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Obowiązuje od dnia 01.07.2021r.   Załącznik Nr 1 do Regulaminu przewozu osób w publicznym 

transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej)  

                                                                                                                          określającym warunki obsługi podróżnych, 

warunki odprawy oraz przewozu osób i rzeczy  

                                                                                                                    organizowanym przez Prezydenta Miasta Gniezna                                                                            

 

WYKAZ OSÓB  l  DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO BEZPŁATNYCH LUB ULGOWYCH 

PRZEJAZDÓW 

ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  W GNIEŹNIE 
 

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA  

Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW  

KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ 

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA  

Z BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW  

KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ 

Posłowie, senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej Ważna legitymacja poselska lub senatorska. 

 

Inwalidzi wojenni oraz inwalidzi wojskowi oraz przewodnik 

towarzyszący inwalidzie zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej. 

Książka inwalidy wojennego (wojskowego). 

Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi 

oraz osoby represjonowane będące inwalidami oraz 

przewodnik towarzyszący inwalidzie zaliczonemu do I grupy 

inwalidzkiej. 

Legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez organ rentowy 

Dzieci do czasu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego 

w tym obcokrajowcy. 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna oraz na podstawie zaświadczenia 

o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora 

publicznej szkoły podstawowej. 

Dzieci urodzone z ciąż mnogich: pięciopłodowych lub 

liczniejszych do ukończenia 26 roku życia 

Zaświadczenie z właściwego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem. Orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo legitymacja z jednym 

z następujących stwierdzeń: 

a) całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, 

b) całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji,  

c) znaczny stopień niepełnosprawności, 

d) I grupa inwalidztwa, 

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub 

zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz 

z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość.  

 

Osoby niepełnosprawne (do ukończenia 16 roku życia) wraz 

z opiekunem. 

Orzeczenie lub wypis z orzeczenia z następującym wskazaniem: 

„konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 

w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej 

egzystencji” wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw 

orzekania o niepełnosprawności. 

Osoby ociemniałe i niewidome wraz z przewodnikiem. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenie, bądź 

wypis z orzeczenia albo legitymacja z jednym z następujących 

stwierdzeń: 

a) całkowita niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, 

b) całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji,  

c) znaczny stopień niepełnosprawności, 

d) I grupa inwalidztwa, 

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub 

zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz 

z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 

Osoby ociemniałe wraz z przewodnikiem  Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenie, bądź 

wypis z orzeczenia albo legitymacja z jednym z następujących 

stwierdzeń: 

a) II grupa inwalidztwa 

b) całkowita niezdolność do pracy 

c) umiarkowany stopień niepełnosprawności  tylko z powodu 

niepełnosprawności narządu wzroku (symbol 

niepełnosprawności 04-O), 

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub 

zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz 

z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 
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Dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny lub 

roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem, 

na trasie z miejsca zamieszkania do najbliższego przedszkola, 

szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki, wyłącznie w celu odbywania 

zajęć lekcyjnych lub zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych 

na terenie przedszkola lub szkoły, i z powrotem na terenie 

gminy. 

• ważna legitymacja wydana przez przedszkole lub szkołę, 

• plan lekcji z pieczęcią szkoły.    

 

Dzieci niepełnosprawne realizujące obowiązek szkolny lub 

roczne przygotowanie przedszkolne wraz z opiekunem, 

na trasie z miejsca zamieszkania do placówki prowadzącej 

zajęcia rehabilitacyjne bezpośrednio związane 

z niepełnosprawnością ucznia, na które uczeń został 

skierowany decyzją odpowiedniego organu, wyłącznie w celu 

odbywania zajęć rehabilitacyjnych i z powrotem 

• ważna legitymacja wydana przez przedszkole lub szkołę, 

• zaświadczenie wystawione przez placówkę rehabilitacyjną wraz 

z określeniem terminów zajęć rehabilitacyjnych, ważne na każdy bieżący 

miesiąc kalendarzowy. 

Osoby, które ukończyły 70 rok życia. Ważny dokument potwierdzający tożsamość lub inny dokument ze zdjęciem 

umożliwiający stwierdzenie tożsamości i wieku. 

Honorowi dawcy krwi - osoby odznaczone odznaką honorową 

„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”, nadaną kobietom, które 

oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi, lub 

odpowiadającą  tej objętości ilość innych składników oraz 

mężczyznom, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 

18   litrów krwi, lub odpowiadającą  tej objętości ilość innych    

składników. 

Odpowiednia legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „Zasłużony 

Honorowy Dawca Krwi” I stopnia wydanej wg wzoru określonego 

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków 

pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 

poz. 1741), a także wg przepisów wcześniejszych, wraz z dokumentem 

poświadczającym tożsamość. 

Osoby posiadające tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony 

Dawca Przeszczepu 

Legitymacja Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu 

wydanej przez uprawniony podmiot. 

Funkcjonariusze Policji. Ważna legitymacja służbowa funkcjonariusza Policji. 

Osoby będące właścicielami i współwłaścicielami 

samochodów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez 

samochodu. 

Ważny dowód rejestracyjny pojazdu wraz z dokumentem 

poświadczającym tożsamość. 

OSOBY UPRAWNIONE DO 50% ULGI PRZY 

KORZYSTANIU Z PRZEJAZDÓW  

KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ 

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA  

Z 50% ULGI W PRZEJAZDACH  

KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ 

Studenci szkół wyższych i wyższych oficerskich szkół 

wojskowych oraz  państwowych i niepaństwowych uczelni 

zawodowych. Osobom, które ukończyły studia pierwszego 

stopnia prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w 

którym ukończyły te studia. 

Ważna legitymacja studencka wydana przez polską uczelnię lub 

książeczka wojskowa ze stosownym wpisem. 

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych 

i kolegiów nauczycielskich. 

Legitymacja słuchacza kolegium. 

Obcokrajowcy i obywatele polscy – studenci zagranicznych 

szkół wyższych nie dłużej niż  do ukończenia 26 roku życia. 

Ważna na dany rok kalendarzowy międzynarodowa legitymacja 

studencka ISIC (Inernatonal Student Identity Card). 

Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami. Zaświadczenie lub legitymacja wydane przez Urząd ds. Kombatantów i 

Osób Represjonowanych. 

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby 

represjonowane z powodów politycznych 

Weterani pobierający rentę inwalidzką Legitymacja weterana 

Młodzież dotknięta inwalidztwem i niepełnosprawna 

do ukończenia 30 roku życia. 

Ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja wydane przez 

odpowiedni organ administracyjny oraz dokument poświadczający 

tożsamość. 

Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

do ukończenia 21 roku życia (dla uczniów kończących 21 rok 

życia w miesiącach od stycznia do czerwca przedłuża się 

uprawnienie do 30 czerwca danego roku kalendarzowego). 

Ważna legitymacja szkolna. 

Obcokrajowcy i obywatele polscy – uczniowie szkół Ważna legitymacja szkolna. 
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zagranicznych nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia. 

Osoby głuchonieme. Ważna legitymacja Polskiego Związku Głuchych z wpisem o utracie 

słuchu lub orzeczenie o inwalidztwie słuchu (symbol 

niepełnosprawności 03L) oraz dokument poświadczający tożsamość. 

Emeryci i renciści z wyłączeniem osób pobierających „renty 

strukturalne” przyznane decyzją administracyjną przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Ważna legitymacja wydana przez ustawowo uprawnione organy 

emerytalno-rentowe oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne lub zasiłek 

przedemerytalny. 

Ważne zaświadczenie o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego 

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe oraz 

dokument potwierdzający tożsamość. 

Doktoranci. Ważna legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub 

jednostkę naukową, której wzór określa rozporządzenie ministra 

właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 

 

UWAGA 

przez opiekuna lub przewodnika należy rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby 

ociemniałej lub niewidomej –osobę, która ukończyła 13 lat albo psa przewodnika. Przewodnik lub opiekun 

towarzyszący w podróży powinien znajdować się w bezpośredniej bliskości osoby nad którą sprawuje opiekę. 

Opiekuna lub przewodnika wskazuje osoba uprawniona do korzystania z bezpłatnych przejazdów.   


