WYKAZ UPRAWNIEŃ DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW I
DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ULG USTAWOWYCH
Uprawnieni do ulgi

Wysokość

Rodzaj komunikacji

Dokument poświadczający uprawnienie

Ulgi
Dzieci w wieku do 4 lat, gdy nie zajmują
oddzielnego miejsca;

100%bil.jedn.

Zwykła ,
przyspieszona

Dokument stwierdzający wiek dziecka

Dzieci w wieku do 4 lat, gdy zajmują oddzielne
miejsce

78% bil.jedn.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej
w czasie wykonywania czynności służbowych,
związanych z ochroną granicy państwowej, a także
w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby
patrolowej oraz wykonywania czynności
związanych z kontrolą ruchu granicznego

78% bil.jedn.

Zwykła i
przyspieszona

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie (na
okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności
służbowych, wystawione przez Komendanta
Głównego Straży Granicznej lub właściwego
komendanta Oddziału Straży Granicznej

Funkcjonariusze Straży Granicznej ochrony szlaków
komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym

100%bil.jedn.

wszystkie

Żołnierze niezawodowi, kandydaci na żołnierzy
zawodowych, elewi i podchorążowie

78% bil.jedn.

Zwykła i
przyspieszona

Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem

Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania
czynności służbowych kontroli celnej w ruchu
granicznym

78% bil.jedn.

Zwykła i
przyspieszona

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie (na
okaziciela) o wykonywaniu tych czynności,
wystawione przez ministra właściwego ds.
finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo
właściwego naczelnika urzędu celnego

Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie
konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego
mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby
patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania
przy czynnościach egzekucyjnych

78% bil.jedn.

Zwykła i
przyspieszona

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie (na
okaziciela) o wykonywaniu określonych czynności
służbowych, wystawione przez Głównego
Komendanta Policji lub właściwego komendanta
wojewódzkiego Policji lub właściwego
komendanta powiatowego Policji

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych
organów porządkowych, wykonujący czynności
urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w
środkach transportu zbiorowego

78% bil.jedn.

Zwykła i
przyspieszona

Legitymacja służbowa żołnierza, odznaka
identyfikacyjna, (książeczka wojskowa) oraz
zaświadczenie (na okaziciela o wykonywaniu
określonych czynności służbowych, wystawione
przez komendanta głównego ŻW lub komendanta
terenowej ŻW lub leg. żołnierza zawodowego oraz
zaświadczenie j.w.

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży
osobie niewidomej albo pies-przewodnik oraz
osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

95% bil.jedn.

Wszystkie bez
ekspresowej

Jeden z dokumentów osoby niewidomej lub osoby
niezdolnej do samodzielnej egzystencji.

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub
niepełnosprawna; uprawnienie to obejmuje
wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub
miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły
wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej,
placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego
ośrodka szkolno-wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny i z powrotem Dzieci i młodzież uważa się do ukoń. 24 lat

78% bil.jedn.
i miesięcz.

Wszystkie bez
ekspresowej

1)Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka
lub placówki o charakterze oświatowym :

Studenci - do ukoń. 26 lat

Legitymacja służbowa





Legitymacja przedszkolna dla dziecka
niepełnospr.
legitymacja szkolna dla uczniów
dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych,
legitymacja szkolna albo studencka
wraz z jednym z dokumentów
wymienionych w pp.2

2)Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających
do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo
ośrodka lub placówki o charakterze
oświatowym :




legitymacja osoby niepełnosprawnej,
która nie ukończyła 16 roku życia,
wystawiona przez uprawniony organ,
legitymacja osoby niepełnosprawnej,
wystawiona przez uprawniony organ



wypis z treści orzeczenia komisji
lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie
do jednej z grup inwalidów,



wypis z treści orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS, stwierdzający
częściową niezdolność do pracy,
całkowitą niezdolność do pracy albo
całkowitą niezdolność do samodzielnej
egzystencji,

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających
świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej
bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz
z dokumentem o którym mowa w pp.2 wymagane
jest zaświadczenie( zawiadomienie, skierowanie)
określające ; 2.1- termin i miejsce badania,
leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć
terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia
lub domu pomocy społecznej lub na turnusie
rehabilitacyjnym,
2.2- potwierdzenie stawienia się na badania,
konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia
terapeutyczne.
Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący
dzieciom i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub
niepełnosprawnej (w relacjach jak w p.7)

78% bil.jedn.

Wszystkie bez
ekspresowej

1)Dokumenty dziecka wymienione w p.7 - jeżeli
przejazd odbywa się wraz z dzieckiem,
2)Zaświadczenie wydane przez przedszkole,
szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o
charakterze oświatowym albo placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, wg wzoru-zał.1, albo
zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) o
którym mowa w p.7 p.p.2, jeżeli przejazd
odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych
uznane za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji

78% bil.jedn.

Zwykła,Przyspieszona
pospieszna

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań
wojennych

Inwalida wojenny i wojskowy zaliczony do I grupy
inwalidów albo uznanego za całkowicie niezdolnego
do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji

78% bil.jedn.

Wszystkie bez
ekspresowej

Książka inwalidy wojennego (wojskowego),
zawierająca wpis ZUS o zaliczeniu do I grupy
inwalidów albo o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie
wojennemu lub wojskowemu zaliczonemu do I
grupy inwalidzkiej lub uznanemu za całkowicie
niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej
egzystencji.

95%bil.jedn.

Wszystkie bez
ekspresowej

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego

37%bil.jedn.

Zwykła,
Przyspieszona

Dokument inwalidy wojennego lub wojskowego
wymieniony w p.10

1) Dokument stwierdzający wiek dziecka,
2) Zaświadczenie o odroczeniu spełniania
obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora
publicznej szkoły podstawowej
3) legitymacja przedszkolna dla dziecka
niepełnosprawnego

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Oraz

49%bil.jedn.

Zwykła

37%bil.jedn.

Przyspieszona i
Pospieszna

1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do
spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający
zaliczenie do I grupy inwalidów,
2) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji
lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej
MSWiA albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu,
stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,
3) wypis z treści orzeczenia lekarskiego orzecznika
ZUS stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy
i niezdolność do samodzielnej egzystencji,
4) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie
wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie
niezdolności do samodzielnej egzystencji na czas
określony
5) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy
KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej
egzystencji,
6) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej
KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej
egzystencji,
7) zaświadczenie KRUS, stwierdzający zaliczenie
wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie
niezdolności do samodzielnej egzystencji
8) legitymacja emeryta-rencisty wojskowego
wydana przez właściwy organ emerytalny podległy

MON z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
9)legitymacja emeryta-rencisty policyjnego
wydana przez właściwy organ emerytalno-rentowy
podległy MSWiA lub Minist. Sprawiedliwości, z
wpisem o zaliczeniu do I gr.inw.
9) legitymacja osoby niepełnosprawnej,
stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności,
wystawiona przez uprawniony organ
Dokumenty o których mowa ważne są wraz z
dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej.
Osoby niewidome, jeśli uznane są za niezdolne do
samodzielnej egzystencji

93%bil. jedn.
i miesięczne
51%bil.jedn.
i miesieczne

Kom. Zwykła

Dokumenty jak wyżej z symbolem
niepełnosprawności 04-0

Kom.Przyspieszona
Pospieszna

Osoby niewidome , jeśli nie są uznane za osoby
niezdolne do samodzielnej egzystencji

37%bil.jedn.i
miesięcz.

Wszystkie bez
ekspresowej

Dokumenty z p.13 stwierdzające całkowitą
niezdolność do pracy, albo inwalidztwo II grupy z
powodu stanu narządu wzroku lub legitymacja
osoby niepełnosprawnej, stwierdz. umiarkowany
stopień niepełnosprawności z powodu stanu
narządu wzroku lub oznacz. Symb.przyczyny
niepełnospr.-04-O, wystawiona przez uprawniony
organ

Inwalida wojenny i wojskowy zaliczony do innej niż
I grupa inwalidzka lub całkowicie niezdolny do
pracy lub częściowo niezdolny do pracy

37% bil.jedn.

Wszystkie bez
ekspresowej

Książka inwalidy wojennego (wojskowego), z
odpowiednim wpisem ZUS

Weteran inwalida

37%bil.jedn.

Zwykła i
przyśpieszona

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z
legitymacją emeryta-rencisty.

Kombatant oraz inne osoby uprawnione będące
emerytami, rencistami i inwalidami - wymienieni w
ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego

37%bil.jedn.

Zwykła i
przyspieszona

Zaświadczenia wydawane przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem
o przysługujących uprawnieniach do ulg. (Obecne
zaświadczenia i legitymacje wystawione przez:






Kombatanci bedący inwalidami wojennymi lub
wojskowymi I grupy

78%bil.jedn.

Wszystkie bez
ekspresowej

ministra pracy i polityki socjalnej,
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych,
Urząd do Spraw Kombatantów,
Związek Bojowników o Wolność i
Demokrację lub Związek
Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych ważne do czasu
uaktualnienia wpisu o wysokości
przysługującej ulgi lub wymiany
dokumentu.

Legitymacja osoby represjonowanej
zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy albo o całkowitej
niezdolności do pracy oraz niezdolnosci do
samodzielnej egzystencji

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia
odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia
gimnazjum,szkoły ponad podstawowej lub ponad
gimnazjalnej - publi-cznej lub niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publi-cznej, nie dłużej niż
do ukończenia 24 roku ż ycia

49%bil.
Miesięcz.

Zwykła,Przyspieszona

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego
wydanego przez dyrektora przedszkola lub
szkoły, legitymacja szkolna wraz z
dokumentem umożliwiającym stwierdzenie
wieku ucznia, jeśli nie jest on określony w tej
legitymacji.

Studenci do ukończenia 26 roku życia, słuchacze
kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich
kolegiów języków obcych do ukończenia 26 roku
życia

51%
bil.Miesięcz.

Zwykła,przyspieszona

Legitymacja studencka ( legitymacja słuchacza
kolegium) wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem umożliwiającym
stwierdzenie wieku studenta (słuchacza), jeśli
nie jest on określony w tej legitymacji lub
międzynarodowa leg. stud.(ISIC) wraz z leg.
uczelni zagranicznej

51%

Doktorant

bil.Miesięcz.

Zwykła, przyśpieszona

Legitymacja doktoranta

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponad podstawowych i ponad gimnazjalnych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych, nauczyciele akademiccy

Miesięcz.

Poseł i Senator

Bezpłatnie

37%bil

Zwykła

Legitymacja nauczyciela odpowiedniej szkoły
Legitymacja nauczyciela akademickiego

Wszystkie

Legitymacja poselska

