
Wyciąg z ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

Publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 1992r. Nr 54, poz. 254) 
1. Poseł i Senator za okazaniem legitymacji (we wszystkich rodzajach komunikacji). 
2. Dzieci w wieku do 4 lat, pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia 

(w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 
3. Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed 
przestępczością (we wszystkich rodzajach komunikacji). 

Ulga 100% 

1. Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. 
2. Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży osobie niewidomej. 
3. Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży inwalidzie wojennym (wojskowym) zaliczonemu do pierwszej 

grupy inwalidów. 

4. Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży kombatantowi lub osobie represjonowanej będącemu inwalidą 
wojennym (wojskowym) zaliczonemu do pierwszej grupy inwalidów. 
(w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej) od pozycji 1 do 4. 

Ulga 95% 
(na podst. biletów 

jednorazowych) 

1. Osoby niewidome, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (w komunikacji zwykłej). 

Ulga 93% 
(na podst. biletów 

Jednorazowych 
lub miesięcznych) 

1. Dzieci do lat 4, jeżeli korzystają z oddzielnego miejsca do siedzenia (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 
2. 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 (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

3. Funkcjonariusze Służby Celno – Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli (w komunikacji 
zwykłej i przyspieszonej). 

4. Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronienia mienia, 
przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów 
egzekucyjnych (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

5. Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności urzędowe 
patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego (w komunikacji zwykłej  
i przyspieszonej). 

6. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby 
spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

7. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne; wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub 
miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo – wychowawczej, oświatowo – 

wychowawczej specjalistycznego ośrodka wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy 
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni 
specjalistycznej i z powrotem (w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej). 

8. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych 

uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, 
szkoły wyższej, placówki opiekuńczo–wychowawczej, oświatowo – wychowawczej, specjalistycznego ośrodka 
wychowawczego, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki 
zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej i z powrotem 
(w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej). 

9. Inwalidzi wojenni zaliczeni do I grupy inwalidów (w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej). 
10. Kombatanci lub osoby represjonowane będące inwalidami wojennymi, zaliczeni do pierwszej grupy inwalidów, 

oraz członkowie rodzin pozostałych po kombatantach, oraz członkom rodzin osób represjonowanych 
pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa (w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej). 

Ulga 78% 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

pkt. 7 
(na podstawie 

biletów 

Jednorazowych lub 
Miesięcznych) 

1. Osoby niewidome, uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (w komunikacji przyspieszonej 
i pośpiesznej). 

2. Studenci do ukończenia 26 roku życia (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 
3. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 
4. Kombatanci i inne osoby uprawnione (emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie 

spoczynku lub uposażenie rodzinne) (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 
5. Działacz opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

Ulga 51% 
pkt. 1 

(na podst. bilet. 
jednorazowych 

lub miesięcznych) 
pkt. 2 i 3 

(na podst. bilet. 
Miesięcznych 

pkt. 5 

(na podst. bilet. 
jednorazowych) 

1. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (w komunikacji zwykłej). 

2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do 
ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły 
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

3. Dzieci i młodzież zagranica, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

Ulga 49% 

pkt. 2 i 3 
(na podstawie 

biletów 

miesięcznych) 

1. Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (w komunikacji przyspieszonej i pospiesznej). 
2. Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (w komunikacji zwykłej, 

przyspieszonej i pospiesznej). 
3. Inwalidzi wojenni (wojskowi) (w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej). 

4. Kombatanci będący inwalidami wojennymi (wojskowymi), osoby represjonowane zaliczone do jednej z grup 
inwalidztwa pozostającego w związku z represjonowaniem, członkowie rodzin pozostałych po kombatantach, 
oraz członkowie rodzin osób represjonowanych pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa 
(w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pośpiesznej). 

5. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

6. Wdowy i wdowcy (emeryci, renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, 
pozostałe po kombatantach i innych osobach uprawnionych) (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

7. Weteran Inwalida Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób 
powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

Ulga 37% 
(pkt. 2 

na podstawie 

biletów 
jednorazowych 

lub miesięcznych) 

1. Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (w komunikacji zwykłej). 

2. Nauczyciele akademiccy (w komunikacji zwykłej). 
3. Nauczyciele zagranica (w komunikacji zwykłej). 

4. Honorowemu dawcy krwi, który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie 
COVID-19 (w komunikacji zwykłej i przyspieszonej). 

Ulga 33% 
(na podstawie 

Biletów 
miesięcznych) 

(pkt. 4 
na podst. biletów 

jednorazowych) 
 

 


