
UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW 

ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE 

OBOWIĄZUJĄ NA TERENIE GMIN: RZESZÓW, TYCZYN, ŚWILCZA, LUBENIA 

Przejazdy bezpłatne ustawowe:   

 

Osoby uprawnione  Dokument potwierdzający uprawnienia 

Posłowie i senatorowie 

Legitymacja poselska lub senatorska- art. 43 ust. 1 i art. 45 ust. 1 i 3 Ustawy  

z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U z 2016 

r. poz.1510 t.j. ze zm.) 

Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik 

Książeczka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu 

do odpowiedniej grupy inwalidów lub o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy lub o całkowitej niezdolności do pracy oraz 

niezdolności do samodzielnej egzystencji- art. 16 ust. 1  Ustawy z dnia 29 

maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (Dz. U z 2017 r. poz. 2193 t.j.)  w zw. z § 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz 

innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu ( Dz. U. z 2003 r. Nr.34 poz.1258 ) 

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych 

Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wg wzoru 

określonego w załączniku do  Rozporządzenia 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), w związku z art. 

10 i art. 11 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 ze zm.) 

 

Przejazdy bezpłatne samorządowe: 
 

Osoby uprawnione  Dokument potwierdzający uprawnienia 

Dzieci do lat 4 (zwolniony z opłat jest także przewóz wózka dziecięcego) 
Zapis na RKM na podstawie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia 

dziecka  

Osoby, które ukończyły 70 lat 
Zapis na RKM na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze 

zdjęciem potwierdzającego wiek  

Dzieci do 16 roku życia dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz ich 

opiekunowie towarzyszący im podczas przejazdu 

Zapis na RKM na podstawie orzeczenia wydanego przez upoważniony organ, 

dokument potwierdzający tożsamość - (opiekun wskazany przez osobę 

niepełnosprawną)  

Osoby: 

a) całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji lub 

niezdolne do samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu 

niepełnosprawności 

b) stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z prawem 

do zasiłku pielęgnacyjnego 

c) całkowicie niezdolne do służby oraz niezdolne do pracy, niezdolne do 

samodzielnej egzystencji (dot. służb mundurowych) 

 

Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun towarzyszący 

w podróży w/w osobom - wskazany przez te osoby 

 

a) zapis na RKM na podstawie oryginału orzeczenia wydanego przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych lub inny upoważniony podmiot wraz z dokumentem 

tożsamości  

b) zapis na RKM na podstawie oryginału orzeczenia wydanego przez Kasę 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z dokumentem tożsamości  

c) zapis na RKM na podstawie oryginału dokumentów wydanych przez 

upoważniony organ (MSWiA, MSW lub MON - Wojskowe Biuro Emerytalne) 

wraz z dokumentem tożsamości  

Ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ich 

przewodnicy towarzyszący im podczas przejazdu  

Zapis na RKM na podstawie oryginału orzeczenia lub decyzji wydanej przez 

upoważniony organ bądź legitymację Polskiego Związku Niewidomych 

(przewodnik wskazany przez ociemniałego) 

Radni Rady Miasta Rzeszowa oraz radni Gmin z którymi Gmina Miasto Rzeszów 

zawarła porozumienie międzygminne 
Zapis na RKM na podstawie legitymacji radnego  

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej  Zapis na RKM na podstawie legitymacji służbowej 

Mieszkańcy miast partnerskich na zasadach wzajemności   
Zapis na RKM na podstawie akceptacji Wydziału Promocji i Współpracy 

Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa 

Honorowi dawcy krwi którzy oddali co najmniej: 

kobiety-15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej 

składników 

mężczyźni-18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej 

składników 

Zapis na RKM na podstawie legitymacji o przyznaniu tytułu „Zasłużony 

Honorowy  Dawca Krwi” wraz z dokumentem tożsamości 

Zasłużeni dawcy przeszczepu 
Zapis na RKM na podstawie legitymacji „Zasłużony Dawca Przeszczepu" wraz 

z dokumentem tożsamości   

Kombatanci (osoby represjonowane) Zapis na RKM na podstawie stosownych dokumentów  

Bezrobotni mieszkańcy Gminy Miasto Rzeszów oraz Gmin, z którymi Gmina 

Miasto Rzeszów zawarła porozumienia międzygminne, zameldowani w nich na 

pobyt stały, zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie 

Zapis na RKM na podstawie zaświadczenia, wystawionego przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Rzeszowie, potwierdzającego status bezrobotnego, ważnego 

przez okres 30 dni (od dnia następującego po dniu jego wystawienia) wraz  

z dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawionego 

 

 

 

 



 

Przejazdy ulgowe ustawowe:  

 

Osoby uprawnione  Dokument potwierdzający uprawnienia 

50% ulga – studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. Osobom, 

które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie), prawo to przysługuje do 

dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia 

Ważna legitymacja studencka lub elektroniczna legitymacja studencka wg 

wzoru określonego w załączniku  nr 2 i załączniku nr 3 do Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu 

studiów z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U z 2016 r. poz. 1554 ze zm.) w 

związku z art. 188 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym ( Dz.U.2017r. poz. 2183 t.j. ze zm.) lub zapis na RKM lub e-karcie 

na podstawie ważnej legitymacji studenckiej  

 

50% ulga – kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędna 

 z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego   

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub 

częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz 

niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem  

o przysługujących ulgach- art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r.  

o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych 

i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2014r. poz. 1206 ze zm.) lub zapis 

na RKM na podstawie legitymacji osoby represjonowanej zawierająca wpis  

o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 

niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub 

zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach 

50% ulga – weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów 

lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami 

państwa 

Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty 

wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 

16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana 

poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U.  

z 2012  poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  

o weteranach działań poza granicami (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203 ze zm.) 

lub zapis na RKM na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz  

z legitymacją emeryta-rencisty  

 

 

Przejazdy ulgowe samorządowe: 

 

Osoby uprawnione Dokument potwierdzający uprawnienia 

Dzieci od 4 roku życia do 30 września roku w którym dziecko kończy 6 rok życia  Zapis na RKM na podstawie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia 

dziecka  

Uczniowie szkół publicznych oraz szkół niepublicznych wymienionych w art. 9 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004, nr 256, poz. 

2572 j.t. z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia 

Zapis na RKM na podstawie ważnej legitymacji szkolnej  

Emeryci oraz sędziowie lub prokuratorzy, którzy przeszli w stan spoczynku  

 (z wyłączeniem biletów liniowych, trasowanych  ulgowych)  
Zapis na RKM na podstawie stosownych dokumentów  

Osoby: (z wyłączeniem biletów liniowych, trasowanych ulgowych): 

a) całkowicie niezdolne do pracy lub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

b) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, zdolne do samodzielnej 

egzystencji (dot. służb mundurowych) 

a) zapis na RKM na podstawie oryginału orzeczenia wydanego przez Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych lub inny upoważniony podmiot organ wraz  

z dokumentem tożsamości  

b) zapis na RKM na podstawie stosownych dokumentów (MSWiA, MSW  

lub MON-Wojskowe Biuro Emerytalne ) wraz z dokumentem tożsamości  

Osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, które wcześniej 

pobierały emeryturę z wyłączeniem biletów liniowych, trasowanych ulgowych)  
Zapis na RKM na podstawie stosownych dokumentów 

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich 
Zapis na RKM na podstawie legitymacji doktoranta wraz z zaświadczeniem  

z uczelni potwierdzającym stacjonarny tryb studiów 

Rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do Zespołu 

Szkół Specjalnych i na zajęcia terapeutyczne 

Zapis na RKM na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę 

 




