
WYCIĄG Z UCHWAŁY NR XXIX/736/08 RADY MIASTA SZCZECIN Z dn. 05.12.2008r. (z późn. zmianami: 
Uchwały Nr XL/995/09,VIII/142/11,IX/172/11,XII/267/11,XIV/331/11,XV/373/12,XIX/529/12,XXI/588/12)

Rozdział III
Osoby uprawnione do bezpłatnych i ulgowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

§  9.     Do  korzystania  z  bezpłatnych  przejazdów pojazdami  lokalnego  transportu  zbiorowego  na  wszystkich  liniach 
komunikacyjnych z wyjątkiem linii turystycznych uprawnieni są:
1) inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książki inwalidy wojennego (wojskowego) wystawionej przez właściwy 

organ ZUS lub legitymacji Związku Inwalidów RP (art.16 ust. 1 i art. 41 ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin - Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.);

2) posłowie na Sejm i Senatorowie Senatu RP na podstawie legitymacji poselskiej lub senatorskiej (art. 43 ustawy z 9  
maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 z późn. zm.);

3) uczniowie szkół specjalnych i klas integracyjnych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych na podstawie  
legitymacji szkoły/przedszkola - wzór MEN II/182 (art. 17 ust. 3a. ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. - 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

4) opiekunowie uczniów realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalnych (przedszkolach) na najkrótszej trasie  
przejazdu od miejsca zamieszkania ucznia do szkoły/przedszkola na podstawie zaświadczenia wystawionego przez  
szkołę/przedszkole (art. 17 ust. 3a. ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) a także nauczyciele i wychowawcy szkół oraz placówek specjalnych podczas sprawowania opieki nad  
osobami niepełnosprawnymi;

5) osoby represjonowane na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wystawionej przez właściwy organ Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (art. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu  
inwalidów wojennych  i  wojskowych  oraz  ich  rodzin,  ustawy o  kombatantach  oraz  niektórych  osobach  będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o 
zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych - Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515 w związku z art. 16 ust. 
1 ustawy z dnia 29 maja 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych i ich rodzin - Dz. U. z 2002 r. Nr 9,  
poz. 87 z późn. zm.);

6) pracownicy  przedsiębiorstw  komunikacji  miejskiej  Szczecina  i  Polic  na  podstawie  dokumentu  potwierdzającego 
zatrudnienie i byli pracownicy tych przedsiębiorstw (emeryci i renciści oraz byli pracownicy otrzymujący zasiłki  i  
świadczenia przedemerytalne na podstawie zaświadczenia);

7) funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Straży Granicznej na podstawie legitymacji 
służbowej;

8) dzieci  do  ukończenia  4  roku  życia  na  podstawie  dokumentu  pozwalającego  stwierdzić  wiek  dziecka  (książeczka 
zdrowia dziecka);

9) osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz wiek pasażera;
10) osoby całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji  wraz z opiekunem na podstawie ważnego wypisu z treści  

orzeczenia lekarza orzecznika ZUS oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość,  a także osoby niepełnosprawne w 
stopniu znacznym (inwalidzi I grupy) wraz z opiekunem, na podstawie legitymacji  lub orzeczenia wydanych przez 
Powiatowy Zespół ds. Orzeczenia o Stopniu Niepełnosprawności oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość;

11) osoby  niewidome  i  ociemniałe  oraz  ich  przewodnicy  na  podstawie  ważnej  legitymacji  Polskiego  Związku 
Ociemniałych i Niewidomych;

12) dzieci  i  młodzież  niepełnosprawna  do  ukończenia  16  roku  życia  wraz  z  opiekunem  na  podstawie  legitymacji  
stwierdzającej niepełnosprawność wydanej przez Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności;

13) honorowi  Dawcy Krwi  na  podstawie  legitymacji  wydanej  przez  Urząd  Miasta  Szczecin,  zgodnie  z  regulaminem  
ustalonym w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLI/775/05 z dnia 20 czerwca 2005 r.;

14) pionierzy Miasta Szczecina na podstawie legitymacji pioniera;
15) honorowi Obywatele Miasta Szczecina;
16) osoby odznaczone Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina;
17) posiadacze  biletów  Verkehrsverbund  Berlin-Brandenburg  (VBB)  całodziennych  (VBB-Bilet  jednodniowy  T/P)  w 

relacji z Berlina oraz stacji pośrednich do Szczecina oraz ze Szczecina do Berlina i stacji pośrednich, jak również ze  
Schwedt oraz Angermünde do Szczecina i ze Szczecina do Schwedt oraz Angermünde, w dniu ważności biletu i do  
godziny 3.00 dnia następnego;

18) posiadacze jednodniowych biletów kolejowych Deutsche Bahn o nazwach: Brandenburg-Berlin-Ticket, Meklenburg-
Vorpommern-Ticket, Schónes-Wochenende-Ticket i Brandenburg-Berlin-Ticket Nacht uprawniający do przejazdu do 
Szczecina.  Jeden bilet  uprawnia do bezpłatnego przejazdu nie  więcej  niż 5 osób w dniu przejazdu określonym w 
bilecie;

19) zorganizowane  grupy  dzieci  i  młodzieży  objętej  programem  opieki  i  pomocy,  uczestniczące  w  koloniach  i 
zimowiskach,  organizowanych przez instytucje  i  organizacje  charytatywne po uprzedniej akceptacji  wniosku przez  



Prezydenta  Miasta Szczecina na podstawie imiennej  listy uczestników bądź identyfikatorów potwierdzonych przez 
ZDiTM;

20) osoby  odznaczone  tytułem  „Ambasadora  Szczecina”  na  podstawie  legitymacji  wydanej  przez  Prezydenta  Miasta  
Szczecin.

21) członkowie zarządów jednostek pomocniczych Miasta (osiedli) na podstawie legitymacji Radnego Osiedla pełniącego 
funkcje: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika lub Członka Zarządu.

§  10.    Do  korzystania  z  ulgowych  przejazdów  pojazdami  lokalnego  transportu  zbiorowego  na  wszystkich  liniach 
komunikacyjnych z wyjątkiem linii turystycznych uprawnieni są:

a) z ulgą 50 %
1.   studenci  szkół  wyższych na podstawie legitymacji  studenckiej  (art.  188 ustawy z  dnia  27 lipca 2005 r.  Prawo o 

szkolnictwie wyższym - Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz art. 77 ust.  4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o  
systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2.   kombatanci na podstawie legitymacji  kombatanckiej  lub zaświadczenia wydanego przez Urząd ds.  Kombatantów i  
Osób Represjonowanych, (art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);

3.   uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników, szkół zawodowych i policealnych do ukończenia 23 
roku życia, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej;

4.   dzieci po ukończeniu 4 roku życia do 7 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (książeczka zdrowia 
dziecka) lub oświadczenia rodzica czy opiekuna prawnego;

5.   emeryci i renciści na podstawie ważnej legitymacji organu emerytalno - rentowego wraz z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość oraz wiek albo na podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty wraz z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość oraz wiek;

6.   inwalidzi  słuchu  na  podstawie  legitymacji  Polskiego  Związku  Głuchych  z  wpisem  o
niepełnosprawności;

7.   dzieci, młodzież i studenci do ukończenia 26 roku życia uczęszczający do szkół zagranicznych, na podstawie ważnej  
międzynarodowej legitymacji International Student Identity Card (ISIC) lub Europejskiej Karty Młodzieżowej EURO 26 
„Student World".

8.   doktoranci studiów stacjonarnych - na podstawie ważnej legitymacji doktoranta uczelni szczecińskich, której wzór jest  
określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie 
studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 3 z późn. zm.)  
lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich, której wzór jest określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra 
Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  z  dnia  19  grudnia  2006  r.  w  sprawie  studiów doktoranckich  prowadzonych  przez  
placówki naukowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 1, poz. 2).

b) z ulgą dla seniora 
– osoby po ukończeniu 68 roku życia do ukończenia 70 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość  
oraz wiek pasażera

c) z ulgą dla bezrobotnych 
– osoby uprawnione na podstawie aktualnej decyzji orzekającej status bezrobotnego wydanej przez Powiatowy Urząd 
Pracy i aktualnej karty wizyt wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy z dokumentem stwierdzającym tożsamość pasażera  
(określona w karcie wizyt data zgłoszenia wystawiona maksymalnie 3 miesiące przed terminem wykonywanej kontroli). 

§ 10a.  
1. Do  korzystania  z  przejazdów  z  ulgą  pojazdami  lokalnego   transportu  zbiorowego  na  wszystkich  liniach 
komunikacyjnych, z wyjątkiem linii turystycznych, uprawnieni są posiadacze Szczecińskiej Karty Rodzinnej (zwanej SKR) 
do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku gdy posiadacz SKR kontynuuje naukę w szkole  
gimnazjalnej,  ponadgimnazjalnej  lub  szkole  wyższej,  legitymujący  się  dokumentem potwierdzającym  status  ucznia  lub  
studenta. Ulga nie przysługuje rodzicom posiadającym SKR.
2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie na miesięczne i trzymiesięczne elektroniczne bilety okresowe.
3. Wysokość ulgi uzależniona jest od ilości dzieci z danej rodziny uprawnionych do posiadania SKR i wynosi 55% od ceny 
biletu normalnego w przypadku dwojga dzieci. Ulga ulega zwiększeniu o 10 p.p. (punktów procentowych) od ceny biletu 
normalnego  za  każde  kolejne  dziecko  z  danej  rodziny  uprawnione  do  posiadania  SKR.  Wysokość  ulgi  przysługuje  w 
jednakowej wysokości dla wszystkich dzieci z danej rodziny.   

§ 11.  Opiekunem osoby niepełnosprawnej  lub  dotkniętej  inwalidztwem wymienione  w przepisach  §  9  i  10  niniejszej  
uchwały może  być  osoba,  która  ukończyła  13  lat,  wskazana  zostanie  przez  uprawnionego  inwalidę,  podróżuje  w jego  
bezpośrednim sąsiedztwie i sprawuje nad nim opiekę podczas podróży.

§ 12.    Na liniach turystycznych:



1) do przejazdów bezpłatnych uprawnione są wyłącznie dzieci do ukończenia 4 roku życia, podróżujące pod opieką 
rodziców lub opiekunów, na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.

2) do przejazdów ulgowych uprawnione są wyłącznie dzieci po ukończeniu 4 roku    życia do ukończenia 10 roku życia,  
na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.


