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Wykaz ulg w środkach publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej oraz  

w komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku. 
 

Lp. 

 

Uprawnienie do korzystania z ulg / dokument uprawniający do korzystania z ulgi 

 

 

1. 

 

ulga 100% (przejazd bezpłatny) - bilet jednorazowy  

 

1 

 

Poseł i senator (art. 43 ust. 1)1 / 

1) Legitymacja poselska albo legitymacja senatorska. 

2) Zaświadczenie o dokonanym wyborze, wystawionym przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez 

Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu. 

3) Zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską 

albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji. 

(§ 2)10. 

2 

 

Dzieci w wieku do 4 lat pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia (art. 2 ust. 2)2 / Dokument 

stwierdzający wiek dziecka. (§ 1 ust. 1 pkt 2)11. 

3 Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 

nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym (art. 2 ust. 2a)2 / 

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną 

korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub 

komendanta placówki Straży Granicznej. Zaświadczenia, o których mowa są drukami na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym 

funkcjonariuszom tylko na czas wykonywania przez nich danych czynności służbowych. (§ 3)12. 

4 Inwalida wojenny, wojskowy bez względu na miejsce zamieszkania (art. 16 ust. 1 i art. 41)4 / dokument potwierdzający status 

inwalidy wojennego, wojskowego. 

5 Przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu, wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej (art. 16 ust. 2 i art. 41)4 / 

dokument potwierdzający status inwalidy wojennego, wojskowego z ustnym oświadczeniem o towarzyszącym przewodniku. 

6 Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych bez względu na miejsce zamieszkania (art. 10 ust. 1)6 / legitymacja cywilnej 

niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy (art. 11 ust. 1)6. 

7 

 

Przewodnik towarzyszący cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych bez względu na miejsce zamieszkania (art. 10 ust. 1 pkt 

1)6 / ustne oświadczenie o towarzyszącym przewodniku osoby posiadającej legitymację cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, 

wystawionej przez organ rentowy (art. 11 ust. 1)6. 
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8 Osoby niepełnosprawne (załącznik nr 2 § 1 ust 1 Uchwały RMK)3 posiadające jeden z wymienionych dokumentów:  

1) orzeczenie lub legitymację stwierdzające: 

a) niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

b) znaczny stopień niepełnosprawności, 

c) I grupę inwalidztwa; 

2) orzeczenie o niepełnosprawności albo ważną legitymację osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wydane przez 

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności; 

3) legitymację wydaną przez szkoły i placówki specjalne. (załącznik nr 2 § 1 ust 1 Uchwały RMK)3. 

9 Opiekun (osoba, która ukończyła 13 rok życia lub pies przewodnik) osób wymienionych w ust. 8 powyżej podczas podróży z tymi 

osobami (załącznik nr 2 § 1 ust. 2 Uchwały RMK)3. 

10 Osoby pobierające rentę socjalną na podstawie ważnej decyzji o przyznaniu renty socjalnej lub legitymacji osoby uprawnionej do 

renty socjalnej, wydanej przez właściwe organy (załącznik nr 2 § 1 ust. 3 Uchwały RMK)3. 

11 Osoby pobierające zasiłek stały lub świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ważnej decyzji o przyznaniu zasiłku stałego lub 

świadczenia pielęgnacyjnego wydanej przez właściwe organy (załącznik nr 2 § 1 ust. 4 Uchwały RMK)3. 

12 Pracownicy Kórnickiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "KOMBUS" Spółka z o. o. oraz członkowie ich rodzin na podstawie 

legitymacji pracowniczej (załącznik nr 2 § 1 ust. 5 Uchwały RMK)3 . 

13 Osoby, które ukończyły 70 rok życia, na podstawie dowodu osobistego (załącznik nr 2 § 1 ust. 7 Uchwały RMK)3. 

14 Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kórnik: 

- w drodze do i ze szkoły, 

- podczas przejazdów uczniów na dodatkowe zajęcia edukacyjne odbywające się na terenie Gminy Kórnik, przy czym uczniowie ci 

zobowiązani są do posiadania dokumentu wydanego przez szkołę potwierdzającego uczestnictwo ucznia w zajęciach, 

- dzieci objęte przygotowaniem przedszkolnym uczęszczające do tzw. "klas zerowych" dojeżdżające do szkoły, wraz z opiekunem, 

regularnymi liniami komunikacji miejskiej. 

(załącznik nr 2 § 1 ust. 7 Uchwały RMK)3. 

15 Zamieszkali na terenie miasta i Gminy Kórnik posiadacze Odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia (załącznik nr 

2 § 1 ust. 8 Uchwały RMK)3 / legitymacja wydana przez Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z legitymacją 

Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi PCK i dokumentem poświadczającym zamieszkanie na terenie miasta i Gminy Kórnik 

(załącznik nr 2 § 1 ust. 8 Uchwały RMK)3. 

16 Wolontariusze kwestujący w dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (załącznik nr 2 § 1 ust. 9 Uchwały RMK)3 / identyfikator 

wydanych przez organizatora (załącznik nr 2 § 1 ust. 9 Uchwały RMK)3. 

17 Osoby posiadające tytuł: Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kórnik oraz Zasłużony dla Miasta i Gminy Kórnik (załącznik nr 2 

§ 1 ust. 10 Uchwały RMK)3. 
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2. 

 

ulga 95% - bilet jednorazowy  

 

1 

 

 

 

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (art. 2 

ust.3)2 / 

Dla opiekuna lub przewodnika osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji:  

1) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;  

2) Wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Min. Spraw Wewnętrznych i Adm., albo 

Szefowi Agencji Bez. Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa; 

3) Orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 

samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

4) Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

5) Zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

6) Wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

7) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

8)  Zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

9) Legitymacja emeryta/rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy MON, z wpisem o zaliczeniu do I 

grupy inwalidztwa; 

10)  Legitymacja emeryta/rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, MS, albo MON, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do 

samodzielnej egzystencji; 

11)  Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ  

W/W dokumenty, o których mowa w pkt 1-8 i 10 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym 

stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.  

(§ 3 pkt 1)11. 

Dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo dla psa przewodnika: jeden z dokumentów osoby 

niewidomej, tj. jeden z dokumentów, stwierdzających niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy, z powodu 

stanu narządu wzroku: 

1) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów; 
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2) Wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Min. Spraw Wewnętrznych i Adm., albo 

Szefowi Agencji Bezp. Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;  

3) Orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 

samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

4) Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

5) Zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

6) Wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

7) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

8) Zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

9) Legitymacja emeryta/rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy MON, z wpisem o zaliczeniu do I 

grupy inwalidztwa; 

10) Legitymacja emeryta/rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, MS, albo MON z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do 

samodzielnej egzystencji; 

11) Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ.  

W/w dokumenty, o których mowa w pkt 1-8 i 10 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym 

stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej (§ 3 pkt 2)11.  

2 

 

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu, wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidów (art. 16 

ust. 5)4 / Książka inwalidy wojennego, wojskowego zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo do całkowitej 

lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (§ 1)13. 

3 Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży kombatantowi lub osobie represjonowanej będącemu inwalidą wojennym 

(wojskowym) zaliczonemu do I grupy inwalidów (art. 12 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1)5 / Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca 

wpis o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej 

egzystencji (§ 3)13. 

 

3. 

 

 

Ulga 93% na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 

 

1 Niewidomy uznany jako niezdolny do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 1a)2 /  



 5  

Dokumenty, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy, z powodu stanu narządu wzroku: 

12) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów; 

13) Wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Min. Spraw Wewnętrznych i Adm., albo 

Szefowi Agencji Bezp. Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;  

14) Orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 

samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

15) Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

16) Zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

17) Wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

18) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

19) Zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

20) Legitymacja emeryta/rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy MON, z wpisem o zaliczeniu do I 

grupy inwalidztwa; 

21) Legitymacja emeryta/rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, MS, albo MON z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do 

samodzielnej egzystencji; 

22) Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ.  

W/w dokumenty, o których mowa w pkt 1-8 i 10 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym 

stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.( § 8 ust. 1 pkt 1 lit a, b)11. 

 

4. 

 

 

Ulga 78% - na podstawie biletów jednorazowych 

 

1 Dzieci w wieku do lat 4 (art. 2 ust. 4)2 / dokument stwierdzający wiek dziecka (§ 1 ust. 1 pkt 3)11. 

2 Funkcjonariusze Straży Granicznej umundurowani 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 (art. 2 ust. 4)2 / Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, 

zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego komendanta 

oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej. 
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Zaświadczenia, o których mowa są drukami na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym funkcjonariuszom tylko na czas 

wykonywania przez nich określonych czynności służbowych.(§ 2 pkt 3 lit. a)12. 

3 Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o Służbie Celnej (Dz.U.Nr168,poz.1323) (art. 2 ust. 4)2 / Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu tych 

czynności zawierające podstawę prawna korzystania z ulgi, wystawione przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

Szefa Służby Celnej, właściwego dyrektora izby celnej lub właściwego naczelnika urzędu celnego;  

Zaświadczenia, o których mowa są drukami na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym funkcjonariuszom tylko na czas 

wykonywania przez nich określonych czynności służbowych. (§ 2 pkt 3 lit. b)12. 

4 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 (art. 2 ust. 4)2 /  

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające podstawę prawną 

korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub 

właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji.  

Zaświadczenia, o których mowa są drukami na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym funkcjonariuszom tylko na czas 

wykonywania przez nich określonych czynności służbowych. (§ 2 pkt 2)12. 

5 Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne 

czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego (art. 2 ust. 4)2 /  

1) Legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza ŻW oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności 

służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.  

2) Legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby 

wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierające 

podstawę prawna korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę 

jednostki wojskowej 

Zaświadczenia, o których mowa są drukami na okaziciela i mogą być wydane uprawnionym funkcjonariuszom tylko na czas 

wykonywania przez nich określonych czynności służbowych. (§ 2 pkt 4)12. 

6 Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające 

obowiązek tej służby w formach równorzędnych (art. 2 ust. 6)2 / Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) z aktualnym 

wpisem o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej (§ 6)12. 

7 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji ( art.2 ust. 7)2 / legitymacja 

cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, wystawiona przez organ rentowy (art. 11 ust. 1)6. 

8 Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - uprawnienie to obejmuje 

wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, do przedszkola, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
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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, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem (art. 2 ust. 5 pkt 2)2 / 

1) Dokumenty dziecka określone w pkt 5.1 poniżej, jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem; 

2) Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą, albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie, o którym mowa powyżej w pkt. 3, w przypadku gdy 

przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu (§ 5)11. 

9 Inwalidzi wojenni, wojskowi zaliczani do I grupy inwalidów (art. 16 ust. 4 i art. 41)4 komunikacja zwykła / Książka inwalidy 

wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (§ 1)13. 

10 Kombatanci lub osoby represjonowane, będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi, zaliczani do I grupy inwalidów oraz 

członkowie rodzin pozostałych po kombatantach oraz członkom rodzin represjonowanym pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu 

inwalidztwa (art. 12 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 i 2)5 / Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (§ 3)13.  

 

5. 

 

Ulga 78% - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 

 

1 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, a także na turnus 

rehabilitacyjny i z powrotem (art. 2 ust. 5 pkt 1)2 / 

Odpowiednio:  

1) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:  

- legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego, 

- legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, 

- legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;  

2) dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze 

oświatowym:  

- legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez uprawniony organ, 
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- legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez uprawniony organ, 

- orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające: częściową niezdolność do 

pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

- orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą 

niezdolność do pracy i do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji  

3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy 

rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, 

skierowanie) określające odpowiednio: 

- termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych, albo pobytu w ośrodku wsparcia, 

domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, 

- potwierdzenie stawienia się na: badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne. 

(§ 4)11. 

 

6. 

 

Ulga 51% na podstawie biletów jednorazowych 

 

1 Kombatanci i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub 

uposażenie rodzinne, również wdowy lub wdowcy - emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub 

uposażenie rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych (art. 20 ust. 2 pkt. 1 lit. a oraz ust. 3)5 / zaświadczenia 

wydawane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg (§ 1)14. 

 

7. 

 

Ulga 51% na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

 

1 Studenci do ukończenia 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do 31 

października roku, w którym ukończyły te studia (art. 5 ust. 1a)2 / 

1) legitymacja studencka wydana przez polska szkołę wyższą, 

2) legitymacja słuchacza kolegium dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów 

pracowników służb społecznych do ukończenia 26 roku życia. 

Dokumenty o których mowa powyżej, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie 

wieku studenta lub słuchacza kolegium, jeżeli wiek ten nie jest określony w tych legitymacjach.  

3) dla obywateli polskich studiujących za granicą do ukończenia 26 roku życia:  

- legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą, 
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- Międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) okazywana wraz z dowodem osobistym lub 

innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej.  

(§ 9 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 pkt 2)11. 

2 Doktoranci do ukończenia 35 roku życia (art.5 ust.1b)2 / Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę 

naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek 

ten nie jest określony w legitymacji. (§ 9a pkt 2)11. 

 

8. 

 

Ulga 50% na podstawie biletów jednorazowych 

 

1 Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (załącznik nr 2 § 2 ust. 1 Uchwały RMK)3 / 

legitymacja wraz z dowodem tożsamości (załącznik nr 2 § 2 ust. 1 Uchwały RMK)3. 

2 Studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich do ukończenia 26 roku życia (załącznik nr 2 § 2 ust. 2 Uchwały 

RMK)3 / ważna na dany rok kalendarzowy Kartę ISIC (załącznik nr 2 § 2 ust. 2 Uchwały RMK)3. 

3 Osoby niewidome lub ociemniałe (załącznik nr 2 § 2 ust. 3 Uchwały RMK)3 / ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo 

ważną legitymację stwierdzające: 

1) całkowitą niezdolność do pracy; 

2) umiarkowany stopień niepełnosprawności; 

3) II grupę inwalidztwa (załącznik nr 2 § 2 ust. 3 Uchwały RMK)3. 

4 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania 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 (załącznik nr 2 § 2 ust. 4 Uchwały RMK)3 / zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne; legitymacja szkolna 

(załącznik nr 2 § 2 ust. 4 Uchwały RMK)3. 

5 Przewóz bagażu lub zwierząt domowych (załącznik nr 2 § 2 ust. 5 Uchwały RMK)3 Opłaty za przewóz bagażu i zwierząt dotyczą 

również podróżnych uprawnionych do przejazdów ulgowych i bezpłatnych. 

6 

 

Studenci oraz osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo przysługuje do dnia 31 października roku, w którym 

ukończyły te studia (art. 188 ust. 1)8 / dokument stwierdzający status studenta. 

7 

 

Kombatanci i inne uprawnione osoby posiadające decyzje, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 20 ust. 1)5 / dokument 

potwierdzający status kombatanta. 

8 

 

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach 

poza granicami państwa (art. 30 ust. 1)7 / legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty (art. 30 ust. 3)7. 
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0 

 

9 Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (art. 77 ust. 4)9 / dokument stwierdzający status 

słuchacza kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych 

10 Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (art. 9f)9/ dokument stwierdzający status słuchacza kolegiów pracowników służb 

społecznych 

 

9. 

 

Ulga 50% na podstawie biletów miesięcznych 

 

1 Emeryci i renciści oraz osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne (załącznik nr 2 § 3 ust. 3 Uchwały RMK)3 / 

legitymacji wraz z dowodem tożsamości (załącznik nr 2 § 3 ust. 3 Uchwały RMK)3. 

2 

 

Studenci oraz osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia, prawo to przysługuje do dnia 31 października roku, w którym 

ukończyły te studia (art. 188 ust. 1)8 / dokument stwierdzający status studenta. 

3 Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (art. 9f)9/ dokument stwierdzający status słuchacza kolegiów pracowników służb 

społecznych 

4 Słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych (art. 77 ust. 4)9 / dokument stwierdzający status 

słuchacza kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych 

5 Kombatanci i inne uprawnione osoby posiadające decyzje, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o 

kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (art. 20 ust. 1)5 / dokument 

potwierdzający status kombatanta. 

6 

 

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach 

poza granicami państwa (art. 30 ust. 1)7 / legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty (art. 30 ust. 3)7.  

 

10. 

 

Ulga 49% na podstawie biletów jednorazowych 

 

1 Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, za wyjątkiem osób niewidomych uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji 

(art. 4 ust. 1)2 /  

1) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów  

2) Wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Min. Spraw Wewnętrznych i Adm., albo 

Szefowi Agencji Bezp. Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa 

3) Orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 

samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

4) Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

niezdolność do samodzielnej egzystencji; 
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5) Zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

6) Wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

7) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

8) Zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

9) Legitymacja emeryta/rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy MON, z wpisem o zaliczeniu do I 

grupy inwalidztwa; 

10) Legitymacja emeryta/rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, MS, albo MON z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do 

samodzielnej egzystencji; 

11) Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ. 

W/w dokumenty, o których mowa w ust 1-8 i 10 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym 

stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej (§ 7)11. 

 

11. 

 

Ulga 49% na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

 

1 Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania 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 (art. 5 ust. 1)2 / zaświadczenie o spełnieniu obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego wydane przez jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne; legitymacja szkolna. 

Dokumenty, o których mowa powyżej okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie 

wieku ucznia, jeżeli wiek ten nie jest określony w tych legitymacjach.(§ 9 ust. 1 pkt 2)11. 

 

12. 

 

Ulga 37% na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych 

 

1 Osoby niewidome, jeżeli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (art. 4 ust. 3)2 /  

Dokumenty, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku: 

1) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów; 

2) Wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej albo komisji lekarskiej podległej Min. Spraw Wewnętrznych i Adm., albo 

Szefowi Agencji Bezp. Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;  

3) Orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do 
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samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

4) Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 

niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

5) Zaświadczenie ZUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

6) Wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

7) Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

8) Zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej 

egzystencji; 

9) Legitymacja emeryta/rencisty wojskowego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy MON, z wpisem o zaliczeniu do I 

grupy inwalidztwa; 

10) Legitymacja emeryta/rencisty policyjnego wydana przez właściwy organ emerytalny podległy odpowiednio ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, MS, albo MON z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do 

samodzielnej egzystencji; 

11) Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez uprawniony organ.  

W/w dokumenty, o których mowa w pkt 1-8 i 10 okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym 

stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.( § 8 ust. 2 pkt 1 pkt 1 i 2)11. 

 

13. 

 

Ulga 37% na podstawie biletów jednorazowych 

 

1 Inwalidzi wojenni, wojskowi (art. 16 ust. 3 i art. 41)4 /  

książka inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis o zaliczeniu do odpowiedniej grupy inwalidów albo o całkowitej lub 

częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji (§ 1)13. 

2 Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 4 ust. 5)2 /  

1) Dokument stwierdzający wiek dziecka; 

2) Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydane przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej; 

3)  Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego (§ 1 ust. 2)11. 

3 

 

 

Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w 

działaniach poza granicami państwa (art.7 ust.2 pkt.3)2, (art. 30 ust. 1 pkt 2)7 / legitymacja weterana poszkodowanego wraz z 

legitymacją emeryta-rencisty (art. 30 ust. 3)7. 
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14. Ulga 33% - na podstawie biletów imiennych miesięcznych 

 

1 Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych (art. 5 ust. 2 pkt 1)2 / legitymacja służbowa 

nauczyciela (§ 11 pkt 1)11. 

2 Nauczyciele akademiccy (art. 5 ust. 2 pkt 1)2 / legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego (§ 11 pkt 2)11. 

 

 
1 Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, ze zm.); 

 
2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. z 2012 r. 

Poz.1138, ze zm.); 

 
 

3 Uchwała Nr XLII/452/2013 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 20.12.2013 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu 

zbiorowego i wysokości opłat dodatkowych oraz określenia przepisów porządkowych w komunikacji miejskiej zwykłej, ustanowienia zwolnień 

i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej zwykłej w Kórniku (niektóre z przyznanych w uchwale ulg są korzystniejsze niż 

ulgi ustawowe); 

 
4 Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, ze 

zm.); 

 
5 Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t. j. 

Dz. U. z 2012 r. poz. 400, ze zm.); 

 
6 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań 

wojennych (Dz. U. 2006 r. Nr 249, poz.1824, ze zm.); 
 

7 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. 2011 r. Nr 205, poz. 1203); 

 
8 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.572, ze zm.); 
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9 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.); 

 
10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych 

przejazdów i przelotów na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 13, ze zm.); 

 
11 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do 

korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495, ze zm.); 

 
12 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających 

uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 56, poz. 340, ze zm.); 

 
13 Rozporządzenie 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 zbiorowego (Dz. U.  

2003 r. Nr 134, poz. 1258); 

 
 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów 


