
UPRAWNIENIA DO ZWOLNIEŃ Z OPŁAT I ULG W OPŁATACH 
 ZA USŁUGI PRZEWOZOWE KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ OBOWIĄZUJĄCE OD 21 LISTOPADA 2012 R.  

ZWOLNIENIA Z OPŁAT 

Uprawnienia przysługujące z mocy uchwały NR XXX/335/2012 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2012 r. wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1242)  

UPRAWNIENI DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY 
Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp. w 

zakresie ustalonym w załączniku do regulaminu wynagradzania. 

Bilet upowaŜniający do bezpłatnych przejazdów ze zdjęciem posiadacza wydany przez 

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wlkp. 

Inwalidzi wojenni i wojskowi. KsiąŜka inwalidy wojennego lub wojskowego. 

Inwalidzi zaliczani do I grupy inwalidztwa, osoby całkowicie niezdolne do pracy i 

samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wskazani 

przez nich przewodnicy. 

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i 

samodzielnej egzystencji (legitymacja inwalidy I-szej grupy) lub orzeczenie 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wraz z innym 

dokumentem potwierdzającym toŜsamość. 

Osoby, które ukończyły 70 rok Ŝycia. Dokument ze zdjęciem potwierdzający toŜsamość i wiek uprawnionego. 

Dzieci w wieku do lat 4. Dokument umoŜliwiający stwierdzenie wieku dziecka. 

Dzieci w wieku powyŜej 4 lat i młodzieŜ dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do 

ukończenia gimnazjum szkoły ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej nie dłuŜej niŜ 

do ukończenia 24 roku Ŝycia lub szkoły wyŜszej nie dłuŜej niŜ do ukończenia 26 roku 

Ŝycia. 

Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego (wzór MEN-I/52/2) lub 

legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych 

(wzór MEN-I/51/2) lub orzeczenie komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i 

zatrudnienia wraz z legitymacją szkolną lub studencką lub legitymacja osoby 

niepełnosprawnej wraz z legitymacją szkolną lub studencką. 

Osoby posiadające status Pioniera Miasta Gorzowa Wlkp. 
Legitymacja Pioniera Miasta Gorzowa Wlkp. wraz z innym dokumentem ze zdjęciem 

potwierdzającym toŜsamość. 

Osoby niewidome i ociemniałe oraz ich przewodnicy. 

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub orzeczenie Powiatowego Zespołu do 

Spraw Orzekania o Niepełnosprawności stwierdzając znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności spowodowany chorobą narządów wzroku, określony odpowiednim 

kodem wraz z innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym toŜsamość, w 

przypadku przewodników wskazanie przez niewidomego lub ociemniałego. 

Kombatanci. 
Legitymacja kombatancka wydana przez Urząd d/s Kombatantów i Osób 

Represjonowanych. 

Członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę urodzeni przed 8 

maja 1945 roku 

Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 

Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieŜy dotkniętej inwalidztwem lub 

niepełnosprawnej przy przejazdach wraz z dzieckiem lub przy przejazdach, po dziecko, z 

miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-

wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu 

pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem. 

Dla podróŜujących wraz z dzieckiem dokument dziecka, dla podróŜujących po dziecko 

lub po jego odwiezieniu zaświadczenie dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego.  

Honorowi Dawcy Krwi legitymujący się oddaniem honorowo co najmniej: męŜczyźni 25 

litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi, zamieszkali w Gorzowie Wlkp. 

Legitymacja Honorowego Dawcy Krwi w sztywnej okładce z potwierdzonym wpisem 

oddania: męŜczyźni 25 litrów krwi, kobiety 18 litrów krwi. 

Posiadacze biletów jednodniowych (VBB- bilet jednodniowy T/P) uprawniających do 

przejazdu w relacji Berlin-Gorzów Wlkp.-Berlin lub Berlin-Gorzów Wlkp. do godziny 

24:00 w dniu skasowania biletu. 

Bilety jednodniowe (VBB - bilet jednodniowy T/P) w relacji Berlin-Gorzów Wlkp.-

Berlin lub Berlin-Gorzów Wlkp. waŜne do godziny 24:00 w dniu skasowania biletu. 

Umundurowani funkcjonariusze StraŜy Miejskiej miasta Gorzowa Wlkp. i Policji. 

Uprawnienia przysługujące z mocy ustaw 
UPRAWNIENI PODSTAWA PRAWNA DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY 

Posłowie i senatorowie  
Art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora (Dz. U. 2003 Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.). 
Legitymacja poselska lub senatorska 

Inwalidzi wojenni i wojskowi  

Art. 16 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2002 Nr 

9, poz. 87, z późn. zm.). 

KsiąŜka inwalidy wojennego lub wojskowego 

Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym 

lub wojskowym zaliczonym do i grupy inwalidzkiej 

lub całkowicie niezdolnym do pracy  samodzielnej 

egzystencji. 

Art. 16 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 

inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 2010 Nr 

101, poz. 113, z późn. zm.). 

KsiąŜka inwalidy wojennego lub wojskowego 

zawierająca wpis o całkowitej niezdolności do pracy i 

samodzielnej egzystencji albo o zaliczeniu do 

odpowiedniej grupy inwalidów oraz wskazanie 

inwalidy. 

Osoby powołane do czynnej słuŜby wojskowej w 

razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

Art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 461) 
Karta mobilizacyjna lub karta powołania 

ULGI W OPŁATACH 

Uprawnienia przysługujące z mocy uchwały NR XXX/335/2012 Rady Miasta w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 maja 2012 r. wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1242)  

UPRAWNIENI DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY 
Dzieci w wieku powyŜej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, 
Dokument umoŜliwiający stwierdzenie wieku dziecka. 

Dzieci i młodzieŜ w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie 

dłuŜej niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia. 

Legitymacja szkolna. 

Na podstawie biletów jednorazowych i karnetów, zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy 

miasta Gorzowa Wlkp., którzy utracili prawo do pobierania zasiłku na podst. Art. 9 ust. 1 

pkt. 14 lit. "b" w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 Nr 69 poz. 415) w okresie 

niepobierania zasiłku, 

Aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, waŜne 1 miesiąc od daty wydania 

bądź przedłuŜenia waŜności, potwierdzone przez Wydział Transportu Publicznego 

Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. wraz z dokumentem umoŜliwiającym stwierdzenie 

toŜsamości. 

Emeryci w wieku powyŜej 60 lat i renciści, ich współmałŜonkowie, na których emeryci i 

renciści otrzymują dodatek oraz osoby uprawnione do renty socjalnej. 

Dowód osobisty lub inny dokument umoŜliwiający stwierdzenie toŜsamości oraz 

legitymacja emeryta lub rencisty (w tym legitymacja upowaŜniająca do renty socjalnej) 

wydane przez uprawniony organ 

Uprawnienia przysługujące z mocy ustaw 
UPRAWNIENI PODSTAWA PRAWNA DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY 

Studenci 
Art. 188 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym, (Dz. U. 2012, poz. 572) 
Legitymacja studencka 

Słuchacze kolegiów nauczycielskich i 

nauczycielskich kolegiów języków obcych 

Art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U.  2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Legitymacja słuchacza 

Słuchacze kolegiów pracowników słuŜb społecznych 
Art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U.  2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Legitymacja słuchacza 

Weterani poszkodowani pobierający rentę 

inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w 

związku z udziałem w działaniach poza granicami 

państwa. 

Art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza 

granicami państwa (Dz. U. 2011 Nr 205, poz. 1203) 

Legitymacja emeryta-rencisty wraz z legitymacją 

weterana poszkodowanego.  

Podstawę do przejazdów bezpłatnych i ulgowych stanowią dokumenty określone przepisami szczegółowymi i wydane przez polskie władze 
państwowe, samorządowe oraz organizacje i instytucje działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 


