Ulgi ustawowe stosowane w komunikacji zwykłej
Ulgi ustawowe za przejazd na podstawie biletów jednorazowych:
1. ulga 100% przysługuje:
• dziecku do lat 4, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do
siedzenia;
• funkcjonariuszowi Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych
związanych z ochroną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o
szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie
należy do właściwości Straży Granicznej;
• posłowi i senatorowi (w autobusie objętym rezerwacją miejsc poseł i senator
obowiązany jest nabyć bilet dodatkowy (bezpłatny) na miejsce do siedzenia, tzw.
miejscówkę).
2. ulga 95% przysługuje:
• przewodnikowi lub opiekunowi towarzyszącemu w podróży osobie niewidomej albo
osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji;
• przewodnikowi lub opiekunowi towarzyszącemu w podróży inwalidzie wojennemu
(wojskowemu) zaliczonemu do I grupy inwalidów.
3. ulga 93% przysługuje:
• osobie niewidomej uznanej za niezdolną do samodzielnej egzystencji.
4. ulga 78% przysługuje:
• dziecku do lat 4, jeżeli korzysta z oddzielnego miejsca siedzącego;
• umundurowanemu funkcjonariuszowi 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;
• funkcjonariuszowi celnemu w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli
celnej w ruchu granicznym;
• umundurowanemu funkcjonariuszowi Policji w czasie konwojowania osób
zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby
patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów
egzekucyjnych;
• żołnierzowi Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowym organom porządkowym
wykonującym czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w
środkach transportu zbiorowego;
• dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia
24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do
ukończenia 26 roku życia;
• jednemu z rodziców lub opiekunowi dzieci i młodzieży niepełnosprawnych lub
dotkniętych inwalidztwem (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,
specjalnego
ośrodka
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);

•

•
•

żołnierzowi odbywającemu niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby
okresowej i nadterminowej oraz osobie spełniającej obowiązek tej służby w formach
równorzędnych;
cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych uznanej za osobę niezdolną do
samodzielnej egzystencji;
inwalidzie wojennemu (wojskowemu) zaliczanemu do I grupy inwalidów.

5. ulga 51% przysługuje:
• kombatantom i innym osobom uprawnionym - emerytom, rencistom, inwalidom oraz
osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne oraz
wdowom i wdowcom - emerytom, rencistom oraz osobom pobierającym uposażenie w
stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, pozostałe po kombatantach i innych osobach
uprawnionych.
6. ulga 49% przysługuje:
• osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób niewidomych
uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
7. ulga 37% przysługuje:
• osobie niewidomej, jeśli nie została uznana za osobę niezdolną do samodzielnej
egzystencji;
• dziecku w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego;
• inwalidom wojennym (wojskowym).
Ulgi ustawowe za przejazd na podstawie biletów miesięcznych imiennych:
1. ulga 93% przysługuje:
• osobie niewidomej uznanej za niezdolną do samodzielnej egzystencji.
2. ulga 78% przysługuje:
• dzieciom i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do ukończenia
24 roku życia oraz studentom dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym do
ukończenia 26 roku życia.
3. ulga 51% przysługuje:
• studentom do ukończenia 26 roku życia.
4. ulga 49% przysługuje:
• dzieciom i młodzieży w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej
lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej,
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
5. ulga 37% przysługuje:
• osobie niewidomej, jeśli nie została uznana za osobę niezdolną do samodzielnej
egzystencji.
6. ulga 33% przysługuje:
• nauczycielom przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczycielom szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych -

•

publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
nauczycielom akademickim.

