
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXIX/263/16 
Rady Miejskiej w Gryfinie 
z dnia 27 października 2016 r. 

 
 

Wykaz uprawnień pasażerów do pozaustawowych ulgowych przejazdów  
środkami komunikacji miejskiej w organizowanych przez Gminę Gryfino  

przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych  
o charakterze użyteczności publicznej 

 
1. Przejazdy bezpłatne: 
 
1) dzieci do lat 4 – na podstawie dokumentu pozwalającego stwierdzić wiek dziecka; 

2) osoby, które ukończyły 70 lat – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego 
potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej; 

3) osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa – obecnie: 

a) osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji (wg orzecznictwa rentowego 
prowadzonego przez lekarzy orzeczników lub komisji lekarskich Zakładu Ubezpieczeń Społecznych); 

b) osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (wg orzecznictwa pozarentowego prowadzonego przez 
powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności); 

c) osoby posiadające stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, połączoną  
z prawem do zasiłku pielęgnacyjnego (wg orzecznictwa rentowego prowadzonego przez lekarzy 
rzeczoznawców lub komisje lekarskie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego); 

 na podstawie odpowiednio: 

− wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzającego 
zaliczenie do I grupy inwalidów, 

− wypisu z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych  albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szefowi Agencji Wywiadu, 
stwierdzającego zaliczenie do I grupy inwalidztwa, 

− orzeczenia albo wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo 
niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

− orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzającego całkowitą niezdolność 
do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

− zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
stwierdzającego zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do 
samodzielnej egzystencji; 

− wypisu z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, stwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

− legitymacji emeryta – rencisty wojskowego wydanej przez właściwy organ emerytalny podległy 
Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa; 

− legitymacja emeryta – rencisty policyjnego wydanej przez właściwy organ emerytalny podległy 
odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Sprawiedliwości albo 
Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym 
niezdolność do samodzielnej egzystencji; 

− legitymacji osoby niepełnosprawnej, stwierdzającej znaczny stopień niepełnosprawności, wystawionej 
przez uprawniony organ, 

wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby 
uprawnionej; 

4) osoby niewidome  – na podstawie odpowiednich dokumentów, określonych w pkt 3, stwierdzających 
niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku; 



5) przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący w podróży osobom zaliczonym do I grupy inwalidztwa lub osobom 
niewidomym (uprawnienie przysługuje również psom-przewodnikom) –  na podstawie jednego z dokumentów 
określonych w pkt 3-4; 

6) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne: 

a) uczęszczające do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym – na 
podstawie odpowiednio: 

− legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego,  

− legitymacji szkolnej dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, 

− legitymacji szkolnej albo studenckiej wraz z legitymacją osoby niepełnosprawnej (w tym – osoby, która 
nie ukończyła 16 roku życia), wystawioną przez uprawniony organ lub stosownym orzeczeniem 
(lub wypisem z treści orzeczenia) lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo 
stosownym orzeczeniem komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

b) nieuczęszczające do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym – 
na podstawie odpowiednio: 

− legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawionej przez uprawniony 
organ, 

− legitymacji osoby niepełnosprawnej, wystawionej przez uprawniony organ, 

− stosownego orzeczenia (lub wypisu z treści orzeczenia) lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, 

− stosownego orzeczenia komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

7) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej – na podstawie: 

a) dokumentu dziecka – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem, 

b) zaświadczenia wydanego przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze 
oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub zaświadczenia (zawiadomienia, skierowania) 
jednostki udzielającej świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej, bądź organizujących turnusy 
rehabilitacyjne, zawierającego stosowne informacje – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego 
odwiezieniu. 

8) zasłużeni honorowi dawcy krwi – na podstawie legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi, wydanej przez 
Polski Czerwony Krzyż, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 
tożsamości osoby uprawnionej. 

 
 
2. Przejazdy z ulgą 50%: 

 
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – na 

podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka; 

2) 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 – na podstawie odpowiednio: 

a) zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydanego przez 
jednostkę prowadzącą przygotowanie przedszkolne; 

b) ważnej legitymacji szkolnej wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie 
wieku ucznia, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji; 

3) doktoranci do ukończenia 35 roku życia  –  na podstawie legitymacji doktoranta wydanej przez polską szkołę wyższą 
lub jednostkę naukową wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku 
doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji; 

4) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, a także nauczyciele 
akademiccy – na podstawie odpowiednio: 

a) legitymacji służbowej nauczyciela, 



b) legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego. 

5) emeryci i renciści (z wyłączeniem osób zaliczonych do I grupy inwalidztwa, uprawnionych do przejazdów 
bezpłatnych) oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – na podstawie aktualnego 
odcinka emerytury lub renty lub ważnej legitymacji organu emerytalno-rentowego wraz z dowodem osobistym. 


