
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 4 marca 2015 r. 

Poz. 296 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA INFRASTRUKTURY I RO ZWOJU
1) 

z dnia 26 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania 

z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.
2)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów po-

świadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1737 i 1933) w § 9 w ust. 4 wprowadza się następujące zmiany: 

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Dokumentami poświadczającymi uprawnienie studentów studiujących za granicą do ukończenia 26 roku życia do 

korzystania z ulgi 51%:”; 

2) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesz-

nych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są odpowiednio: 

a) w przypadku obywateli polskich – legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą albo mię-

dzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz 

z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby 

uprawnionej, 

b) w przypadku obywateli Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkow-

skich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525) – legitymacja studencka wyda-

na przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity 

Card (ISIC) okazywana wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu, o którym mowa 

w art. 48 ust. 1 tej ustawy, 

c) w przypadku członków rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin – legitymacja studencka wydana przez pol-

ską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) 

okazywana wraz z kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o której mowa w art. 48 ust. 2 tej 

ustawy;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak 

                                                           
1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie  § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

(Dz. U. poz. 1257). 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1421 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 1863. 




