
Dz.U. 1992 Nr  54 poz. 254 

U S TAWA z dnia 20 czerwca 1992 r.  

o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

 

 

Art. 4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na  podstawie biletów 

jednorazowych, są uprawnione następujące osoby: 

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 

2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego  rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia [gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej 

lub ponadgimnazjalnej] szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły  publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 

roku życia1; 

2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w 

okresie  pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub  innych 

przedmiotów nauczanych w języku polskim w: 

a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w 

bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę  podległą ministrowi właściwemu do 

spraw oświaty i wychowania, 

b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających  w systemach oświaty 

innych państw, 

d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o 

Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej Luksemburgu dnia 21 czerwca  1994 r. 

(Dz. U. z 2005 r. poz. 10) 

 

Proponuje się dodać punkt 2b) o następującym brzmieniu: 

„2b) dzieci i młodzież, będący młodocianymi pracownikami nie dłużej niż do ukończenia 18. 

roku życia kalendarzowego, w okresie realizacji przyuczenia lub przygotowania 

zawodowego”  

 

Konsekwentnie w Art. 5. 

Art. 5. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu  zbiorowego 

autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie  biletów imiennych 

miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego  do ukończenia [gimnazjum, szkoły 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej] szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej– 

publicznej lub niepublicznej o  uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 

24 roku 

 

proponuje się dodać uzupełnienie: 

                                                           
1 Dz. U. z 2017 r.  poz. 60 

 



1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu  

zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie  biletów 

imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa  w art. 4 ust. 4 pkt 

2a oraz pkt 2b, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia. 

 

Zgodnie z ustaleniami ze spotkania, kwestie związane z podmiotowością organów 

wystawiających bilety miesięczne / legitymacje należy uregulować w stosownym 

rozporządzeniu. 

 


