ, dokumentująca 
niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym 

przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

 

Opiekun dzieci i młodzieŜy dotkniętych inwalidztwem 
lub niepełnosprawnością (nie dłuŜej niŜ do ukończenia 

przez nie 26. roku Ŝycia), który:  
a) podróŜuje z uprawnionym,  

Dla punktu b) zaświadczenie z podanym adresem 
miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki 

oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub 
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b) podróŜuje po uprawnionego lub po odwiezieniu 
uprawnionego wyłącznie na trasie od miejsca 

zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, 
przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej 

zakładu opieki zdrowotnej, wydane przez te placówki 

Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy i 
samodzielnej egzystencji. 

Orzeczenie właściwego organu, na podstawie przepisów 
prawa polskiego.  

Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane 
przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, 

na podstawie przepisów prawa polskiego lub waŜna 
legitymacja wydana przez właściwy organ, 

dokumentująca stopień niepełnosprawności zgodnie ze 
wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej. 

 

Osoby będące opiekunami towarzyszącymi w podróŜy 
osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy i 

samodzielnej egzystencji lub osobom uznanym za 
niepełnosprawne w stopniu znacznym 

Wskazanie przez osobę uprawnioną  

Ociemniali wraz ze wskazanym przez nich 
przewodnikiem 

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych  

Upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym  

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach, o 
których mowa w art. 16 ust. 7 (Za spełnianie obowiązku, 
o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki uznaje się równieŜ udział dzieci i 
młodzieŜy upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim 

w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, 
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami) wraz 

z opiekunami w trakcie przejazdu od miejsca 
zamieszkania do szkoły 

Wzór dokumentu uprawniającego do bezpłatnych 
przejazdów opiekunów, o których mowa w ust. 1, oraz 
organy uprawnione do wystawiania i aktualizowania 

tych dokumentów określa Minister Edukacji Narodowej 
w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki 
Morskiej w drodze rozporządzenia. [Ustawa z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty(tekst jednolity) 

(Dz.U.04.256.2572 ze zm.)] 

 

Przejazdy z ulgą 50% 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, 
ponadgimnazjalnych i artystycznych – nie dłuŜej niŜ do 

ukończenia 21. roku Ŝycia 

WaŜna legitymacja szkolna zgodnie ze wzorem 
określonym przez Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu (wzór MENiS II/180/2) albo Ministra Kultury 
(wzór ART-II/292/3). Uczniom korzystającym z 

imiennych biletów 30 lub 90 dniowych, których okres 
waŜności rozpoczyna się przed ukończeniem 21. roku 
Ŝycia uprawnienie przysługuje do końca waŜności biletu 

 

Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu 
umiarkowanym po ukończeniu 26. roku Ŝycia 

Orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność wydane 
przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, 

na podstawie przepisów prawa polskiego lub waŜna 
legitymacja wydana przez właściwy organ, 
dokumentująca stopień niepełnosprawności 

 

Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po 
ukończeniu 26. roku Ŝycia 

Orzeczenie właściwego organu wydane na mocy 
przepisów prawa polskiego lub waŜna legitymacja 

wydana przez właściwy organ, dokumentująca 
całkowitą niezdolność do pracy 
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