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Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 175, poz. 1440) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dokumentem poÊwiadczajàcym uprawnie-
nie dziecka w wieku do 4 lat do korzystania, na podsta-
wie biletów jednorazowych, z ulgi: 

1) 100% — przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego; 

2) 100% — przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego w komuni-
kacji zwyk∏ej i przyspieszonej, je˝eli dziecko nie ko-
rzysta z oddzielnego miejsca do siedzenia; 

3) 78% — przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego autobusowego w komuni-
kacji zwyk∏ej i przyspieszonej, je˝eli dziecko korzy-
sta z oddzielnego miejsca do siedzenia

— jest dokument stwierdzajàcy wiek dziecka.

2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienie
dziecka w wieku powy˝ej 4 lat do czasu rozpocz´cia na-
uki w szkole podstawowej do korzystania z ulgi 37% —
przy przejazdach Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociàgach osobowych, po-
spiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w ko-
munikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podstawie bile-
tów jednorazowych, sà odpowiednio:

1) dokument stwierdzajàcy wiek dziecka;

2) zaÊwiadczenie o odroczeniu spe∏niania obowiàzku
szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej
szko∏y podstawowej;

3) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepe∏no-
sprawnego.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenie „osoba nie-
zdolna do samodzielnej egzystencji” oznacza osob´,
o której mowa w art. 1a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych prze-
jazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego.

§ 3. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienie
do korzystania z ulgi 95% — przy przejazdach Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowego kolejowego
oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazo-
wych, sà dla:

1) opiekuna lub przewodnika towarzyszàcego w po-
dró˝y osobie niezdolnej do samodzielnej egzysten-
cji — jeden z dokumentów osoby niezdolnej do sa-
modzielnej egzystencji, o których mowa w § 7
ust. 1;

2) przewodnika lub opiekuna towarzyszàcego w po-
dró˝y osobie niewidomej albo dla psa — przewod-

nika — jeden z dokumentów osoby niewidomej,
o których mowa w § 8.

§ 4. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nie dzieci i m∏odzie˝y dotkni´tych inwalidztwem lub
niepe∏nosprawnych do korzystania z ulgi 78% — przy
przejazdach Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego kolejowego oraz autobusowego z miejsca za-
mieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szko∏y,
szko∏y wy˝szej, placówki opiekuƒczo-wychowawczej,
placówki oÊwiatowo-wychowawczej, specjalnego
oÊrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego oÊrod-
ka wychowawczego, oÊrodka umo˝liwiajàcego dzie-
ciom i m∏odzie˝y spe∏nianie obowiàzku szkolnego
i obowiàzku nauki, oÊrodka rehabilitacyjno-wycho-
wawczego, domu pomocy spo∏ecznej, oÊrodka wspar-
cia, zak∏adu opieki zdrowotnej, poradni psychologicz-
no-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
a tak˝e na turnus rehabilitacyjny — i z powrotem, na
podstawie biletów jednorazowych lub miesi´cznych
imiennych, sà odpowiednio:

1) dla dzieci i m∏odzie˝y ucz´szczajàcych do przed-
szkola, szko∏y, szko∏y wy˝szej albo oÊrodka lub pla-
cówki o charakterze oÊwiatowym:
a) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepe∏no-

sprawnego,
b) legitymacja szkolna dla uczniów dotkni´tych in-

walidztwem lub niepe∏nosprawnych,
c) legitymacja szkolna albo studencka wraz z jed-

nym z dokumentów wymienionych w pkt 2;

2) dla dzieci i m∏odzie˝y nieucz´szczajàcych do przed-
szkola, szko∏y, szko∏y wy˝szej albo oÊrodka lub pla-
cówki o charakterze oÊwiatowym:
a) legitymacja osoby niepe∏nosprawnej, która nie

ukoƒczy∏a 16 roku ˝ycia, wystawiona przez
uprawniony organ, 

b) legitymacja osoby niepe∏nosprawnej, wystawio-
na przez uprawniony organ,

c) wypis z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej do
spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzajàcy
zaliczenie do jednej z grup inwalidów,

d) wypis z treÊci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
stwierdzajàcy cz´Êciowà niezdolnoÊç do pracy,
ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy albo ca∏kowità
niezdolnoÊç do pracy i niezdolnoÊç do samo-
dzielnej egzystencji.

2. Przy przejazdach do i z jednostek udzielajàcych
Êwiadczeƒ zdrowotnych albo pomocy spo∏ecznej bàdê
organizujàcych turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym
z dokumentów, o których mowa w ust. 1, wymagane
jest zaÊwiadczenie (zawiadomienie, skierowanie) okre-
Êlajàce odpowiednio:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 25 paêdziernika 2002 r.

w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego.
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1) termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, za-
j´ç rehabilitacyjnych, zaj´ç terapeutycznych albo
pobytu w oÊrodku wsparcia, domu pomocy spo-
∏ecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;

2) potwierdzenie stawienia si´ na badania, konsulta-
cj´, zaj´cia rehabilitacyjne, zaj´cia terapeutyczne.

§ 5. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienie
jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i m∏odzie˝y do-
tkni´tych inwalidztwem lub niepe∏nosprawnych do ko-
rzystania z ulgi 78% — przy przejazdach Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz au-
tobusowego, w relacjach okreÊlonych w § 4 ust. 1, na
podstawie biletów jednorazowych, sà:

1) dokumenty dziecka okreÊlone w § 4 ust. 1 i 2 — je-
˝eli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;

2) zaÊwiadczenie wydane przez przedszkole, szko∏´,
szko∏´ wy˝szà, oÊrodek lub placówk´ o charakterze
oÊwiatowym albo placówk´ opiekuƒczo-wycho-
wawczà, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 1 do rozporzàdzenia, albo zaÊwiadczenie (zawia-
domienie, skierowanie), o którym mowa w § 4
ust. 2 — je˝eli przejazd odbywany jest po dziecko
lub po jego odwiezieniu.

§ 6. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nie emerytów i rencistów oraz ich wspó∏ma∏˝onków,
na których pobierane sà zasi∏ki rodzinne, do korzysta-
nia z dwóch przejazdów w ciàgu roku z ulgà 37% Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociàgach osobowych, pospiesznych i ekspreso-
wych, sà zaÊwiadczenia wed∏ug wzoru stanowiàcego
za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia, wydawane przez:

1) terenowe jednostki Polskiego Zwiàzku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów; 

2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ
„SolidarnoÊç”;

3) Niezale˝ny Krajowy Zwiàzek Zawodowy w Polsce
„SolidarnoÊç Weteranów Pracy”;

4) Zarzàd G∏ówny i oddzia∏y terenowe Stowarzysze-
nia Emerytów i Rencistów „SolidarnoÊç — 80”;

5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy
Ogólnopolskiego Porozumienia Zwiàzków Zawo-
dowych; 

6) Niezale˝ny Zwiàzek Przysz∏ych i Obecnych Emery-
tów i Rencistów „Weterani Pracy”;

7) oddzia∏y wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Resortu Spraw Wewn´trznych;

8) zarzàdy i ko∏a Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodo-
wych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego;

9) okr´gowe sekcje emerytów i rencistów Zwiàzku
Nauczycielstwa Polskiego;

10) Zwiàzek Zawodowy Pracowników Najwy˝szej Izby
Kontroli;

11) Komisj´ Krajowà i zarzàdy regionów ChrzeÊcijaƒ-
skiego Zwiàzku Zawodowego „SolidarnoÊç” 
im. Ksi´dza Jerzego Popie∏uszki;

12) zarzàdy wojewódzkie Zwiàzku Emerytów i Renci-
stów Po˝arnictwa Rzeczypospolitej Polskiej;

13) oddzia∏y wojewódzkie Zwiàzku ˚o∏nierzy Ludowe-
go Wojska Polskiego;

14) terenowe jednostki Krajowego Zwiàzku Emerytów
i Rencistów S∏u˝by Wi´ziennej

— dla osób uprawnionych nale˝àcych i nienale˝àcych
do tych organizacji. 

2. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, okazu-
je si´ wraz z dowodem osobistym lub innym dokumen-
tem umo˝liwiajàcym stwierdzenie to˝samoÊci osoby
uprawnionej.

§ 7. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nia osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji do
korzystania z ulgi:

— 49% — przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych oraz autobusowego w komunikacji
zwyk∏ej, 

— 37% — przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
innych ni˝ osobowe oraz autobusowego w komu-
nikacji przyspieszonej i pospiesznej, 

na podstawie biletów jednorazowych, sà odpowied-
nio:

1) wypis z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej do
spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzajàcy za-
liczenie do I grupy inwalidów;

2) wypis z treÊci orzeczenia wojskowej komisji lekar-
skiej albo komisji lekarskiej podleg∏ej Ministrowi
Spraw Wewn´trznych i Administracji, stwierdzajà-
cy zaliczenie do I grupy inwalidów;

3) wypis z treÊci orzeczenia lekarza orzecznika ZUS,
stwierdzajàcy ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy i nie-
zdolnoÊç do samodzielnej egzystencji;

4) zaÊwiadczenie ZUS, stwierdzajàce zaliczenie wyro-
kiem sàdu do I grupy inwalidów bàdê uznanie nie-
zdolnoÊci do samodzielnej egzystencji; 

5) wypis z treÊci orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Ka-
sy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego (KRUS),
stwierdzajàcy niezdolnoÊç do samodzielnej egzy-
stencji;

6) wypis z treÊci orzeczenia komisji lekarskiej KRUS,
stwierdzajàcy niezdolnoÊç do samodzielnej egzy-
stencji;

7) zaÊwiadczenie KRUS, stwierdzajàce zaliczenie wy-
rokiem sàdu do I grupy inwalidów bàdê uznanie
niezdolnoÊci do samodzielnej egzystencji; 

8) legitymacja emeryta — rencisty wojskowego z wpi-
sem w∏aÊciwego organu emerytalnego o zalicze-
niu do I grupy inwalidów;

9) legitymacja emeryta — rencisty policyjnego z wpi-
sem w∏aÊciwego organu emerytalnego o zalicze-
niu do I grupy inwalidów;

10) legitymacja osoby niepe∏nosprawnej, stwierdzajà-
ca znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci, wysta-
wiona przez uprawniony organ.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—7,
okazuje si´ wraz z dowodem osobistym lub innym do-
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kumentem umo˝liwiajàcym stwierdzenie to˝samoÊci
osoby uprawnionej.

§ 8. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia
osób niewidomych, nieb´dàcych osobami niezdolny-
mi do samodzielnej egzystencji, do korzystania z ulgi
37% — przy przejazdach Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na
podstawie biletów jednorazowych lub miesi´cznych
imiennych, sà dokumenty, o których mowa w § 7 —
stwierdzajàce niezdolnoÊç do pracy, inwalidztwo albo
niepe∏nosprawnoÊç z powodu stanu narzàdu wzroku.

§ 9. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nia uczniów, studentów i s∏uchaczy kolegiów nauczy-
cielskich i nauczycielskich kolegiów j´zyków obcych do
korzystania z ulgi:

1) 37% — przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na
podstawie biletów jednorazowych, sà odpowied-
nio dla:
a) dzieci i m∏odzie˝y w okresie od rozpocz´cia na-

uki w szkole podstawowej do ukoƒczenia gimna-
zjum, szko∏y ponadpodstawowej lub ponadgim-
nazjalnej — publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szko∏y publicznej, do ukoƒcze-
nia 24 roku ˝ycia — legitymacja szkolna,

b) studentów do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia — legi-
tymacja studencka, 

c) s∏uchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczyciel-
skich kolegiów j´zyków obcych, do ukoƒczenia
26 roku ̋ ycia — legitymacja s∏uchacza kolegium; 

2) 49% — przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych i pospiesznych, na podstawie imien-
nych biletów miesi´cznych, oraz autobusowego
w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podsta-
wie imiennych biletów miesi´cznych szkolnych, sà
odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 1.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oka-
zuje si´ wraz z dowodem osobistym lub innym doku-
mentem umo˝liwiajàcym stwierdzenie wieku odpo-
wiednio ucznia, studenta lub s∏uchacza kolegium, je˝e-
li nie jest on okreÊlony w tych legitymacjach.

§ 10. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nie studentów — obywateli polskich studiujàcych za
granicà, do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia, do korzystania
z ulgi 37% — przy przejazdach Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach oso-
bowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie
biletów jednorazowych, sà odpowiednio:

1) legitymacja studencka, wydana przez polskà szko-
∏´ wy˝szà,

2) mi´dzynarodowa legitymacja studencka Interna-
tional Student Identity Card (ISIC)

— wraz z dowodem osobistym lub innym dokumen-
tem umo˝liwiajàcym stwierdzenie wieku studenta, je-
˝eli nie jest on okreÊlony w tych legitymacjach.

§ 11. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnie-
nie do korzystania z ulgi 37% — przy przejazdach Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociàgach osobowych, na podstawie biletów jedno-
razowych lub imiennych miesi´cznych, oraz autobuso-
wego w komunikacji zwyk∏ej, na podstawie biletów
imiennych miesi´cznych, dla: 

1) nauczycieli szkó∏ podstawowych, gimnazjów, szkó∏
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych — pu-
blicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkó∏
publicznych,

2) nauczycieli akademickich

— sà legitymacje odpowiednio nauczyciela lub na-
uczyciela akademickiego.

§ 12. 1. Dokumenty okreÊlone w niniejszym rozpo-
rzàdzeniu, zawierajàce wpisy o uprawnieniach do bez-
p∏atnych przejazdów albo o wysokoÊci ulgi przys∏ugu-
jàcej do dnia 30 stycznia 2002 r. lub do dnia 31 lipca
2002 r., poÊwiadczajà uprawnienia do ulgowych prze-
jazdów na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej w usta-
wie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgo-
wych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego, do czasu uaktualnienia wpisu o wysoko-
Êci przys∏ugujàcej ulgi lub wymiany dokumentu, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r.

2. Dokumenty okreÊlone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a—e
oraz § 6 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporzàdzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie okreÊle-
nia rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych upraw-
nienia do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r.
Nr 8, poz. 74) poÊwiadczajà uprawnienia do ulgowych
przejazdów na zasadach i w wysokoÊci okreÊlonej
w ustawie, o której mowa w ust. 1, nie d∏u˝ej jednak ni˝
do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 
1 listopada 2002 r.2)

Minister Infrastruktury: M. Pol

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktu-
ry (Dz. U. z 2002 r. Nr 32, poz. 302).

2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie okreÊlenia rodzajów dokumentów poÊwiadcza-
jàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 8, poz. 74), które traci moc z dniem 31 paêdzier-
nika 2002 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 977).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 paêdziernika
2002 r. (poz. 1495)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR ZAÂWIADCZENIA DLA JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNA DZIECI I M¸ODZIE˚Y 
DOTKNI¢TYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPE¸NOSPRAWNYCH



Dziennik Ustaw Nr 179 — 11448 — Poz. 1495

Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZAÂWIADCZENIA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW ORAZ ICH WSPÓ¸MA¸˚ONKÓW, 
NA KTÓRYCH POBIERANY JEST ZASI¸EK RODZINNY


