BILETY JEDNORAZOWE
1. Ulga w wysokości 100%
1.1.

W komunikacji zwykłej

1.1.1. Dzieci w wieku do 4 lat (dokument stwierdzający wiek dziecka, a w
szczególności: książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty jednego z
rodziców, paszport) pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z
oddzielnego miejsca do siedzenia. W przypadku oddzielnego miejsca
przysługuje 78% ulgi.
1.2.

W komunikacji zwykłej i pospiesznej

1.2.1. Funkcjonariusze straży granicznej w czasie wykonywania czynności
służbowych
2. Ulga w wysokości 95 %
2.1.

W komunikacji zwykłej i pospiesznej

2.1.1. Przewodnik towarzyszący w podróży: inwalidzie wojennemu lub
wojskowemu I grupy lub uznanemu za niezdolnego do samodzielnej
egzystencji (jeden z dokumentów inwalidy, osoby niezdolnej do
samodzielnej egzystencji albo osoby niepełnosprawnej o których mowa w
pkt 8.2.1. 4.2.2.)
2.1.2. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub
ociemniałej (jeden z dokumentów osoby niepełnosprawnej o których
mowa w pkt. 8.3.1.) albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
(jeden z dokumentów osoby niepełnosprawnej o których mowa w pkt.
8.2.1)
3. Ulga w wysokości 93%
3.1.

W komunikacji zwykłej

3.1.1. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji I
grupy (dokumenty jak w pkt. 8.3.1.)

4. Ulga w wysokości 78 %
4.1.

W komunikacji zwykłej

4.1.1. Dziecko w wieku do 4 lat korzystające z oddzielnego miejsca do siedzenia
4.1.2. Funkcjonariusz straży granicznej
4.1.3. Funkcjonariusz celny
4.1.4. Funkcjonariusz policji
4.1.5. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej
4.1.6. Żołnierz służby niezawodowej
4.2.

W komunikacji zwykłej i pospiesznej

4.2.1. Dzieci i młodzieży dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, uprawnienie
to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do
przedszkola, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki
oświatowo - wychowawczej, 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 i z powrotem,
a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły albo szkoły wyższej
legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych lub legitymacja szkolna albo studencka wraz z
jednym z niżej wymienionych dokumentów w pkt. B
b) dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły:
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
Legitymacja Polskiego Związku Głuchych
Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym
Legitymacja Krajowego Komitetu Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym Ruchowo przy Zarządzie Głównym
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
duplikat zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla
ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i
zatrudnionych, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów
wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego
całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, całkowita albo

częściową niezdolność do pracy
legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, wystawiana
przez uprawniony organ.
Dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1. nie są wymagane w przypadku
widocznego inwalidztwa lub niepełnosprawności.
4.2.2. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub
niepełnosprawnej gdy towarzyszy dziecku w podróży oraz wówczas gdy
jedzie sam po dziecko lub gdy wraca do domu po odwiezieniu dziecka
(dokumenty dziecka określone w pkt. 4.2.1. lub zaświadczenie wydane przez
przedszkole lub szkołę)
4.2.3. Inwalida wojenny I grupy (książka inwalidy wojennego (wojskowego))
4.2.4. Cywilna, niewidoma ofiara działań wojennych uznana za osobę niezdolną
do samodzielnej egzystencji
5. Ulga w wysokości 51 %
5.1.

W komunikacji pospiesznej

5.1.1. Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji I
grupy (dokumenty jak w pkt. 8.3.1.)
6. Ulga w wysokości 49 %
6.1.

W komunikacji zwykłej

6.1.1. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji (dokumenty jak w pkt. 8.2.1)
7. Ulga w wysokości 37 %
7.1.

W komunikacji zwykłej

7.1.1. Dziecko od 4 lat do rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego
(dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka
zdrowia dziecka, dowód osobisty jednego z rodziców, paszport)
7.1.2. Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego (legitymacje lub zaświadczenia o uprawnieniach,
zaopatrzone w nadruk lub stempel o uprawnieniu do przejazdu PKS)

7.2.

W komunikacji pospiesznej

7.2.1. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji odpowiednio:
wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia, stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidów.
wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo orzeczenia
komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i
Administracji stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidów.
legitymacja rencisty Wojskowego z wpisem właściwego organu
emerytalnego o zaliczeniu do I grupy Inwalidów.
Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, z adnotacją o
zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu niezgodności do
samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do znacznego
stopnia niepełnosprawności.
Legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczpospolitej
Polskiej, z adnotacją o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu
niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do
znacznego stopnia niepełnosprawności.
Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny
stopniem niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony
organ.
Wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego
niezdolności do samodzielnej egzystencji.
wypis orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, stwierdzającego niezdolności do
samodzielnej egzystencji.
Zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I
grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej
egzystencji, na czas określony.

Dokumenty o których mowa w pkt. a, b, f, g, h okazuje się wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

7.3.

W komunikacji zwykłej i pospiesznej
7.3.1. Osoba niewidoma i ociemniała II i I grupy
wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia
wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez
uprawniony organ
legitymacja Polskiego Związku Niewidomych
legitymacja Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczpospolitej
Polskiej, stwierdzająca inwalidztwo, niezdolność do pracy albo
niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.

7.3.2. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do innej niż I grupy inwalidów lub
uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy (książka inwalidy
wojennego (wojskowego))
8. Ulga w wysokości 30 %
8.1.

W komunikacji zwykłej

a) Osoby podróżujące z dzieckiem do lat 4 dla którego wykupiono bilet
uprawniający do zajęcia osobnego miejsca w autobusie
9. Ulga w wysokości 20 %
9.1. W komunikacji pospiesznej
a) Osoby powyżej 60 roku życia
b) Dzieci i młodzież szkolna
c) Studenci

BILETY MIESIĘCZNE
1. Ulga w wysokości 93%
1.1.

W komunikacji zwykłej

a) Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji I grupy
2. Ulga w wysokości 78 %
2.1.

W komunikacji zwykłej i pospiesznej

a) Dziecko (młodzież) dotknięte inwalidztwem
b) Dziecko (młodzież) niepełnosprawne
3. Ulga w wysokości 51 %
3.1.

W komunikacji zwykłej

a) Studenci do ukończenia 26 roku życia
3.2.

W komunikacji pospiesznej

a) Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji I grupy
4. Ulga w wysokości 49 %
4.1.

W komunikacji zwykłej

a) Uczeń (od rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego)
5. Ulga w wysokości 37 %
5.1.

W komunikacji zwykłej

a) Nauczyciel
5.2.

W komunikacji zwykłej i pospiesznej

a) Osoba niewidoma, ociemniała II i III grupy
Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 54 poz. 254) wraz
z późniejszymi zmianami
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie
rodzajów dokumentów uprawniających do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego .

