Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu autobusowego w regularnych
przewozach osób (za wyjątkiem komunikacji miejskiej).
Bilety jednorazowe :
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dzieci do lat 4, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca
do siedzenia
poseł i senator
funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych,
związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków
komunikacyjnych
o
szczególnym
znaczeniu
międzynarodowym
przed
przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej
przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej lub
ociemniałej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji
przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu
zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej
niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji
umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania
czynności służbowych, związanych z ochroną granicy państwowej, a także w
czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania
czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego
funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej
w ruchu granicznym
umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych
lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz
udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych
żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych,
wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w
środkach transportu zbiorowego
dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne; uprawnienie to
obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej,
placówki
oświatowo-wychowawczej,
specjalnego
ośrodka
szkolnowychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego
dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia,
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, i z powrotem
jedno z rodziców lub opiekun towarzyszący dzieciom i młodzieży dotkniętej
inwalidztwem lub niepełnosprawnej; uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z
miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej,
placówki
opiekuńczo-wychowawczej,
placówki
oświatowo-wychowawczej,
specjalnego
ośrodka
szkolno-wychowawczego,
specjalnego
ośrodka
wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,
domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej i z powrotem
żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby
okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach
równorzędnych.
inwalida wojenny zaliczony do I grupy inwalidów
cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji
niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
osoby niewidome lub ociemniałe
inwalida wojenny zaliczony do innej niż I grupa inwalidów
kombatanci oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego
Dzieci i młodzież do ukończenia 25 roku życia, studenci do ukończenia 26 roku
życia
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Bilety miesięczne imienne ulgowe i szkolne:
%
ulgi

Uprawniony

Rodzaj
komunikacji

Podstawa
prawna

93
78

niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji
dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne; uprawnienie to
obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej,
specjalnego
ośrodka
szkolno-wychowawczego,
specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i
młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia,
zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, i z powrotem
niewidomi niezdolni do samodzielnej egzystencji
studenci do ukończenia 26 roku życia
dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego
przygotowania
przedszkolnego
do
ukończenia
gimnazjum,
szkoły
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
nauczyciele akademiccy
osoby niewidome lub ociemniałe
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1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego,
2) Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
3) Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego,
4) Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora,
5) Obowiązuje tylko w autobusach PKS Rybnik.
Ilekroć jest mowa o:
1) osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji - należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne
do pracy i samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o
zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o
zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy,
2) dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych należy przez to rozumieć dzieci i
młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studentów
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia,
3) opiekunach lub przewodnikach – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku
przewodnika osoby niewidomej – osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika.
Zw – komunikacja zwykła,
Prz – komunikacja przyśpieszona
Poś – komunikacja pośpieszna
Ex – komunikacja ekspresowa

