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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 3 grudnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia
do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego transportu zbiorowego
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
Êrodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966) zarzàdza si´, co nast´puje:

go transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, sà odpowiednio:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 25 paêdziernika 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poÊwiadczajàcych uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów Êrodkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 179, poz.1495 oraz
z 2003 r. Nr 220, poz. 2182) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

2) zaÊwiadczenie o odroczeniu spe∏niania obowiàzku szkolnego, wydane przez dyrektora
publicznej szko∏y podstawowej;

1) dokument stwierdzajàcy wiek dziecka;

3) legitymacja przedszkolna dla dziecka niepe∏nosprawnego.”;
2) w § 7:
a) w ust. 1:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienie
dziecka w wieku powy˝ej 4 lat do rozpocz´cia
odbywania obowiàzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do korzystania z ulgi
37 % — przy przejazdach Êrodkami publiczne———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wypis z treÊci orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podleg∏ej Ministrowi Spraw Wewn´trznych
i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego albo Szefowi
Agencji Wywiadu, stwierdzajàcy zaliczenie do I grupy inwalidztwa;”,
— pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8) legitymacja emeryta — rencisty wojskowego wydana przez w∏aÊciwy organ
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emerytalny podleg∏y Ministrowi Obrony
Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do
I grupy inwalidztwa;
9) legitymacja emeryta — rencisty policyjnego wydana przez w∏aÊciwy organ emerytalno-rentowy podleg∏y Ministrowi
Spraw Wewn´trznych i Administracji lub
Ministrowi SprawiedliwoÊci, z wpisem
o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;”,

Poz. 2752
wydane przez dyrektora przedszkola
lub dyrektora szko∏y,
b) dzieci i m∏odzie˝y w okresie od rozpocz´cia nauki w szkole podstawowej do ukoƒczenia gimnazjum, szko∏y ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej — publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szko∏y publicznej, do ukoƒczenia 24 roku ˝ycia
— legitymacja szkolna,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust.1
pkt 1—7 i 9, okazuje si´ wraz z dowodem
osobistym lub innym dokumentem umo˝liwiajàcym potwierdzenie to˝samoÊci osoby
uprawnionej.”;
3) § 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„§ 8. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia osób niewidomych, jeÊli nie sà uznane za
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, do korzystania z ulgi 37 % — przy przejazdach Êrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na
podstawie biletów jednorazowych lub miesi´cznych imiennych, sà:
1) dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1
pkt 1—9, stwierdzajàce ca∏kowità niezdolnoÊç do pracy albo inwalidztwo II grupy,
z powodu stanu narzàdu wzroku;
2) legitymacja osoby niepe∏nosprawnej,
stwierdzajàca umiarkowany stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci z powodu stanu narzàdu
wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepe∏nosprawnoÊci — „04—O”, wystawiona przez uprawniony organ.
§ 9. 1. Dokumentami poÊwiadczajàcymi uprawnienia dzieci odbywajàcych obowiàzkowe
roczne
przygotowanie
przedszkolne,
uczniów, studentów oraz s∏uchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów j´zyków obcych do korzystania
z ulgi:
1) 37 % — przy przejazdach Êrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, sà odpowiednio dla:
a) dzieci odbywajàcych obowiàzkowe
roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu lub szkole podstawowej, w której zorganizowano oddzia∏
przedszkolny
—
zaÊwiadczenie
o spe∏nianiu obowiàzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,

c) studentów do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia — legitymacja studencka, wydana
przez polskà szko∏´ wy˝szà,
d) s∏uchaczy kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów j´zyków
obcych, do ukoƒczenia 26 roku ˝ycia
— legitymacja s∏uchacza kolegium;
2) 49 % — przy przejazdach Êrodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociàgach osobowych i pospiesznych, na podstawie imiennych biletów miesi´cznych, oraz autobusowego w komunikacji zwyk∏ej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów
miesi´cznych szkolnych, sà odpowiednie dokumenty, o których mowa
w pkt 1.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. b—d, okazuje si´ wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umo˝liwiajàcym stwierdzenie wieku odpowiednio ucznia, studenta lub s∏uchacza kolegium, je˝eli nie jest on okreÊlony w tych legitymacjach.”;
4) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) mi´dzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC), okazywana wraz z legitymacjà studenckà uczelni zagranicznej oraz dowodem osobistym lub innym
dokumentem umo˝liwiajàcym potwierdzenie
to˝samoÊci osoby uprawnionej.”;
5) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje
brzmienie okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego
rozporzàdzenia.
§ 2. ZaÊwiadczenia wydane wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia, o którym
mowa w § 1, mogà byç stosowane przez osoby
uprawnione, do czasu wykorzystania zaÊwiadczenia,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 grudnia 2005 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: K. Opawski
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Poz. 2752
Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 grudnia 2004 r. (poz. 2752)

WZÓR ZAÂWIADCZENIA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Opis wzoru zaÊwiadczenia:
Karton koloru bia∏ego z czarnym nadrukiem, o wymiarach po z∏o˝eniu: 90 mm x 58 mm.

