UPRAWNIENIA

DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH W KOMUNIKACJI ZWYKŁEJ
Grupa pasażerów / dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z przejazdów ulgowych

Wysokość ulgi przy przejazdach
na podstawie biletów
jednorazowych
miesięcznych

Posłowie i senatorowie
legitymacja poselska / senatorska
Dziecko do lat 4 (bez oddzielnego miejsca)
dokument stwierdzający wiek dziecka
Funkcjonariusze Straży Granicznej wykonujący czynności służbowe związane z ochroną szlaków komunikacyjnych
legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi
Przewodnik oraz opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji albo inwalidzie wojennemu/wojskowemu I
grupy (tylko wraz z tą osobą)
jeden z dokumentów osoby niewidomej, niesamodzielnej lub inwalidy I grupy
Osoby niewidome, jeśli zostały uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji
wypis z treści orzeczenia lekarskiego, legitymacja „04-O” wystawiona przez uprawniony organ
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne *
legitymacja osoby niepełnosprawnej, wypis z treści orzeczenia lekarskiego, zaświadczenie wydawane przez placówkę, do/z której odbywa się przejazd
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (tylko wraz z dzieckiem lub przy przejeździe po dziecko
lub po jego odwiezieniu na podstawie stosownego zaświadczenia z placówki) *
dokumenty dziecka oraz zaświadczenie wydawane przez placówkę, do/z której odbywa się przejazd
Dziecko do lat 4 (z oddzielnym miejscem)
dokument stwierdzający wiek dziecka
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, celni w czasie wykonywania czynności służbowych
legitymacja służbowa, mundur oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego
legitymacja służbowa, mundur, odznaka identyfikacyjna żołnierza ŻW oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych
Żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego
legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające ten obowiązek w formach
równorzędnych
książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej
Inwalidzi wojenni/wojskowi I grupy i cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
książka/legitymacja inwalidy wojennego/wojskowego, zawierająca wpis ZUS o zaliczeniu do I grupy inwalidów
Kombatanci
zaświadczenia i legitymacje wydawane przez Urząd Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Studenci do ukończenia 26. roku życia / Doktoranci do ukończenia 35. roku życia
legitymacja studencka / legitymacja doktoranta
Emeryci / renciści / członkowie rodzin wielodzietnych (wyłącznie na terenie gm. Kolbudy i w relacjach gm. Kolbudy - Gdańsk)
legitymacja emeryta / legitymacja rencisty / Karta Dużej Rodziny oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający dane osobowe
Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy)
wypis z treści orzeczenia lekarskiego, legitymacja wystawiona przez uprawniony organ
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie
dłużej niż do ukończenia 24 lat
legitymacja szkolna
Osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
wypis z treści orzeczenia lekarskiego, legitymacja „04-O” wystawiona przez uprawniony organ
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
dokument stwierdzający wiek dziecka, zaświadczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego
Inwalidzi wojenni i wojskowi (innej niż I grupy) / Weterani działań poza granicami państwa
wypis z treści orzeczenia lekarskiego, legitymacja wystawiona przez uprawniony organ / legitymacja weterana lub emeryta-rencisty
Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, oraz szkół ponadgimnazjalnych / Nauczyciele akademiccy
legitymacja nauczyciela / legitymacja nauczyciela akademickiego
* - uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do miejsca nauki, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, poradni
specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.
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W przypadku przejazdu na podstawie biletu ulgowego, pasażer zobowiązany jest okazać osobom upoważnionym dokument uprawniający do takiej ulgi.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z późn. zm.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z późn. zm.

Organizator przewozów

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ GDAŃSK SP. Z O.O., 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 12, tel. 58 323 81 00
Informacja pasażerska: tel. 58 302 15 32, www.pks.gdansk.pl, marketing@pks.gdansk.pl

