
Wykaz stosownych ulg – bilety jednorazowe
51 % kombatant, 33% Honorowy dawca Krwi

Wysokość ulgi

4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 3,80 zł 0,20 zł 3,72 zł 0,28 zł 3,12 zł 0,88 zł 2,04 zł 1,96 zł 1,96 zł 2,04 zł 1,48 zł 2,52 zł 1,32 zł 2,68 zł

5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 4,75 zł 0,25 zł 4,65 zł 0,35 zł 3,90 zł 1,10 zł 2,55 zł 2,45 zł 2,45 zł 2,55 zł 1,85 zł 3,15 zł 1,65 zł 3,35 zł

5,50 zł 5,50 zł 0,00 zł 5,22 zł 0,28 zł 5,11 zł 0,39 zł 4,29 zł 1,21 zł 2,81 zł 2,69 zł 2,70 zł 2,80 zł 2,03 zł 3,47 zł 1,81 zł 3,69 zł

6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł 5,70 zł 0,30 zł 5,58 zł 0,42 zł 4,68 zł 1,32 zł 3,06 zł 2,94 zł 2,94 zł 3,06 zł 2,22 zł 3,78 zł 1,98 zł 4,02 zł

6,50 zł 6,50 zł 0,00 zł 6,17 zł 0,33 zł 6,04 zł 0,46 zł 5,07 zł 1,43 zł 3,31 zł 3,19 zł 3,19 zł 3,31 zł 2,40 zł 4,10 zł 2,14 zł 4,36 zł

7,00 zł 7,00 zł 0,00 zł 6,65 zł 0,35 zł 6,51 zł 0,49 zł 5,46 zł 1,54 zł 3,57 zł 3,43 zł 3,43 zł 3,57 zł 2,59 zł 4,41 zł 2,31 zł 4,69 zł

7,50 zł 7,50 zł 0,00 zł 7,13 zł 0,37 zł 6,98 zł 0,52 zł 5,85 zł 1,65 zł 3,83 zł 3,67 zł 3,68 zł 3,82 zł 2,78 zł 4,72 zł 2,48 zł 5,02 zł

8,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 7,60 zł 0,40 zł 7,44 zł 0,56 zł 6,24 zł 1,76 zł 4,08 zł 3,92 zł 3,92 zł 2,08 zł 2,96 zł 5,04 zł 2,64 zł 5,36 zł

9,00 zł 9,00 zł 0,00 zł 8,55 zł 0,45 zł 8,37 zł 0,63 zł 7,02 zł 1,98 zł 4,59 zł 4,41 zł 4,41 zł 4,59 zł 3,33 zł 5,67 zł 2,97 zł 6,03 zł

10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 9,50 zł 0,50 zł 9,30 zł 0,70 zł 7,80 zł 2,20 zł 5,10 zł 4,90 zł 4,90 zł 5,10 zł 3,70 zł 6,30 zł 3,30 zł 6,70 zł

11,00 zł 11,00 zł 0,00 zł 10,45 zł 0,55 zł 10,23 zł 0,77 zł 8,58 zł 2,42 zł 5,61 zł 5,39 zł 5,39 zł 5,61 zł 4,07 zł 6,93 zł 3,63 zł 7,37 zł

100% funkcjonariusz straży gra-
nicznej w czasie wykonywania 
czynności służbowych związa-

nych z ochroną szlaków komuni-
kacyjnych

95% przewodnik osoby 
niewidomej , opiekun in-
walidy wojennego I 
grupy,opiekun osoby nie-
zdolnej do samodzielnej 
egzystencji

93 % osoba niewidoma 
uznana za niezdolną do 
samodzielnej egzystencji 

78 % dziecko do lat 4, 
umundurowany funkcjo-
nariusz straży granicznej, 
funkcjonariusz 
celny,umundurowany 
funkcjonariusz Policji , 
żołnierz Żandarmerii Woj-
skowej, dziecko(młodzież) 
dotknięte inwalidztwem, 
niepełnosprawne, opiekun 
dziecka (młodzieży) do-
tkniętego inwalidztwem, 
niepełnosprawnego, inwa-
lida wojenny I grupy , żoł-
nierz niezawodowy, cywil-
na, niewidoma ofiara dzia-
łań wojennych uznana za 
osobę niezdolną do sa-
modzielnej egzystencji

49 % osoba niezdolna do 
sam. egzystencji – komuni-
kacja zwykła

37% dziecko od 4 lat do 
rozpoczęcia rocznego 
przygotowania przed-
szkolnego, osoba niewi-
doma, ociemniała,osoba 
niezdolna do sam egzy-
stencji inwalida 
wojenny,weteran inwalida
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Wykaz stosownych ulg – bilety jednorazowe
51 % kombatant, 33% Honorowy dawca Krwi

4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 3,80 zł 0,20 zł 3,72 zł 0,28 zł 3,12 zł 0,88 zł 2,04 zł 1,96 zł 1,96 zł 2,04 zł 1,48 zł 2,52 zł 1,32 zł 2,68 zł 1,32 zł 2,68 zł

100% funkcjonariusz straży 
granicznej w czasie wyko-
nywania czynności służbo-
wych związanych z ochroną 
szlaków komunikacyjnych

95% przewodnik osoby 
niewidomej , opiekun inwa-
lidy wojennego I 
grupy,opiekun osoby nie-
zdolnej do samodzielnej eg-
zystencji

93 % osoba niewidoma 
uznana za niezdolną do 
samodzielnej egzystencji 

78 % dziecko do lat 4, 
umundurowany funkcjona-
riusz straży granicznej, 
funkcjonariusz 
celny,umundurowany funk-
cjonariusz Policji , żołnierz 
Żandarmerii Wojskowej, 
dziecko(młodzież) dotknięte 
inwalidztwem, niepełno-
sprawne, opiekun dziecka 
(młodzieży) dotkniętego in-
walidztwem, niepełno-
sprawnego, inwalida wojen-
ny I grupy , żołnierz nieza-
wodowy, cywilna, niewido-
ma ofiara działań wojen-
nych uznana za osobę nie-
zdolną do samodzielnej eg-
zystencji

49 % osoba niezdolna do 
sam. egzystencji – komuni-
kacja zwykła

37% dziecko od 4 lat do 
rozpoczęcia rocznego przy-
gotowania przedszkolnego, 
osoba niewidoma, ociem-
niała,osoba niezdolna do 
sam egzystencji inwalida 
wojenny,weteran inwalida

33% nauczyciel przedszkola 
publicznego lub niepublicz-
nego oraz nauczyciel szkoły 
podstawowej ,gimnazjum i 
szkoły ponadgimnazjalnej – 
publicznej lub niepublicznej 
o uprawnieniach szkoły pu-
blicznej,nauczyciel akade-
micki.
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