
Wykaz ulg ustawowych

Dzieci i młodzież:                                                            
• Dzieci w wieku do 4 lat, gdy nie zajmują osobnego miejsca
- 100% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i 
przyspieszonej 
• Dzieci w wieku do 4 lat, gdy zajmują osobne miejsce - 78 
% ulgi bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i 
przyspieszonej 
• Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - 
37% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej i 
przyspieszonej 
• Dzieci i młodzież 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 - 49% ulgi na bilety miesięczne w 
komunikacji zwykłej i przyspieszonej 
• Studenci do ukończenia 26 roku życia - 51 % ulgi na bilety
miesięczne w komunikacji zwykłej i przyspieszonej 
• Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub 
niepełnosprawna - 78% ulgi na bilety jednorazowe i 
miesięczne w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i 
pospiesznej 

Senatorowie i posłowie:                                                   
• Senator i poseł - 100% ulgi na wszystkie typy komunikacji 
(bilety bezpłatne) 

Nauczyciele:                                                                     
• Nauczyciele wszystkich typów szkół – 33% ulgi na bilety 
miesięczne w komunikacji zwykłej 

Doktoranci:                                                                      
• Doktoranci do ukończenia 35 roku życia – 51% ulgi na 
bilety miesięczne w komunikacji zwykłej i przyśpieszone 

Służby mundurowe:                                                         
• Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, 
celnicy, policjanci, Żandarmeria Wojskowa - tylko w czasie 

 

wykonywania czynności służbowych - 78% ulgi na bilety 
jednorazowe w komunikacji zwykłej i przyspieszonej 
• Funkcjonariusze Straży Granicznej prowadząc działania w 
ramach ochrony szlaków komunikacyjnych o znaczeniu 
międzynarodowym - 100 % ulgi na bilety jednorazowe we 
wszystkich typach komunikacji 

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie:                    
• Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie 
niewidomej - 95% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji
zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej 
• Opiekun towarzyszący osobie niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji - 95% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji
zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej 
• osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - 49 % ulgi 
na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej 
• Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej 
egzystencji - 93% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji
zwykłej 
• Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne 
do samodzielnej egzystencji - 37% ulgi na bilety 
jednorazowe i miesięczne w komunikacji zwykłej, 
przyspieszonej i pospiesznej 
• Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za 
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - 78% ulgi na 
bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i 
pospiesznej 
• Jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i 
młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnością
- 78% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, 
przyspieszonej i pospiesznej - w tym także po odwiezieniu 
dziecka 

Inwalidzi wojenni i kombatanci:                                      
• Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do I grupy 
inwalidów albo uznany za całkowicie niezdolnego do pracy i
niezdolnego do samodzielnej egzystencji (również 
kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi 
I grupy) - 78% ulgi na bilety jednorazowe w komunikacji 
zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej 

obowiązuje od: 01.02.2016 r.

• Opiekun/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% ulgi 
na bilety jednorazowe w komunikacji zwykłej, 
przyspieszonej i pospiesznej 
• Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczony do innej niż I 
grupa inwalidzka albo całkowicie niezdolny do pracy lub 
częściowo niezdolny do pracy - 37% ulgi na bilety 
jednorazowe w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i 
pospiesznej 
• Kombatant oraz niektóre osoby będące ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego - 51% ulgi na bilety 
jednorazowe w komunikacji zwykłej i przyspieszonej 
• Weteran pobierający rentę inwalidzką z tyt. urazów lub 
chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach 
wojennych poza granicami Polski - 37% ulgi na bilety 
jednorazowe w komunikacji zwykłej 

Żołnierze niezawodowi:                                                       
• Żołnierz niezawodowej służby wojskowej, w tym żołnierz 
pełniący służbę w charakterze kandydata na żołnierza 
zawodowego (elewi, kadeci, podchorążowie) po okazaniu 
książeczki wojskowej - 78% ulgi na bilety jednorazowe w 
komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 175, poz. 1440 z późn. 
zm.). 

*** Zakupując bilet ulgowy, należy okazać ważny 
dokument uprawniający do ulgi ***

Nie przewidziano zniżek dla emerytów, rencistów oraz dla 
uczniów i studentów na zakup biletów jednorazowych tj. na 
jeden przejazd 


