Uchwała Nr XLIII/1040/2004
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 16 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m.st. Warszawie
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050
ze zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje.
§1
1.

2.

Ustala się uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
Środki na pokrycie wydatków związanych z przewozami osób określonych
w ust. 1 zabezpiecza się w budżecie m.st. Warszawy.
§2

Traci moc uchwała Nr XXXVII/489/2001 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2001 r.
w sprawie ulg za przewozy środkami gminnego transportu zbiorowego w Warszawie
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 166, poz. 2546).
§3
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą
od dnia 1 lutego 2005 roku.

Przewodniczący
Rady m.st. Warszawy
Jan Maria Jackowski

Załącznik
do uchwały Nr XLIII/1040/2004
Rady m.st. Warszawy
z dnia 16 grudnia 2004 r.
uprawnienia niektórych osób do ulg za przewozy środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m.st. Warszawie oraz sposób dokumentowania tych uprawnień
1.

Do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego
w m.st. Warszawie uprawnieni są:
1) uczestnicy Powstania Warszawskiego odznaczeni Warszawskim Krzyżem
Powstańczym – na podstawie legitymacji o przyznaniu odznaczenia wraz
z dokumentem tożsamości lub zaświadczenia o uprawnieniach kombatantów
i osób represjonowanych z wpisem uznającym Powstanie Warszawskie jako okres
zaliczony do uprawnień,
2) odznaczeni medalem “Za Warszawę 1939-1945” – na podstawie legitymacji
o przyznaniu odznaczenia wraz z dokumentem tożsamości,
3) dzieci do czasu objęcia obowiązkiem szkolnym,
4) dzieci z rodzin, w których jest pięcioro i więcej dzieci uczących się i będących
na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych), mieszkające stale na terenie
m.st. Warszawy, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 roku życia –
- na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Utrata
uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia pozostałych nabytych uprawnień.
Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie imiennej karty, wydaje
Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów stwierdzających
spełnienie warunków uprawniających do ulg.
5) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż
do ukończenia 26 roku życia - na podstawie:
a)
ważnej legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MENiS II/181/2
lub MENiS II/182/2),
b) ważnej legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
c) ważnej legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych,
d) orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, albo orzeczenia
zespołu orzekającego o stopniu niepełnosprawności,
e) orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego,
o co najmniej częściowej niezdolności do pracy,
f)
w przypadku dzieci do 16 roku życia, orzeczenia zespołu orzekającego
o niepełnosprawności.
6) opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 5, który:
a) podróżuje z uprawnionym,
b) podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie
na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii,
przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej – na podstawie
zaświadczenia z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu
opieki zdrowotnej, wydanego przez te placówki,
osoby:
a) uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji –
- na podstawie orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów
prawa polskiego,
b) uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym – na podstawie orzeczenia
potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający
o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego,
c) będące opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom wymienionym
w lit. „a” lub „b” – na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,
ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem – na podstawie
legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,
upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem – na podstawie legitymacji Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
obywatele polscy poszkodowani przez III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami
Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę – na podstawie
legitymacji stowarzyszenia wraz z dokumentem tożsamości,
honorowi dawcy krwi - na podstawie legitymacji PCK Zasłużonego Honorowego
Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia
wraz z dokumentem tożsamości,
osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego
dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia,
w Zarządzie Transportu Miejskiego uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są:
a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu
na wymiar zatrudnienia, z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na okres
próbny,
b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,
c) niżej wymienieni członkowie rodziny pracownika zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy:
- małżonek pracownika,
- dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione pozostające pod opieką
pracownika bądź jego małżonka na podstawie orzeczenia Sądu –
- do ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu 18 roku życia,
pod warunkiem uczęszczania do szkoły i nie osiągania stałych dochodów
z tytułu zatrudnienia – nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
Bilet nie przysługuje w przypadku zawarcia związku małżeńskiego.
d) emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę
lub rentę byli zatrudnieni w ZTM oraz członkowie ich rodzin, jeżeli spełniają
warunki określone w lit. a,
e) wdowy/wdowcy, członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach
i rencistach, jeżeli spełniają warunki określone w lit. c tiret drugie,
z tym, że uprawnienia, o których mowa w pkt 13 lit. a-e ulegają zawieszeniu
na czas urlopu bezpłatnego pracownika trwającego powyżej 30 dni.
w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o. i Tramwajach Warszawskich
Sp. z o.o. uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są:
a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę bez względu
na wymiar zatrudnienia,
b) niżej wymienieni członkowie rodziny pracownika zatrudnionego
w wymiarze niemniejszym niż 0,5 etatu:

-

małżonkowie pracownika,
dzieci pracownika – do ukończenia 16 roku życia – bez dodatkowych
warunków, natomiast po ukończeniu 16 roku życia – pod warunkiem
uczęszczania do szkoły: zasadniczej szkoły zawodowej (do ukończenia
19 roku życia), średniej szkoły wszystkich typów (do ukończenia 21 roku
życia), szkoły pomaturalnej (do ukończenia 22 roku życia), szkoły
wyższej (do ukończenia 25 roku życia); i nie osiągania dochodów
z tytułu zatrudnienia.
- pasierbowie oraz dzieci przysposobione pozostające pod opieką
pracownika bądź jego małżonka na podstawie postanowienia sądu, jeżeli
spełniają warunki określone dla dzieci pracownika,
- konkubent/konkubina pracownika, jeżeli legitymują się zameldowaniem
wspólnym z pracownikiem lub są rodzicem dziecka (dzieci) pracownika,
c) emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę
lub rentę byli zatrudnieni w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o.,
Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. lub ich poprzedników prawnych
objętych postanowieniami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
a rozwiązanie z nimi stosunku pracy było dokonane w związku z nabyciem
prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy oraz członkowie
ich rodzin,
d) pracownicy z którymi rozwiązano stosunek pracy z powodu długotrwałej
choroby, a którzy po ukończeniu pobierania zasiłku chorobowego lub
świadczenia rehabilitacyjnego przeszli na emeryturę lub rentę oraz
członkowie ich rodzin,
e) pracownicy, z którymi po dniu 29 września 2001 roku rozwiązano stosunek
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a którym przysługuje zasiłek
przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, a także którzy
po ukończeniu pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego przeszli na emeryturę oraz członkowie ich rodzin,
f)
wdowy/wdowcy oraz dzieci po pracownikach, emerytach, rencistach
i osobach, o których mowa w lit. e, o ile dzieci te spełniają warunki
określone w lit. b tiret drugie,
g) dzieci pracowników, emerytów i rencistów o których mowa w lit. e,
o udokumentowanym znacznym stopniu niepełnosprawności,
h) matka (teściowa) pracownika lub ojciec (teść) pracownika, o ile nie jest
zatrudniony (a) i prowadzi mu gospodarstwo domowe,
i)
do członków rodzin osób wymienionych w lit. c, d i e stosuje się
odpowiednio warunki jak dla członków rodziny pracownika, określone
w lit. b.
15) w Metrze Warszawskim Sp. z o.o. uprawnieni do bezpłatnych przejazdów są:
a) pracownicy bez względu na wymiar czasu pracy, także w okresie odbywania
służby wojskowej oraz w czasie korzystania z urlopu w celu sprawowania
opieki nad małym dzieckiem,
b) wymienieni niżej członkowie rodzin pracowników zatrudnionych
co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy:
- małżonkowie pracownika,
- zamieszkująca wspólnie z pracownikiem niepracująca matka
lub teściowa, o ile prowadzi mu ona gospodarstwo domowe
(na podstawie oświadczenia pracownika oraz adnotacji o zameldowaniu
w dowodzie osobistym),

-

16)
17)
18)
19)
20)
2.

dzieci pracownika i wychowywani przez niego pasierbowie w wieku
do lat 16, a jeżeli uczęszczają do szkoły (także wyższej) do czasu
jej ukończenia, nie dłużej niż do 26 roku życia,
- dzieci pracownika trwale niezdolne do pracy, jeżeli ich niezdolność
do pracy jest udokumentowana właściwym dowodem,
- osoby pozostające w stałym związku pozamałżeńskim z pracownikiem
i prowadzące z nim wspólne gospodarstwo domowe (na podstawie
oświadczenia pracownika oraz adnotacji o zameldowaniu w dowodzie
osobistym),
c) emeryci i renciści, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę
lub rentę byli pracownikami Metra Warszawskiego Sp. z o.o. lub jego
poprzedników prawnych i przeszli na emeryturę lub rentę po dniu 7 kwietnia
1995 r.,
d) małżonkowie emerytów i rencistów, wymienieni w lit. c oraz ich dzieci
odpowiadający warunkom określonym w lit. b tiret trzeci i czwarty,
e) wdowy i wdowcy po pracownikach, rencistach i emerytach (uprawnienie
wygasa z chwilą zawarcia nowego związku małżeńskiego),
f)
dzieci po pracownikach, rencistach i emerytach w okresie otrzymywania
przez nie renty rodzinnej.
z tym, że uprawnienia, o których mowa w lit. a i b ulegają zawieszeniu na czas
urlopu bezpłatnego pracownika, trwającego dłużej niż 30 dni.
umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy,
umundurowani funkcjonariusze Policji,
umundurowani funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej do stopnia starszego
sierżanta sztabowego włącznie,
umundurowani żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie
z wyłączeniem osób odbywających zastępczą służbę wojskową lub nadterminową
zasadniczą służbę wojskową,
inne osoby, których uprawnienia wynikają z ustaw szczególnych.

Do przejazdów ze zniżką 48% (po zaokrągleniu do pełnych piątek groszy) środkami
lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnieni są:
1) studenci i uczniowie zagranicznych szkół wyższych i średnich, nie dłużej niż do
ukończenia 26 roku życia – na podstawie ważnej na dany rok kalendarzowy
międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card),
2) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół zawodowych, średnich
i policealnych – nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia – na podstawie ważnej
legitymacji szkolnej według wzoru określonego przez Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu (wzór MENiS II/180/2). Uczniom korzystającym z imiennych
biletów 30 lub 90 dniowych, których okres ważności rozpoczyna się przed
ukończeniem 21 roku życia uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu,
3) emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia – na podstawie aktualnego odcinka
emerytury lub renty, bądź na podstawie wyciągu bankowego potwierdzającego
pobieranie emerytury lub renty, wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu
Zakładów Karnych lub Polskich Kolei Państwowych, łącznie z dokumentem
tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
4) małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne,
na podstawie:

a)

5)

aktualnej decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dany
rok, potwierdzającej pobieranie dodatku rodzinnego – łącznie z dokumentem
tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
b) aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku rodzinnego, wydanej przez organy
emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu Zakładów Karnych
lub Polskich Kolei Państwowych, na dany rok – łącznie z dokumentem
tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, na podstawie legitymacji sędziego
lub prokuratora opatrzonej klauzulą “w stanie spoczynku”.

3. Do przejazdów ulgowych w wysokości 50% środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnione są osoby, których uprawnienia wynikają
z ustaw szczególnych.

