
OSOBA NIEWIDOMA Z PSEM PRZEWODNIKIEM W PKP – OPŁATY 

Przejazdy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i inwalidów I grupy 

oraz ich opiekunów (przewodników) 

 

1. Uprawnieni 

 

1) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 

inwalidzi I grupy;  

2) opiekunowie lub przewodnicy towarzyszący w podróŜy osobom wymienionym w pkt.1;  

opiekunem powinna być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej – osoba, która 

ukończyła 13 lat albo pies – przewodnik, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o 

uprawnieniach do ulgowych przejazdów.  

  

 

2. Zakres waŜności 

 

1) osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 uprawnione są do: 

a) ulgi 49% przy przejazdach w klasie 2 pociągów osobowych, 

b) ulgi 37% przy przejazdach w klasie 2 pociągów pospiesznych;  

 

2) osoby (lub psy) wymienione w ust. 1 pkt 2, uprawnione są do ulgi 95% w klasie 2 pociągów 

osobowych i pospiesznych, uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy.  

 

3. Warunki stosowania 

 

1) przejazdy osób wymienionych w ust. 1 pkt 1 odbywają się na podstawie biletów jednorazowych. 

Uprawnienie do korzystania z ulgi poświadcza jeden z niŜej wymienionych dokumentów:  

a) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający 

zaliczenie do I grupy inwalidów (wzór nr 26), 

b) wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej podległej Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 

Szefowi Agencji Wywiadu (wzór nr 27), stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,  



c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS 

(wzór nr 28), stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej 

egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,  

d)  orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność 

do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,  

e) zaświadczenie ZUS (np. wzór nr 31), stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy 

inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,  

f) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji 

(wzór nr 32),  

g) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź 

uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji,  

h) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego (wzory nr 34 i 35) wydana przez właściwy organ 

emerytalno – rentowy podległy Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministro-wi 

Sprawiedliwości, z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do 

samodzielnej egzystencji,  

i) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego (wzór nr 33) wydana przez właściwy organ 

emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy 

inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,  

j) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego (wzór nr 35a) wydana przez właściwy organ 

emerytalny podległy Ministrowi Obrony Narodowej, z wpisem o zaliczeniu do I grupy 

inwalidztwa bądź uznaniu niezdolności do samodzielnej egzystencji,  

k) legitymacja osoby niepełnosprawnej (wzory nr 21, 22, 23, 24 i 25), stwierdzająca znaczny sto-

pień niepełnosprawności, wystawiona przez uprawniony organ;  

 

2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – h), okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym 

dokumentem umoŜliwiającym potwierdzenie toŜsamości osoby uprawnionej;  

 

3) przejazdy osób lub psów wymienionych w ust. 1 pkt 2 odbywają się na podstawie biletów 

jednorazowych. Uprawnienie do korzystania z ulgi poświadcza odpowiednio dla:  

a) opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróŜy osobie niezdolnej do samodzielnej 

egzystencji, osobie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inwalidzie I grupy – jeden z 

dokumentów określony w pkt. 1, 



b) przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróŜy osobie niewidomej albo dla psa –

przewodnika – jeden z dokumentów określony w pkt. 1, stwierdzający całkowitą niezdolność do 

pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, znaczny stopień niepełnosprawności albo 

inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku.  

 

4. Zmiana umowy przewozu 

 

1) przejście do klasy 1 lub do pociągu pospiesznego, przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na 

bilecie, bądź przejazd dłuŜszą lub inną drogą, moŜe nastąpić na zasadach określonych w przepisach §§ 

11–13;  

 

2) przejście do pociągu (wagonu) innego przewoźnika odbywa się na zasadach określonych w prze-

pisach § 14.  


