
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 62,
poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 113, poz. 984) i art. 3 ustawy z dnia
20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego trans-
portu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 977)
og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.
o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych przejaz-
dów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254), z uwzgl´dnieniem
zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 4 lutego 1994 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych prze-
jazdów Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego (Dz. U. z 1994 r. Nr 40, poz. 150);

2) ustawà z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach kszta∏-
towania wynagrodzeƒ i Êrodków na wynagrodze-
nia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 368);

3) ustawà z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o zmianie ustawy
— Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1994 r. Nr 113, poz. 547);

4) ustawà z dnia 21 kwietnia 1995 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych prze-
jazdów Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego (Dz. U. z 1995 r. Nr 50, poz. 261);

5) ustawà z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych prze-
jazdów Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego (Dz. U. z 1996 r. Nr 100, poz. 460);

6) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy ustro-
jowej paƒstwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126);

7) ustawà z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektó-
rych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem admi-
nistracji publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1802);

8) ustawà z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy wprowa-
dzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy — Kar-
ta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 111, poz. 1194);

9) ustawà z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych prze-
jazdów Êrodkami publicznego transportu zbioro-
wego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2002 r.
Nr 4, poz. 34);

10) ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 112, poz. 977)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 9 paêdziernika 2002 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnie-
niach do bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
z 1992 r. Nr 54, poz. 254), który stanowi:

„Art. 10. 1. W∏aÊciwi ministrowie w terminie do
dnia 31 sierpnia 1992 r. przeprowadzà
rokowania ze zwiàzkami zawodowymi
co do zasad i zakresu wykupu upraw-
nieƒ, które znosi si´ na mocy niniejszej
ustawy.

2. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi
wraz z projektem ustawy bud˝etowej
na 1993 r. informacj´ o wynikach roko-
waƒ, o których mowa w ust. 1, oraz
o proponowanych rozwiàzaniach
prawnych w tym zakresie.”;

2) art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o zmianie usta-
wy o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgowych
przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbio-
rowego (Dz. U. z 1994 r. Nr 40, poz. 150), który sta-
nowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

3) art. 40 ustawy z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach
kszta∏towania wynagrodzeƒ i Êrodków na wyna-
grodzenia przez podmioty gospodarcze oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 80,
poz. 368), który stanowi:

„Art. 40. Ustawa wchodzi w ˝ycie od pierwszego
dnia miesiàca nast´pujàcego po miesià-
cu, w którym ustawa zosta∏a og∏oszona.”;
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4) art. 20 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1994 r. o zmianie
ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1994 r. Nr 113, poz. 547), który sta-
nowi:

„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 13, 17 i 19, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia, oraz art. 18 ust. 4, któ-
ry wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1995 r.”;

5) art. 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 1995 r. o zmianie
ustawy o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgo-
wych przejazdów Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego (Dz. U. z 1995 r. Nr 50, poz. 261), któ-
ry stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1996 r. o zmianie
ustawy o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgo-
wych przejazdów Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego (Dz. U. z 1996 r. Nr 100, poz. 460),
który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;

7) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126), który stanowi:

„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

8) art. 75 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie
niektórych ustaw zwiàzanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2001 r. Nr 154,
poz. 1802), który stanowi:

„Art. 75. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem:

1) art. 71, który wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia
1999 r.,

2) art. 5 pkt 6 i 8, art. 8 pkt 3, art. 25 pkt 26
i art. 29 pkt 2, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 2000 r.,

3) art. 24 pkt 6—10 i art. 41 pkt 2, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 kwietnia
2000 r.,

4) art. 63 ust. 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2000 r.,

5) art. 2, art. 14 pkt 2 lit. a), c)—e), pkt 3, 4
i 5 lit. a), art. 15 pkt 10 lit. d), art. 26
pkt 1, art. 30 pkt 1, art. 39 pkt 1 lit. a),
art. 40 pkt 2 lit. b), art. 46 pkt 1 i 3
i art. 62, które wchodzà w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.,

6) art. 25 pkt 20, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2001 r.,

7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2003 r.”;

9) art. 31 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie
ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy — Przepisy
wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, ustawy
— Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194), który stanowi:

„Art. 31. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 39 lit. a) i b) i art. 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia
z mocà od dnia 1 wrzeÊnia 2001 r.,

2) art. 1 pkt 50 lit. d), pkt 54 lit. a), c) i h),
art. 2 pkt 9 oraz art. 3 pkt 23, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,

3) art. 6 i 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 czerwca 2003 r.,

4) art.  5 i 9, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 wrzeÊnia 2002 r.”;

10) art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie
ustawy o uprawnieniach do bezp∏atnych i ulgo-
wych przejazdów Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
z 2002 r. Nr 4, poz. 34), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 stycz-
nia 2002 r.”;

11) art. 2 i 4 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), które stanowià:

„Art. 2. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych, o których mowa w art. 1 pkt 8 usta-
wy, zachowujà moc, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, dotychczasowe przepisy
wykonawcze.”

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 sierpnia
2002 r.”

Marsza∏ek Sejmu: M.  Borowski
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Art. 1. 1.2) Ustawa reguluje uprawnienia do ulgo-
wych przejazdów Êrodkami publicznego transportu
zbiorowego w regularnych przewozach osób, wykony-
wanych przez uprawnionych przewoêników kolejo-
wych i autobusowych.

2. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do komunikacji
miejskiej.

Art. 1a.3) 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejo-
wego przys∏ugujà w klasie 2 wy∏àcznie w okreÊlonych
kategoriach pociàgów i na podstawie okreÊlonych ro-
dzajów biletów.

2. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu
w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzy-
stajàca z przejazdu w klasie 1 zobowiàzana jest do uisz-
czenia dop∏aty w wysokoÊci stanowiàcej ró˝nic´ mi´-
dzy nale˝noÊcià za pe∏nop∏atny przejazd w klasie 1
a nale˝noÊcià za pe∏nop∏atny przejazd w klasie 2.

3. Przewoênicy wykonujàcy publiczny transport
zbiorowy mogà wprowadziç uprawnienia do bezp∏at-
nych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowni-
ków oraz emerytów i rencistów i najbli˝szych cz∏onków
rodzin.

4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji
— nale˝y przez to rozumieç osoby ca∏kowicie nie-
zdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej
egzystencji, w rozumieniu przepisów o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, albo posiadajàce znaczny stopieƒ niepe∏no-
sprawnoÊci, w rozumieniu przepisów o rehabilita-
cji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe∏nosprawnych, bàdê inwalidów I grupy, je˝eli
orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie
utraci∏o mocy;

2) dzieciach i m∏odzie˝y dotkni´tych inwalidztwem
lub niepe∏nosprawnych — nale˝y przez to rozu-
mieç dzieci i m∏odzie˝ dotkni´te inwalidztwem lub
niepe∏nosprawne do ukoƒczenia 24 roku ̋ ycia oraz
studentów dotkni´tych inwalidztwem lub niepe∏-
nosprawnych do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia;

3) opiekunach lub przewodnikach — nale˝y przez to
rozumieç jednà osob´ pe∏noletnià, a w przypadku
przewodnika osoby niewidomej — osob´, która
ukoƒczy∏a 13 lat, albo psa — przewodnika;

4) uldze 100% — nale˝y przez to rozumieç uprawnie-
nie do uzyskania w kasie biletowej przewoênika bi-
letu z ulgà 100% wydawanego nieodp∏atnie.

Art. 1b.4) 1. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do: 

1)5) osób odbywajàcych podró˝ na podstawie wyku-
pionych od przewoênika na rzecz tych osób legity-
macji lub biletów uprawniajàcych do ulgowych
przejazdów, z zastrze˝eniem art. 5a;

2) osób, którym przewoênik przyzna∏, w ramach w∏a-
snej strategii handlowej, ulgi i zni˝ki taryfowe
o charakterze komercyjnym;

3)6) pracowników firm przewozowych kolejowych
i autobusowych, emerytów, rencistów tych firm
i najbli˝szych cz∏onków ich rodzin, w zakresie, w ja-
kim firmy te przyzna∏y uprawnienia do ulgowych
przejazdów;

4) pracowników przewoêników kolejowych odbywa-
jàcych s∏u˝bowe przejazdy na podstawie zezwoleƒ,
o których mowa w odr´bnych przepisach, upraw-
niajàcych do s∏u˝bowego przebywania podczas
jazdy w kabinach podró˝nych pojazdów trakcyj-
nych nieprzeznaczonych dla podró˝nych;

5)7) pasa˝erów odbywajàcych podró˝ pociàgami
EuroCity i InterCity w komunikacji mi´dzynarodo-
wej;
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 9 paêdziernika 2002 r. (poz. 1440)

U S TAWA

z dnia 20 czerwca 1992 r.

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego.1)

————————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do
bezp∏atnych i ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U.
z 2002 r. Nr 4, poz. 34), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
31 stycznia 2002 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.

3) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi-
sie 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o uprawnie-
niach do ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 977),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

————————
4) Dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierw-

sze ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 977), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 sierpnia 2002 r.

6) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie
ustawy, o której mowa w przypisie 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie
ustawy, o której mowa w przypisie 5.



6)8) pasa˝erów w komunikacji autobusowej ekspreso-
wej.

2.9) WielkoÊç ulg i zni˝ek taryfowych, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2, nie mo˝e wynosiç 95%, 78%, 49%
i 37%, stanowiç wielokrotnoÊci tych liczb oraz nie mo-
˝e byç przez nie podzielna.

Art. 2.10) 1. Do ulgi 100% przy przejazdach Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowego kolejowego, na
podstawie biletów jednorazowych, sà uprawnione na-
st´pujàce osoby:

1) dzieci w wieku do 4 lat;

2) umundurowani funkcjonariusze Stra˝y Granicznej
w czasie wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych
zwiàzanych z ochronà granicy paƒstwowej, a tak˝e
w czasie konwojowania osób zatrzymanych, s∏u˝-
by patrolowej oraz wykonywania czynnoÊci zwià-
zanych z kontrolà ruchu granicznego;

3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czyn-
noÊci s∏u˝bowych kontroli celnej w ruchu granicz-
nym;

4) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie
konwojowania osób zatrzymanych lub chronio-
nego mienia, przewo˝enia poczty specjalnej, s∏u˝-
by patrolowej oraz udzielania pomocy lub asy-
stowania przy czynnoÊciach organów egzekucyj-
nych;

5) ˝o∏nierze ̊ andarmerii Wojskowej oraz wojskowych
organów porzàdkowych wykonujàcy czynnoÊci
urz´dowe patrolowania i inne czynnoÊci s∏u˝bowe
w Êrodkach transportu zbiorowego.

2. Do ulgi 100% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego autobusowego w komu-
nikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podstawie biletów
jednorazowych, sà uprawnione dzieci do 4 lat, pod wa-
runkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego
miejsca do siedzenia.

3. Do ulgi 95% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobu-
sowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest
uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszàcy
w podró˝y osobie niewidomej albo osobie niezdolnej
do samodzielnej egzystencji.

4. Do ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego autobusowego w komu-
nikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podstawie biletów
jednorazowych, sà uprawnione osoby wymienione
w ust. 1.

5. Do ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobu-
sowego sà uprawnione nast´pujàce osoby:

1) dzieci i m∏odzie˝ dotkni´te inwalidztwem lub nie-
pe∏nosprawne — na podstawie biletów jednorazo-
wych lub miesi´cznych imiennych;

2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i m∏odzie˝y do-
tkni´tych inwalidztwem lub niepe∏nosprawnych —
na podstawie biletów jednorazowych.

Uprawnienie to obejmuje wy∏àcznie przejazd z miej-
sca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola,
szko∏y, szko∏y wy˝szej, placówki opiekuƒczo-wycho-
wawczej, placówki oÊwiatowo-wychowawczej, spe-
cjalnego oÊrodka szkolno-wychowawczego, specjal-
nego oÊrodka wychowawczego, oÊrodka umo˝liwia-
jàcego dzieciom i m∏odzie˝y spe∏nianie obowiàzku
szkolnego i obowiàzku nauki, oÊrodka rehabilitacyj-
no-wychowawczego, domu pomocy spo∏ecznej,
oÊrodka wsparcia, zak∏adu opieki zdrowotnej, porad-
ni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, a tak˝e na turnus rehabilitacyjny —
i z powrotem.

6. Do ulgi 78% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz auto-
busowego w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na
podstawie biletów jednorazowych, sà uprawnieni ˝o∏-
nierze odbywajàcy niezawodowà s∏u˝b´ wojskowà,
z wyjàtkiem s∏u˝by okresowej i nadterminowej, oraz
osoby spe∏niajàce obowiàzek tej s∏u˝by w formach
równorz´dnych.

Art. 3.11) Do dwóch przejazdów w ciàgu roku z ulgà
37% przy przejazdach Êrodkami publicznego transpor-
tu zbiorowego kolejowego w pociàgach osobowych,
pospiesznych i ekspresowych uprawnieni sà emeryci
i renciÊci oraz ich wspó∏ma∏˝onkowie, na których po-
bierane sà zasi∏ki rodzinne.

Art. 4.12) 1. Do ulgi 49% przy przejazdach Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w po-
ciàgach osobowych oraz autobusowego w komunika-
cji zwyk∏ej, na podstawie biletów jednorazowych, sà
uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzy-
stencji.

2. Do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
innych ni˝ osobowe oraz autobusowego w komunika-
cji innej ni˝ zwyk∏a, na podstawie biletów jednorazo-
wych, sà uprawnione osoby wymienione w ust. 1.

3.  Do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobu-
sowego, na podstawie biletów jednorazowych lub
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————————
8) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret czwar-

te ustawy, o której mowa w przypisie 5.
9) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 5.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w przypisie 5.

————————
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której

mowa w przypisie 1; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 5.

12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w przypisie 5.



miesi´cznych imiennych, sà uprawnione osoby niewi-
dome, jeÊli nie sà uznane za osoby niezdolne do samo-
dzielnej egzystencji.

4.  Do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podsta-
wie biletów jednorazowych, sà uprawnione nast´pujà-
ce osoby:

1) dzieci w wieku powy˝ej 4 lat do rozpocz´cia nauki
w szkole podstawowej;

2) dzieci i m∏odzie˝ w okresie od rozpocz´cia nauki
w szkole podstawowej do ukoƒczenia gimnazjum,
szko∏y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
— publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szko∏y publicznej, nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia
24 roku ˝ycia;

3) studenci do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia.

5. Do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu autobusowego w komunikacji zwyk∏ej
i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazo-
wych, sà uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 1.

6. Do ulgi 49% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych
biletów miesi´cznych, sà uprawnione osoby wymie-
nione w ust. 4 pkt 2 i 3.

7. Do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami publicz-
nego transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach
osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub
miesi´cznych imiennych, sà uprawnione nast´pujàce
osoby:

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

2) nauczyciele akademiccy.

Art. 5.13) 1.14) Do ulgi 49% przy przejazdach Êrodka-
mi publicznego transportu zbiorowego autobusowego
w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podstawie
biletów imiennych miesi´cznych szkolnych, sà upraw-
nione nast´pujàce osoby:

1) dzieci i m∏odzie˝ w okresie od rozpocz´cia nauki
w szkole podstawowej do ukoƒczenia gimnazjum,
szko∏y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej
— publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szko∏y publicznej, nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia
24 roku ˝ycia;

2) studenci do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia.

2.15) Do ulgi 37% przy przejazdach Êrodkami pu-
blicznego transportu zbiorowego autobusowego w ko-
munikacji zwyk∏ej, na podstawie biletów imiennych
miesi´cznych, sà uprawnione nast´pujàce osoby:

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

2) nauczyciele akademiccy.

Art. 5a.16) W przypadku nabywania przez gmin´ bi-
letów miesi´cznych dla dzieci w celu wykonania obo-
wiàzku okreÊlonego w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984 i Nr 141, poz. 1185) uwzgl´dnia si´ ulgi, o któ-
rych mowa w art. 4 ust. 6 i art. 5 ust. 1.

Art. 6.17) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
w porozumieniu z ministrami w∏aÊciwymi do spraw:
pracy i zabezpieczenia spo∏ecznego, oÊwiaty i wycho-
wania oraz szkolnictwa wy˝szego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje dokumentów poÊwiadczajà-
cych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejaz-
dów osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 2,
3, 5 pkt 1 i 2 oraz art. 3—5, z uwzgl´dnieniem rodzaju
posiadanych uprawnieƒ okreÊlonych w tych przepi-
sach, oraz wzór dokumentu dla osób, o których mowa
w art. 2 ust. 5 pkt 2 i art. 3.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw transportu, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dokumentów po-
Êwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgo-
wych przejazdów osób, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 2—5 oraz ust. 6, z uwzgl´dnieniem rodzaju posia-
danych uprawnieƒ okreÊlonych w tych przepisach.

Art. 7. 1. Znosi si´ wszelkie uprawnienia do bezp∏at-
nych i ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego przewidziane w dotychczaso-
wych przepisach prawa oraz postanowieniach uk∏a-
dów zbiorowych pracy, z zastrze˝eniem ust. 2.

2.18) Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, których upraw-
nienia do bezp∏atnych albo ulgowych przejazdów Êrod-
kami publicznego transportu zbiorowego reguluje:

Dziennik Ustaw Nr 175 — 11218 — Poz. 1440

————————
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
14) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 5.

————————
15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w przypisie 5.
16) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 5.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w przypisie 5.
18) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w przypisie 1.



1) ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwa-
lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87);

2) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami repre-
sji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 371).

3.19) Przepisy ustawy nie naruszajà przepisu art. 43
ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
pos∏a i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350 i Nr 137,
poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080,
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69, z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138,
poz. 1567 oraz z 2002 r. Nr 27, poz. 266).

Art. 8. (skreÊlony).20)

Art. 8a.21) 1.22) Finansowanie ustawowych upraw-
nieƒ do ulgowych przejazdów nale˝y do zadaƒ samo-
rzàdów województw, jako zadanie z zakresu admini-
stracji rzàdowej.

2. Samorzàdy województw przekazujà przewoêni-
kom, wykonujàcym krajowe autobusowe przewozy pa-
sa˝erskie, dop∏aty do tych przewozów z tytu∏u stoso-
wania obowiàzujàcych ustawowych ulg w przewozach
pasa˝erskich.

2a.23) Kwot´ dop∏aty, o której mowa w ust. 2, stano-
wi ró˝nica pomi´dzy wartoÊcià sprzeda˝y biletów obli-
czonà wed∏ug cen nieuwzgl´dniajàcych ustawowych
ulg a wartoÊcià sprzeda˝y tych biletów w cenach
uwzgl´dniajàcych te ulgi. Przy okreÊlaniu wielkoÊci do-
p∏aty nie uwzgl´dnia si´ podatku od towarów i us∏ug.

3. Dop∏aty, o których mowa w ust. 2, przekazywane
sà przewoênikom wykonujàcym krajowe autobusowe
przewozy pasa˝erskie na zasadach okreÊlonych
w umowach mi´dzy samorzàdami województw a wy-
mienionymi podmiotami.

4.24) Przewoênicy wykonujàcy krajowe przewozy
pasa˝erskie sà zobowiàzani do stosowania kas reje-

strujàcych, które umo˝liwiajà okreÊlenie kwoty dop∏at,
o których mowa w ust. 2 i 2a.

5.25) Zmiany w programach pracy kas rejestrujà-
cych, uwzgl´dniajàcych zasady okreÊlone w ust. 2a i 4,
wymagajà uzyskania opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw finansów publicznych.

6.26) Zasad finansowania okreÊlonych w ust. 1—5
nie stosuje si´ do przejazdów dzieci do lat 4 obj´tych
ulgà 100%.

Art. 8b.21) Przewoênicy kolejowi, wykonujàcy krajo-
we przewozy pasa˝erskie, otrzymujà z tytu∏u obowià-
zujàcych ustawowych ulg dotacj´ przedmiotowà na
podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 96,
poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84,
poz. 934, z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268
i Nr 122, poz. 1314 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800).

Art. 9. 1. Tracà moc dotychczasowe przepisy oraz
postanowienia uk∏adów zbiorowych pracy w sprawach
unormowanych w ustawie.

2. W szczególnoÊci tracà moc:

1) art. 49 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrze-
niu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatel-
skiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r.  Nr 46, poz. 210,
z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r.
Nr 35,  poz. 190 i 192  oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206
i Nr 92, poz. 540);

2) art. 30 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o S∏u˝bie
Wi´ziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422
i Nr 105, poz. 453);

3) art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej
Akademii Nauk (Dz. U.  z 1970 r.  Nr 4,  poz. 35,
z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z 1974 r. Nr 50, poz. 319 oraz
z 1989 r. Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192);

4) art. 69 pkt 2 i art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym  obowiàzku  obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16
i Nr 40, poz. 174);

5) art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
z 1992 r. Nr 8, poz. 31);

6) art. 49 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrze-
niu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodowych i ich ro-
dzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r.  Nr 52,
poz. 270,  z 1985 r. Nr 20, poz. 85, z 1989 r. Nr 35,
poz. 190, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 36, poz. 206
i Nr 92, poz. 540 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422);

Dziennik Ustaw Nr 175 — 11219 — Poz. 1440

————————
19) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
20) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
21) Dodany przez art. 16 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r.

o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem re-
formy ustrojowej paƒstwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r. 

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 30 pkt 1 ustawy z dnia
21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw zwiàzanych
z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U.
z 2000 r. Nr 12, poz. 136), który wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2001 r.; ze zmianà wprowadzonà przez art. 1
pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w przypisie 1.

23) Dodany przez art. 30 pkt 2 ustawy wymienionej w przypi-
sie 22 jako pierwsza, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lu-
tego 2000 r.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 30 pkt 3 ustawy wymie-
nionej w przypisie 22 jako pierwsza, która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 23 lutego 2000 r.

———————
25) Dodany przez art. 30 pkt 4 ustawy wymienionej w przypi-

sie 22 jako pierwsza, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 lu-
tego 2000 r. 

26) Dodany przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa
w przypisie 1.



7) art. 62  ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. Nr 3,  poz. 19,  Nr 25,
poz. 187  i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24
i Nr 35, poz. 192,  z 1990 r.  Nr 34,  poz. 197 i 198,
Nr 36, poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95,
poz. 425 i Nr 104, poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 53, poz.
252);

8) art. 25 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracow-
nikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 1982 r.
Nr 31, poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r.
Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34,
poz. 178 i 182, z 1990 r. Nr 20, poz. 121 oraz z 1991 r.
Nr 55, poz. 234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425);

9) art. 59 ust. 1 ustawy  z dnia 25  lipca 1985 r. o jed-
nostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 44, poz. 194 i Nr 107, poz. 464);

10) art. 74 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179 oraz z 1991 r. Nr 94,
poz. 422 i Nr 107, poz. 461);

11) art. 61 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1990 r. Nr 30,  poz. 180
oraz  z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461);

12) art. 120 i 153 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. z 1990 r. Nr 65,
poz. 385);

13) art. 78 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra-
˝y Granicznej (Dz. U. z 1990 r. Nr 78, poz. 462
i z 1991 r. Nr 94, poz. 422);

14) art. 64 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 88, poz. 400
i z 1992 r. Nr 21, poz. 86);

15) art. 46 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia
1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. Nr 101, poz. 444
i z 1992 r. Nr 21, poz. 85);

16) art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 paêdziernika
1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 1991 r. Nr 114,
poz. 492);

17) art. 112  ustawy  z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425
i z 1992 r. Nr 26, poz. 113).

Art. 10. (pomini´ty).27)

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1993 r., z tym ˝e art. 10 wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.28)
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27) Zamieszczony w obwieszczeniu.
28) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 15 lipca 1992 r.


