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Poz. 10159
UCHWAŁA NR LXXV/2144/2018
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu
zbiorowego w m.st. Warszawie
Na podstawie art. 50a ust. 1 i art. 50b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018 r. poz. 317, 650, 907 i 1669) w związku z art. 24 ustawy z dnia
9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 oraz z 2018 r. poz. 650 )
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIII/828/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
(Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7862 oraz z 2017 r. poz. 4054) załącznik otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXV/2144/2018
Rady Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 18 października 2018 r.
Załącznik do uchwały nr XXXIII/828/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia
2016 r.
Uprawnienia niektórych osób do korzystania z cen ulgowych za usługi przewozowe 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 dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym
potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 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 dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej;
3) osoby urodzone w środkach lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie organizowanego przez
Zarząd Transportu Miejskiego. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie imiennej karty,
wydaje Zarząd Transportu Miejskiego;
4) dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat;
5) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów działających na terenie m.st. Warszawy, a także uczniowie
klas gimnazjalnych w szkołach innego typu działających na terenie m.st. Warszawy - na podstawie
imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, zakodowanego na spersonalizowanej karcie
zbliżeniowej, wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego lub na innym nośniku zaakceptowanym przez
Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie
warunków uprawniających do ulgi;
6) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy, a także uczniowie
klas gimnazjalnych w szkołach innego typu zamieszkujący na terenie m.st. Warszawy - na podstawie
imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, zakodowanego na spersonalizowanej karcie
zbliżeniowej, wydanej przez Zarząd Transportu Miejskiego lub na innym nośniku zaakceptowanym przez
Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie
warunków uprawniających do ulgi;
7) uczące się dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy,
nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok 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
spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów
stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi. Przez "rodzinę" należy rozumieć rodzinę,
o której mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508);
8) dzieci i młodzież ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia - na
podstawie:
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a) ważnej legitymacji według wzoru określonego przez Ministra Edukacji Narodowej (MEN-I/3-N lub
MEN-I/4-N albo MEN-I/52/2, MEN-I/51/2 lub MEN-I/50a-N/2) albo Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ART/101/n lub ART/103/n) wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów ze
stwierdzoną niepełnosprawnością,
b) orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej częściowej
niezdolności do pracy,
c) orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności lub ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej
wydanej przez właściwy organ, dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego;
9) opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 8, 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 zarejestrowanego w Zarządzie Transportu Miejskiego
z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki oświatowej, ośrodka terapii,
przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, z imieniem i nazwiskiem opiekuna, wydanego
przez te placówki według wzoru określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy;
10) osoby, które ukończyły 26 rok życia:
a) całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie orzeczenia właściwego organu,
na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności odpowiednich dokumentów wymienionych
w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie
rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. poz. 810),
b) z niepełnosprawnością w stopniu znacznym - na podstawie orzeczenia właściwego organu
potwierdzającego niepełnosprawność, na podstawie przepisów prawa polskiego lub ważnej legitymacji
osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności
w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego,
c) z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby narządu wzroku - na
podstawie orzeczenia właściwego organu potwierdzającego niepełnosprawność lub ważnej legitymacji
osoby niepełnosprawnej wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności
oraz symbol przyczyny niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym
przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
d) z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy z powodu choroby narządu wzroku - na podstawie
przepisów prawa polskiego, w szczególności dokumentów wymienionych w § 7 Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego;
11) osoby z niepełnosprawnością intelektualną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
lub osoby posiadające I lub II grupę inwalidzką - na podstawie orzeczenia potwierdzającego
niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia
wydanego przez Komisję ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia wraz z dokumentem poświadczającym, że
niepełnosprawność spowodowana jest niepełnosprawnością intelektualną lub ważnej legitymacji osoby
niepełnosprawnej wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności oraz symbol
przyczyny niepełnosprawności w formie fotokodu QR, zgodnie ze wzorem określonym przez ministra
właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
12) opiekun osób, o których mowa w pkt. 10 lit.a i b oraz pkt. 11 oraz przewodnik osoby, o której mowa
w pkt. 10 lit. c i d, którzy:
a) podróżują z uprawnionym,
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b) podróżują po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego – wyłącznie na trasie od miejsca
zamieszkania do placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej (m.in. do ośrodka wsparcia, placówki terapii
i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, klubu aktywności dziennej, na warsztaty terapii
zajęciowej) – na podstawie zaświadczenia zarejestrowanego w Zarządzie Transportu Miejskiego
z podanym adresem miejsca zamieszkania uprawnionego, placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej,
imieniem i nazwiskiem opiekuna lub przewodnika, wydanego przez te placówki według wzoru
określonego przez Prezydenta m.st. Warszawy;
13) członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę - na podstawie
legitymacji stowarzyszenia wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym
potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej;
14) honorowi dawcy krwi, którzy oddali bezpłatnie: 18 litrów krwi pełnej - w przypadku mężczyzn i 15 litrów
krwi pełnej - w przypadku kobiet lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników - na
podstawie legitymacji o przyznaniu odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" lub
odpowiedniego wpisu w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej;
15) zasłużeni dawcy przeszczepu - na podstawie legitymacji "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu" wraz
z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej;
16) osoby, które ukończyły 70 rok życia - na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze
zdjęciem zawierającego datę urodzenia;
17) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy;
18) funkcjonariusze Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych;
19) umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej podczas wykonywania obowiązków służbowych;
20) umundurowani funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o.;
21) osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli biletów w środkach lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie podczas wykonywania czynności służbowych;
22) osoby upoważnione na podstawie imiennego identyfikatora do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie
w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) w m.st. Warszawie podczas wykonywania czynności
służbowych na obszarze SPPN;
23) Honorowi Obywatele Miasta Stołecznego Warszawy - na podstawie legitymacji Honorowego Obywatela
Miasta Stołecznego Warszawy;
24) pasażerowie, w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września;
25) osoby korzystające z pomocy warszawskich ośrodków pomocy społecznej, stale zamieszkujące lub
przebywające na terenie m.st. Warszawy, które podpisały kontrakty socjalne lub indywidualne programy
wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na
podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Dowód uprawnień do bezpłatnych
przejazdów w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po
przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg,
wydanego przez warszawski ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
lub pobytu osoby;
26) dzieci z rodzinnych domów dziecka, rodzin zastępczych, dzieci własne osób prowadzących rodziny
zastępcze i rodzinne domy dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, placówek
opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego,
stale zamieszkujące na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego,
w którym kończą 21 rok życia - na podstawie imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Dowód
uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej wydaje Zarząd
Transportu Miejskiego po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie
warunków uprawniających do ulg, wydanego przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie;

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–5–

Poz. 10159

27) wychowankowie warszawskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków
Socjoterapii i Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, na stałe zamieszkujący na terenie m. st. Warszawy,
nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia - na podstawie
imiennego uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Dowód uprawnień do bezpłatnych przejazdów,
w formie spersonalizowanej karty zbliżeniowej wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu
odpowiedniego zaświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków uprawniających do ulg, wydanego
odpowiednio przez dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii lub Specjalnego Ośrodka Wychowawczego;
28) bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez przysługującego prawa do zasiłku
w dniu wyznaczonego terminu obowiązkowej wizyty w Urzędzie - na podstawie zaświadczenia wydanego
przez Urząd Pracy m.st. Warszawy, zgodnie ze wzorem określonym przez Prezydenta m.st. Warszawy wraz
z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej;
29) pracownicy i osoby działające na zlecenie organizatora i operatorów publicznego transportu zbiorowego
w trakcie czynności służbowych - na podstawie legitymacji zapisanej na spersonalizowanej karcie
zbliżeniowej wydawanej przez Zarząd Transportu Miejskiego;
30) uczestnicy Maratonu Warszawskiego, Biegu Powstania Warszawskiego, Biegu Niepodległości oraz
Półmaratonu Warszawskiego w dniu zawodów - na podstawie numeru startowego. Uprawnienia do
bezpłatnych przejazdów obowiązują w 1 strefie biletowej;
31) wdowy i wdowcy po pracownikach zatrudnionych w Zarządzie Transportu Miejskiego lub u operatorów
publicznego transportu zbiorowego działających na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, zmarłych
w wyniku wypadku przy pracy. Potwierdzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów, w formie
spersonalizowanej karty zbliżeniowej, wydaje Zarząd Transportu Miejskiego po przedłożeniu dowodów
stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do ulgi;
32) emeryci i renciści, jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli zatrudnieni
w Zarządzie Transportu Miejskiego, w Miejskich Zakładach Autobusowych sp. z o.o, w Tramwajach
Warszawskich sp. z o.o, w Metrze Warszawskim sp. z o.o. oraz w Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. do
dnia 31 grudnia 2019 r.;
33) osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 2. Do przejazdów ze zniżką 50% środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie
uprawnieni są:
1) dzieci i młodzież od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 roku
życia - na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającego datę urodzenia;
2) młodzież od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia - na
podstawie ważnej legitymacji szkolnej, wydanej zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Edukacji
Narodowej (MEN-I/1 lub MEN-I/2 albo MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2 lub MEN-I/50b/2) albo Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ART/100 lub ART/102). Osobom korzystającym z imiennych biletów
30 lub 90 - dniowych, których okres ważności rozpoczyna się przed 30 września roku kalendarzowego,
w którym kończą 21 rok życia, uprawnienie przysługuje do końca ważności biletu;
3) emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia, którym uprawnienia nadał polski organ emerytalny lub
rentowy - na podstawie imiennej legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzającej status emeryta albo rencisty
lub w przypadku jej braku- na podstawie aktualnego odcinka emerytury albo renty, bądź wyciągu
bankowego potwierdzającego pobieranie emerytury albo renty wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. Nie jest wymagane, aby
kwota świadczenia była czytelna;
4) osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku życia - na podstawie
orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu
niepełnoprawności na podstawie przepisów prawa polskiego wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej lub ważnej legitymacji osoby
niepełnosprawnej wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności w formie
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fotokodu QR zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego;
5) osoby całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia - na podstawie orzeczenia właściwego
organu wydanego na mocy przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie odpowiednich
dokumentów wymienionych w § 6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania
z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
6) uczniowie i studenci zagranicznych szkół, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie
ważnej na dany rok kalendarzowy międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card);
7) uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia - na podstawie ważnej
legitymacji określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696);
8) osoby, które nabyły status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów
politycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690) - na podstawie
legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych;
9) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych,
nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. – na podstawie decyzji Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.);
10) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji
politycznych – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych;
11) osoby, których uprawnienia wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 3. 1. Każdy z pracowników operatorów publicznego transportu zbiorowego realizujących usługi
przewozowe na terenie m.st. Warszawy na zlecenie m.st. Warszawy, otrzymuje ulgę w postaci biletu
pracowniczego zapisanego na spersonalizowanej karcie zbliżeniowej wydanej przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Warszawie, w cenie 100,00 zł uprawniającego do przejazdów w 1 i 2 strefie biletowej od
momentu skasowania do godziny 23:59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności biletu albo
trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia terminu ważności biletu, o ile właściwy rok kalendarzowy obejmuje
dzień 29 lutego.
2. Pod pojęciem pracowników operatora publicznego transportu zbiorowego rozumie się osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.
3. W przypadku gdy operator prowadzi działalność również poza Warszawą, za operatora w rozumieniu
niniejszej uchwały przyjmuje się oddział, filię, część zakładu (spółki) przeznaczoną do realizacji usług
przewozowych na terenie Warszawy w ramach umowy zawartej z m.st. Warszawą.

