
ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego (metro,  
autobusy, tramwaje, szybka kolej miejska) w m.st. Warszawie uprawnieni są:

1. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej niż do 
ukończenia 26 roku życia - na podstawie:
§ ważnej legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych 
inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
§ ważnej legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży 
Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
§ ważnej legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych,
§ orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzającego 
zaliczenie do jednej z grup inwalidzkich, albo orzeczenia zespołu orzekającego o stopniu 
niepełnosprawności,
§ orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co najmniej 
częściowej niezdolności do pracy,
§ w przypadku dzieci do 16 roku życia, orzeczenia zespołu orzekającego o 
niepełnosprawności lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej 
niepełnosprawność zgodnie ze wzorem określonym przez właściwego ministra.

2. Opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. 1, który:
§ podróżuje z uprawnionym,
§ 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 placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni 
lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydanego przez te placówki.

3. Osoby:
§ uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - na podstawie 
orzeczenia właściwego organu, zgodnie z przepisami prawa polskiego,
§ uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym - na podstawie orzeczenia 
potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu 
niepełnosprawności, zgodnie z przepisami prawa polskiego, lub ważnej legitymacji wydanej 
przez właściwy organ, dokumentującej stopień niepełnosprawności, zgodnie ze wzorem 
określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
§ będące opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom wymienionym w punktach 
powyższych - na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,
§ ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie legitymacji 
Polskiego Związku Niewidomych wydawanych w kołach dzielnicowych lub w siedzibie 



Okręgu Mazowieckiego przy ul. Jasnej 22, tel. 0-22 827-21-30,
§ upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem - na podstawie legitymacji wydawanej przez 
Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
przy ul. Elektoralnej 12/14, tel. 0-22 624-05-74,
§ inwalidzi wojenni i wojskowi - na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego 
(Wojskowego) wydanej przez ZUS; do bezpłatnego przejazdu ma prawo również 
przewodnik wskazany przez inwalidę wojennego (wojskowego) I grupy.

Do przejazdów ze zniżką 50% środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.  
Warszawie uprawnieni są:

1. Emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia na podstawie imiennej legitymacji 
emeryta-rencisty potwierdzającej status emeryta-rencisty, lub w przypadku jej braku na 
podstawie aktualnego odcinka emerytury lub renty, bądź 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, wraz z dokumentem tożsamości.
2. Małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne, na podstawie:
a) 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.
3. Osoby uznane za niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym po ukończeniu 26 roku 
życia - na podstawie orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez 
zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego 
lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej stopień 
niepełnosprawności,,
4. Osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy po ukończeniu 26 roku życia - na 
podstawie orzeczenia właściwego organu wydanego na mocy przepisów prawa polskiego 
lub ważnej legitymacji wydanej przez właściwy organ, dokumentującej całkowitą 
niezdolność do pracy.

Więcej informacji na stronie Zarządu Transportu Miejskiego: www.ztm.waw.pl
 


