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UPRAWNIENIA  DO  PRZEJAZDÓW  ORAZ  WYSOKOŚĆ  STOSOWANYCH  ULG  

obowiązujących od 1 luty 2023 r. 

w środkach transportu zbiorowego  

organizowanego przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”  

 

Uprawnienia samorządowe 

I. Ustala się uprawnienia do ulgi samorządowej  na podstawie  biletów socjalnych 

jednoprzejazdowych: 

 

Lp. Osoby uprawnione do przejazdów na 

podstawie biletów samorządowych 

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający 

uprawnienia 

1. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

czyli całkowicie niezdolne do pracy i   

samodzielnej egzystencji (dawna I grupa)  

Dokument potwierdzający znaczny stopień 

niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i 

samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości, np. 

orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. 

inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu 

niepełnosprawności. 

2. Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej 

egzystencji towarzyszący w pojeździe 

Po okazaniu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność 

podopiecznego.  

3. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali 

co najmniej 18 litrów krwi  i  dawcy 

przeszczepów 

 Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi  lub 

legitymacja Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z 

dokumentem tożsamości 

4. Osoby, które ukończyły 70 lat życia,   Dokument potwierdzający wiek  i tożsamość pasażera 

II. Ustala się uprawnienia do ulgi samorządowej 20% na podstawie biletów jednoprzejazdowych: 

Lp. 
Osoby uprawnione do przejazdów 

ulgowych samorządowych 
Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający 

uprawnienia 

1. Uczniowie szkół podstawowych,  

ponadpodstawowych i policealnych do 24 

roku życia  

Ważna legitymacja szkolna wydana według wzoru określonego 

przez MEN.  

2. Uczestnicy studiów doktoranckich – do 

ukończenia 35 roku życia 

Ważna legitymacja doktoranta   

3. Osoby niepełnosprawne z orzeczeniem 

określającym umiarkowany stopień 

niepełnosprawności lub całkowitą 

niezdolność do pracy (dawna II grupa 

inwalidzka) 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez 

uprawniony organ z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności   

- lub legitymacja rencisty z określeniem całkowitej niezdolności do 

pracy lub II grupy   

- lub orzeczenie ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy wraz 

z dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera   

4. Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu  Legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem 

„inwalida słuchu   

5. Emeryci   Legitymacja emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu 

świadczeń emerytalnych   

6. Osoby pobierające rentę socjalną  Orzeczenie właściwego organu o przyznaniu renty wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera.   
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7. Osoby pobierające rentę rodzinną po 

zmarłym współmałżonku, które wcześniej 

pobierały emeryturę   

Orzeczenie właściwego organu o przyznaniu renty wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość pasażera   

*bilety z ulgą 20% zaokrągla się do pełnych 10 groszy poprzez odcięcie 2-go miejsca po przecinku 

III. Ustala się uprawnienia do ulgi samorządowej 50% na podstawie biletów jednoprzejazdowych: 

Lp. 
Osoby uprawnione do przejazdów 

ulgowych samorządowych 
Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający 

uprawnienia 

1. Studenci do 26 roku życia  Legitymacja studencka 

 

IV. Ustala się uprawnienia  do ulgi samorządowej  35% na podstawie biletów samorządowych – 

miesięcznych trasowanych: 

Lp. 
Osoby uprawnione do przejazdów 

ulgowych samorządowych 
Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający 

uprawnienia 

1. Dzieci po ukończeniu 4 lat do dnia 30 

września w roku kalendarzowym  

rozpoczęcia obowiązku szkolnego  

Dokument stwierdzający wiek dziecka np. książeczka zdrowia, 

paszport  lub oświadczenie opiekuna.     

 

2. Osoby słabo widzące z umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności (dawna II 

grupa inwalidzka). 

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub dokument 

stwierdzający tego rodzaju niepełnosprawność, np.: legitymacja z 

wpisanym stopniem niepełnosprawności, czy orzeczenie, ze 

wskazanym symbolem niepełnosprawności wydane przez 

właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

3. Osoby niepełnosprawne narządu słuchu  Legitymacja wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem 

„inwalida słuchu”   

*bilety z ulgą 35% zaokrągla się do pełnych 10 groszy poprzez odcięcie 2-go miejsca po przecinku 

 

V. Ustala się uprawnienia do przejazdów na podstawie biletów socjalnych – rocznych (ważnych 

przez okres 365 dni) 

Lp. 
Osoby uprawnione do przejazdów 

ulgowych samorządowych 
Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienia 

1. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, 

którzy oddali co najmniej 18 litrów 

krwi i dawcy przeszczepów 

 Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi  lub legitymacja Zasłużonego 

Dawcy Przeszczepu 

 

VI. Ustala się uprawnienia do przejazdów na podstawie samorządowych biletów socjalnych – 

okresowych (ważnych przez okres 365 dni) 

Lp. Osoby uprawnione do przejazdów na 

podstawie biletów samorządowych 

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający 

uprawnienia 

1. Osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne 

do pracy i   samodzielnej egzystencji (dawna I 

grupa) 

  

Dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności 

lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji 

wraz z dokumentem tożsamości, np. orzeczenie lub wypis z treści 

orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, 

legitymacja z wpisem o stopniu niepełnosprawności. 
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2. Osoby niewidome  niezdolne do samodzielnej 

egzystencji (dawna I grupa inwalidzka). 

  

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub dokument 

stwierdzający tego rodzaju niepełnosprawność, np.: legitymacja z 

wpisanym stopniem niepełnosprawności, czy orzeczenie, ze 

wskazanym symbolem niepełnosprawności wydane przez 

właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

3. Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej 

egzystencji; przewodnik osoby niewidomej 

towarzyszący osobom niepełnosprawnym 

wymienionym w pkt.1 i 2 opiekun, któremu 

prawo to przysługuje również bez towarzystwa 

osób wymienionych w pkt. 1 i 2   (tj. po 

odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po 

niego) wyłącznie na trasie: miejsce 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej – 

ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek 

wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej. 

Zarejestrowana u przewoźnika EM-karta po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność podopiecznego, lub 

zaświadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wystawione 

przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia 

oraz warsztat terapii   

4. Dzieci i młodzież ze stwierdzoną 

niepełnosprawnością, nie dłużej niż do 

ukończenia 16 roku życia. 

Dzieci niepełnosprawne uczęszczające do 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych lub przedszkolach oraz 

uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych uczęszczający do szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, ponad 

gimnazjalnych i policealnych   wraz z 

opiekunem, który podróżuje:  

- z uprawnionym, po uprawnionego lub po 

odwiezieniu uprawnionego  

- wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania 

do placówki oświatowej i z powrotem, oraz do 

ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych, 

domów pomocy społecznych ośrodków 

wsparcia, zakładów opieki zdrowotnej, 

poradni Psychologiczno-pedagogicznej w tym 

poradni specjalistycznej    

(opiekunem na podstawie odrębnej EM-karty 

osoby uprawnionej do ulgi) 

-Ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna według wzoru 

określonego przez właściwego Ministra Edukacji albo Ministra 

Kultury, wydana przez placówkę oświatową dla uczniów ze 

stwierdzoną niepełnosprawnością,  

-  orzeczenie zespołu orzekającego niepełnosprawność lub ważna 

legitymacja wydana przez właściwy organ, dokumentująca 

niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. 

-Ważna legitymacja przedszkolna lub szkolna wraz z 

orzeczeniem o niepełnosprawności 

5. Dzieci i młodzież będące osobami 

niepełnosprawnymi od 16 do ukończenia 26 

roku życia o znacznym, umiarkowanym, 

lekkim stopniu niepełnosprawności z 

orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji, całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy( dawna I, II, III grupa 

inwalidzka) przy przejazdach z miejsca 

zamieszkania do placówki oświatowej, 

ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka 

wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej i z 

powrotem. 

Ważna legitymacja szkolna według wzoru określonego przez 

właściwego Ministra Edukacji albo Ministra Kultury*, wydana 

przez placówkę oświatową dla uczniów ze stwierdzoną 

niepełnosprawnością. Zaświadczenie dla osoby niepełnosprawnej 

wystawione przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek 

wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej,   

 

6. Opiekun towarzyszący osobom 

niepełnosprawnym wymienionym w pkt. 4 i 5 

(z wykluczeniem osób z orzeczonym lekkim 

stopniem niepełnosprawności, częściowej 

niezdolności do pracy, III grupa inwalidzka) 

opiekun, któremu prawo to przysługuje 

również bez towarzystwa osób wymienionych 

w p. 4 i 5 (tj. po odwiezieniu podopiecznego 

lub w drodze po niego) wyłącznie na trasie: 

miejsce zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej– placówka oświatowa, 

ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek 

wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej. 

- zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową dla opiekuna 

ucznia o wzorze: MI-1/2002  po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego niepełnosprawność podopiecznego, 

Zaświadczenie dla opiekuna osoby niepełnosprawnej wystawione 

przez ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia 

oraz warsztat terapii zajęciowej.   
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7. Kombatanci i osoby represjonowane oraz 

wdowcy i wdowy po nich 

Zaświadczenie wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów  

i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących 

uprawnieniach do ulg. Zaświadczenie i legitymacja wydane na 

podstawie dotychczas obowiązujących przepisów przez: 

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, 

- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Reprezentowanych, 

- Urząd do Spraw Kombatantów, 

- Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 

 

VII. Ustala się uprawnienia do przejazdów na podstawie biletów samorządowych gminnych  

(ważnych przez okres 365 dni) 

Lp. Osoby uprawnione do przejazdów na 

podstawie biletów samorządowych 

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający 

uprawnienia 

1. Dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku 

życia na terenie jednej gminy, bez 

możliwości kontynuowania jazdy w 

kursie poza gminę - mieszkańcy gmin 

uczestniczących w ZG „PKS” 

Dokument potwierdzający tożsamość pasażera oraz adres 

zamieszkania na terenie gmin uczestniczących w ZG „PKS” 

 

VIII. Ustala się uprawnienia do przejazdów na podstawie biletów samorządowych dla osób 

powyżej 70 roku życia (ważnych przez okres 365 dni): 

Lp. Osoby uprawnione do przejazdów na 

podstawie biletów samorządowych 

Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający 

uprawnienia 

1. Osoby, które ukończyły 70 lat życia,  Dokument potwierdzający wiek i tożsamość pasażera 

 

 

Uprawnienia ustawowe   - zgodnie z obowiązującymi przepisami:   

➢ ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915 ze zm.);  
➢ ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2022, 

poz. 574);  

➢ ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 2021, poz. 1858 ze zm.);  

➢ ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. 2018, 

poz. 1799 ze zm.);  

➢ ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U. 2021, poz. 1656); 

➢ ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań  poza granicami państwa (Dz. U. 

2020, poz. 2055); 

➢ ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2018, poz. 295); 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. 2017, poz. 810 ze zm.)   

 

 

 

 


