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PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Funkcjonowanie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego weryfikują wymienione poniżej dokumenty: 

 

a) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego 

b) Ustawa w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych 

c) Ustawa w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do 

korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego 

d) Ustawa w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

e) Ustawa w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia 

kombatantów oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów 

środkami publicznego transportu zbiorowego 

f) Ustawa w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do 

korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego 

g) Ustawa w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy w czynnej służbie 

wojskowej do przejazdów na koszt wojska 

h) Ustawa o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym 

niewidomym ofiarom działań wojennych 

i) Ustawa o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 

 

2. Opisane w podręczniku ulgi obowiązywać będą wyłącznie w klasie ekonomicznej, 

wyłącznie na odcinku polskim (tj. Zebrzydowice – Katowice – Kraków Główny) 
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Dokumenty tożsamości 

1. Przedstawione poniżej dokumenty mogą służyć do weryfikacji tożsamości osób, w 

przypadkach, które są opisane w treści tego podręcznika 
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ULGA 37% 

Dzieci i młodzież 

2. Otrzymują osoby, które w danym okresie odbywają obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne, naukę w szkołach podstawowych, szkołach 

ponadpodstawowych oraz szkołach średnich, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku 

życia 

 

3. Otrzymują osoby, które nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, pobierają naukę 

języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim w szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne 

za granicą, szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach 

polskich funkcjonujących ww. placówkach, szkołach europejskich 

 

4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

przedszkolna albo stosowne zaświadczenie, legitymacja szkolna albo stosowne 

zaświadczenie, lub legitymacja ucznia wydawana przez konsula Rzeczpospolitej 

Polski okazywana wraz z dokumentem tożsamości umożliwiającym potwierdzenie 

danych osobowych oraz wieku osoby uprawnionej 
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Strona 8 z 36 

Emeryci i renciści 

1. Otrzymują wyłącznie emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie na maksymalnie 

dwa przejazdy w ciągu roku 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest odpowiednie 

zaświadczenie okazywane z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 
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Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych – niezdolna do pracy 

1. Otrzymują wyłącznie cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby o 

całkowitej niezdolności do pracy 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o całkowitej niezdolności 

do pracy 
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Osoby niewidome 

1. Otrzymują wyłącznie osoby niewidome, zdolne do samodzielnej egzystencji 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

osoby niepełnosprawnej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość osoby, albo dokument stwierdzający inwalidztwo wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby 

 

Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego 

1. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest dowolny 

dokument potwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie o odroczeniu spełniania 

obowiązku szkolnego, lub legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego 
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Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 

1. Otrzymują wyłącznie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób 

niewidomych oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i inwalidów I grupy 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu są: 

 

a) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, 

wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, lub komisji lekarskiej podległej Szefowi 

Agencji Bezpieczeństwa albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający 

zaliczenie do I grupy inwalidów, wraz z dowodem osobistym lub innym 

dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

 

b) orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych (ZUS), stwierdzające całkowitą niezdolność do samodzielnej 

egzystencji, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

 

c) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) stwierdzające 

zaliczenie do I grupy inwalidów lub uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

 

d) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawczy Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) lub komisji lekarskiej KRUS 

stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji, wraz z dowodem 

osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości 

osoby uprawnionej 

 

e) zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 

stwierdzające zaliczenie do I grupy inwalidów lub uznanie niezdolności do 

samodzielnej egzystencji, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

 

f) legitymacja emeryta-rencisty wojskowego lub policyjnego, z wpisem o 

zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub stwierdzającym niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

 

g) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień 

niepełnosprawności 
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Weterani poszkodowani 

1. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

weterana poszkodowanego, wraz z legitymacją emeryta-rencisty oraz dowodem 

osobistym 
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Karta Polaka 

1. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest Karta Polaka 

 

 

 



 

Strona 19 z 36 

Karta Dużej Rodziny 

1. Otrzymują wyłącznie rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej 

Rodziny 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest Karta Dużej 

Rodziny okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby 

 

Inwalidzi wojenni i wojskowi – II lub III grupa inwalidów 

1. Otrzymują wyłącznie inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy 

inwalidów, albo uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest książka 

inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do II lub III grupy 

inwalidów, albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 
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ULGA 51% 

Studenci i Doktoranci 

1. Otrzymują wyłącznie osoby pobierające naukę w szkołach wyższych pierwszego i 

drugiego stopnia (tj. studenci), studenci kształcący się za granicą, wyłącznie do 26 

roku życia, słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, wyłącznie do 26 

roku życia oraz osoby pobierające naukę w szkołach wyższych trzeciego stopnia (tj. 

doktoranci) do ukończenia 35 roku życia 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

studencka, międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card 

(ISIC), legitymacja słuchacza kolegium, lub legitymacja doktoranta 
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Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 

1. Otrzymują wyłącznie osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej 

egzystencji, przy za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji należy również 

uważać również osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym i inwalidów I grupy 

(jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie utraciło mocy) 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

osoby niepełnosprawnej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 

potwierdzającym tożsamość osoby 
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Kombatanci (bez I grupy inwalidów) 

1. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest stosowne 

zaświadczenie wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, legitymacja członka Korpusu 

Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej, lub legitymacja osoby 

represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy 
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ULGA 78% 

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową 

1. Otrzymują wyłącznie osoby odbywające niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem 

służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w 

formie równorzędnej 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest książeczka 

wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej 
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Dzieci i młodzież – inwalidzi lub niepełnosprawni 

1. Otrzymują wyłącznie osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do 

ukończenia 24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni 

do ukończenia 26 roku życia (wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub 

z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-

wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, domu pomocy 

społecznej, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, ośrodka umożliwiającego 

dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka 

wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz na 

turnus rehabilitacyjny i z powrotem 

 

2. W przypadku dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły 

wyższej, lub placówki o charakterze oświatowym, dokumentem poświadczającym 

uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja przedszkolna dla dziecka 

niepełnosprawnego, legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych 

 

3. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do wyżej wymienionych 

obiektów, dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest 

legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona 

przez uprawniony organ, legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), orzeczenie komisji lekarskiej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) 

 

4. W przypadku osób przejeżdżających pomiędzy obiektami lub w celu udania się na 

turnus rehabilitacyjny i z powrotem, dokumentem poświadczającym uprawnienie do 

ulgowego przejazdu jest skierowanie określające kolejno termin i miejsce badania, 

leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych, pobytu w 

ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym oraz 

potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne oraz 

zajęcia terapeutyczne 
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Rodzic lub opiekun dziecka i młodzieży inwalidów lub niepełnosprawnych 

1. Otrzymują wyłącznie osoby wspierające dzieci i młodzież dotkniętą inwalidztwem lub 

niepełnosprawne, wyłącznie przy przejazdach określonych na poprzedniej stronie 

 

2. Jeżeli przejazd odbywany jest z dzieckiem, dokumentem poświadczającym 

uprawnienie do ulgowego przejazdu są dokumenty opisane na poprzedniej stronie 

 

3. Jeżeli przejazd odbywa się po dziecko lub po jego odwiezieniu, dokumentem 

poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie wydane 

przez placówki szkolne wymienione na poprzedniej stronie, lub skierowanie opisane 

na poprzedniej stronie 
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Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych – niezdolna do samodzielnej 

egzystencji 

1. Otrzymują wyłącznie cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby 

niezdolne do samodzielnej egzystencji 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do 

samodzielnej egzystencji 
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Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci – I grupa inwalidów 

1. Otrzymują wyłącznie inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeniu do I grupy inwalidów 

lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji, a także kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi 

zaliczonymi do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i 

niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest książka 

inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do I grupy 

inwalidów albo o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej 

egzystencji w przypadku inwalidów wojennych i wojskowych, lub legitymacja osoby 

represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności 

do samodzielnej egzystencji w przypadku kombatantów 
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ULGA 95% 

Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży 

1. Otrzymują wyłącznie osoby wspierające osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, 

lub osoby niewidome 

 

2. Opiekunem osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji może być wyłącznie osoba 

pełnoletnia (czyli osoba, która ukończyła 18 lat). Dokumentem poświadczającym 

uprawnienie do ulgowego przejazdu w tym przypadku jest dokument osoby niezdolnej 

do samodzielnej egzystencji 

 

3. Opiekunem osób niewidomych może być osoba, która ukończyła 13 lat, lub pies 

przewodnik. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu w 

tym przypadku jest dokument osoby niewidomej 

 

4. Opiekunem kombatantów będącymi inwalidami wojennymi lub wojskowymi 

zaliczonymi do I grupy inwalidów, a także inwalidami wojennymi i wojskowymi 

zaliczonymi do I grupy inwalidów może być osoba pełnoletnia. Dokumentem 

poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu w tym przypadku jest książka 

inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacja osoby represjonowanej 
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ULGA 100% 

Dzieci w wieku do lat 4 

1. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest każdy 

dokument ze zdjęciem, potwierdzający wiek dziecka 

Funkcjonariusze Straży Granicznej 

1. Otrzymują wyłącznie osoby umundurowane, wykonujące czynności służbowe 

związane z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób 

zatrzymanych, służby patrolowej, wykonywania czynności związanych z kontrolą 

ruchu granicznego, wykonywania czynności związanych z zapobieganiem nielegalnej 

migracji 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, 

wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, lub właściwego 

komendanta oddziału, komendanta placówki lub komendanta ośrodka Straży 

Granicznej 
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Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej 

1. Otrzymują wyłącznie osoby wykonujące czynności służbowe 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, 

wystawione przez ministra właściwego ds. finansów publicznych, Szefa Służby 

Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika urzędu celnego 
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Funkcjonariusze Policji 

1. Otrzymują wyłącznie osoby w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub 

chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania 

pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, 

wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta 

wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego 

(miejskiego) i rejonowego Policji 
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Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych 

1. Otrzymują wyłącznie osoby wykonujące czynności urzędowe patrolowania oraz inne 

czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu w przypadku 

Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej jest legitymacja żołnierza zawodowego 

Żandarmerii Wojskowej oraz odznaka identyfikacyjna żołnierza zawodowego, lub 

legitymacja żołnierza niezawodowego Żandarmerii Wojskowej oraz odznaka 

identyfikacyjna żołnierza niezawodowego 

 

3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu w przypadku 

żołnierzy wojskowych organów porządkowych jest legitymacja żołnierza 

zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu 

nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej, a 

także zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, wystawione 

przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę 

Jednostki Wojskowej 
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Posłowie i Senatorowie 

1. Otrzymują wyłącznie parlamentarzyści 

 

2. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest legitymacja 

senatora, lub legitymacja posła. 

 

3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu może być 

również zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję 

Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, 

uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu 

lub Senatu, lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu 

zastępujące utraconą lub zniszczona legitymację do czasu wydania je duplikatu 

 

 


