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UPRAWNIENI DO ULGI 

WYMIAR ULGI (%) 
Przejazdy w klasie drugiej  

na podstawie biletów 

 
DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE ULGĘ  

NA PRZEJAZDY 
jednorazo-

wych 
miesięcznych 

imiennych 

w pociągach 
 
Osob.
1) 

 
Posp., 
TLK 2) 

 
EIC 

 
Osob. 

 
Posp., 
TLK 3) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. Opiekun lub przewodnik towarzyszący 

w podróży: 
1)osobie niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji 4), 
 
albo 
2) osobie niewidomej. 
 

95 95 95 - - 1)jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji,  
o którym mowa w poz. 6 i 8. 
Opiekunem może być osoba pełnoletnia. 
 
 
2) jeden z dokumentów osoby niewidomej, o którym mowa w poz. 4,5 i 9, 
stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy lub niepełnosprawność  
z powodu narządu wzroku. 
Przewodnikiem osoby niewidomej-osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies-
przewodnik. 

2. Dzieci i młodzież dotknięte 
inwalidztwem lub niepełnosprawne do 
ukończenia 24 r.ż oraz studenci 
dotknięci inwalidztwem lub 
niepełnosprawni do ukończenia 26 r.ż. 
- wyłącznie przy  przejazdach z miejsca 
zamieszkania lub z miejsca pobytu do 
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, 
placówki opiekuńczo - wychowawaczej, 
specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego, specjalnego ośrodka 
wychowawczego, ośrodka 
umożliwiającego dzieciom i młodzieży 
spełnienie obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, ośrodka 
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu 
pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, 
zakładu opieki zdrowotnej, poradni 

78 
 

78 78 78 78 Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej 
albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: 
- Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego 
- Legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełno-
sprawnych 
- Legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymie-
nionych w pkt 2 
2. Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły 
wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym: 
-Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, 
wystawiona przez uprawniony organ 
- Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ 
-Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS stwierdzające: częściową niezdolność do pracy, całkowitą 
niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 
samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji 
-Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność  
do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy 



psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, a także na 
turnus rehabilitacyjny- i z powrotem. 

i do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji 
3. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych 
albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wraz z 
jednym z dokumentów wymienionych powyżej - dodatkowo wymagane jest 
zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio: 
a. Termin i miejsce 
badania, leczenia, konsultacji zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych, 
albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie 
rehabilitacyjnym. 
Potwierdzenie stawienia się na: badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, 
zajęcia terapeutyczne. 

3. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i 
młodzieży dotkniętych inwalidztwem 
lub niepełnosprawnych - wyłącznie przy 
przejazdach określonych w poz.2. 

78 78 78 - - 1) dokumenty dziecka określone w poz. 2 pkt 1-3 – jeżeli przejazd odbywany 
jest wraz z dzieckiem; 
2) zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek 
lub placówkę o charakterze oświatowym, 
albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomie-
nie, skierowanie), o którym mowa w poz. 2 pkt 3 – jeżeli przejazd odbywany 
jest po dziecko lub po jego odwiezieniu. 

4. Osoby niewidome uznane za osoby 
niezdolne do samodzielnej egzy-
stencji 4) 

93 51 51 93 51 1) jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 6 pkt 1-10, stwierdzający 
inwalidztwo I grupy albo niezdolność 
do samodzielnej egzystencji, z powodu stanu narządu wzroku, albo 
2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień 
niepełnosprawności z powodu stanu 
narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności 
„04-O”, wystawiona przez uprawniony organ. 
Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 
tożsamości osoby uprawnionej. 

5. Osoby niewidome, jeśli nie są uznane 
za osoby niezdolne do samodziel-
nej egzystencji 

37 37 37 37 37 1) jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 6 pkt 1-10, stwierdzający 
inwalidztwo II grupy albo całkowitą 
niezdolność do pracy, z powodu stanu narządu wzroku, albo 
2) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany 
stopień niepełnosprawności z powodu 
stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełno-
sprawności „04-O”, wystawiona przez 
uprawniony organ. 
Dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym 
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 
tożsamości osoby uprawnionej. 

6. Osoby niezdolne do samodzielnej egzy-
stencji 4)

), z wyjątkiem 
osób niewidomych 

49 37 37 - - Jeden z nw. dokumentów: 
1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrud-
nienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów, 
2) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej 
podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (MSWiA) albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidz-



twa, 
3) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza 
orzecznika ZUS stwierdzające 
całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji al-
bo niezdolność do samodzielnej 
egzystencji, 
4) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do 
pracy i niezdolność do samodzielnej 
egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
5) zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy 
inwalidów bądź uznanie niezdolności 
do samodzielnej egzystencji, 
6) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego (KRUS) stwierdzający 
niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
7) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdol-
ność do samodzielnej egzystencji, 
8) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy 
inwalidów bądź uznanie niezdolności 
do samodzielnej egzystencji, 
9) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ 
emerytalny podległy odpowiednio potwierdzenie tożsamości osoby uprawnio-
nej. 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości 
albo Ministrowi Obrony Narodowej, 
z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność 
do samodzielnej egzystencji, 
10)legitymacja emeryta - rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ 
emerytalny podległy Ministrowi 
Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa, 
11)legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień nie-
pełnosprawności, wystawiona przez 
uprawniony organ. 
Dokumenty wskazane w pkt 1-9 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub 
innym dokumentem umożliwiającym 

7. Emeryci i renciści oraz ich współmał-
żonkowie, na których pobierane są 
zasiłki rodzinne 
- 2 przejazdy w roku 

37 37 37 - - Zaświadczenie wydane przez: 
1) terenowe jednostki Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
2) regionalne komisje emerytów i rencistów NSZZ „Solidarność”, 
3) Niezależny Krajowy Związek Zawodowy w Polsce „Solidarność Weteranów 
Pracy”, 
4) Zarząd Główny i oddziały terenowe Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów 
„Solidarność – 80”, 
5) wojewódzkie i regionalne rady weteranów pracy Ogólnopolskiego Porozu-
mienia Zw. Zaw., 
6) Niezależny Związek Przyszłych i Obecnych Emerytów i Rencistów „Wete-
rani Pracy”, 



7) oddziały wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Resortu 
Spraw Wewnętrznych, 
8) zarządy i koła Związku Byłych żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy 
Wojska Polskiego, 
9) okręgowe sekcje emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
10) Związek Zawodowy Pracowników Najwyższej Izby Kontroli, 
11) Komisję Krajową i zarządy regionów Chrześcijańskiego Związku Zawo-
dowego „Solidarność” im. Księdza 
Jerzego Popiełuszki, 
12) zarządy wojewódzkie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rze-
czypospolitej Polskiej, 
13) oddziały wojewódzkie Związku żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, 
14) terenowe jednostki Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby 
Więziennej 
- dla osób uprawnionych należących i nie należących do tych organizacji. 
Zaświadczenie okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumen-
tem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. 

8. Cywilna niewidoma ofiara działań wo-
jennych uznana za 
osobę niezdolną do samodzielnej egzy-
stencji 

78 78 - - - Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o nie-
zdolności do samodzielnej egzystencji, 
wystawiona przez organ rentowy. 

9. Cywilna niewidoma ofiara działań wo-
jennych jeśli jest 
uznana za osobę całkowicie niezdolną 
do pracy 

37 37 37 37 37 Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o cał-
kowitej niezdolności do pracy, wystawiona 
przez organ rentowy. 

10. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni 
do I grupy inwalidów lub uznani za cał-
kowicie niezdolnych do pracy i 
niezdolnych do samodzielnej egzysten-
cji (choćby bez związku z działaniami 
wojennymi lub służbą wojskową). 

78 78 37 - - Książka Inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis o zaliczeniu do 
I grupy inwalidów, albo całkowicie niezdolności do pracy i niezdolności do 
samodzielnej egzystencji. 

11. Kombatanci, będący inwalidami wojen-
nymi lub wojskowymi zaliczonymi do I 
grupy inwalidów lub uznani za całkowi-
cie niezdolnych do pracy w przypadku 
zaliczenia do I grupy inwalidów (uzna-
nia niezdolności do samodzielnej 
egzystencji) z ogólnego stanu zdrowia. 

78 78 37 - - Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej niezdolno-
ści do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez 
organ rentowy. 

12. Przewodnik lub opiekun towarzyszący 
w podróży osobie wymienionej w 
poz.10 lub 11. 

95 95 95 - - Książka inwalidy wojennego lub wojskowego (poz.10) albo legitymacja osoby 
represjonowanej (poz.11). 

13. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni 
do II lub III grupy inwalidów albo 
uznani za całkowicie lub częściowo nie-
zdolnych do pracy. 

37 37 37 - - Książka inwalidy wojennego (wojskowego), zawierająca wpis odpowiednio o 
zaliczeniu do II lub III grupy inwalidów, albo o całkowitej lub częściowej nie-
zdolności do pracy. 



14. Kombatanci będący inwalidami wojen-
nymi lub wojskowymi zaliczonymi do II 
lub III grupy inwalidów lub uznani za 
całkowicie lub częściowo niezdolnych 
do pracy. 

37 37 37 - - Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub czę-
ściowej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy. 

 
 
1)w tym pociągi REGIO, interREGIO, REGIOekspres; 
2)TLK pociągi wg taryfy pośpiesznej; 
3)dotyczy wagonów z miejscami do siedzenia; 
4) Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji to również osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym i inwalidę I grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do tej grupy nie 
utraciło mocy), 
 
WAŻNE:  
- osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdów w klasie 1, zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty  
w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2; 
- uprawnienie do korzystania z ulg, wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu, podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświad-
czającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u konduktora (również biletu z ulgą 100%), zasadniczo wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty za wydanie biletu  
w pociągu. 
 
Pkt. 1-9 opracowano na podstawie: 
 
- 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.); 
- ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 249, 
poz.1824 z poz. 1824 z późn. zm.); 
- Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2012 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego  (Dz.U.. Nr 179, poz.1495 z późń. zm.); 
- Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejaz-
dów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.Nr 56, poz. 340 z późń. zm); 
- Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz.U. z 2007 r. Nr 24, poz. 153). 
 
Pkt. 10-15 opracowano na podstawie: 
 
- Ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z póżn. Zm.); 
- Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okre powojennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 400); 
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203). 

 


