Miejski Zakład Komunikacji S.A.
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30
tel. 62 73 76 119 (dział ruchu i marketingu) lub 62 73 76 115 (dyspozytornia - czynny całą dobę)

Lp.

Uprawnieni do ulgi

Wymagane dokumenty

W granicach
administracyjnych
miasta Ostrowa
Wielkopolskiego

Poza granicami administracyjnymi
miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Według podpisanych umów z
gminami

wg Ustawy
Dz. U. Nr 175 poz 1440
z 2002 roku

100 %
1.

DZIECKO DO LAT 4

2.

SENATOR, POSEŁ

3.

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 LAT

4.

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA
Tylko w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego
bez względu na miejsce zamieszkania krwiodawcy

5.

UCZESTNICY OŚRODKÓW ADAPTACYJNYCH LUB WARSZTATÓW
TERAPII ZAJĘCIOWEJ, na trasie miejsce zamieszkania – placówka –
miejsce zamieszkania,

6.

7.

8.

9.

10.

1. Dokument stwierdzający wiek dziecka a w szczególności
książeczka zdrowia dziecka lub paszport
2. oświadczenia rodzica (opiekuna) lub osoby sprawującej opiekę w granicach miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Senatorowie i posłowie za okazaniem legitymacji

100 %

bez oddzielnego miejsca do
siedzenia przez dziecko

-

78%
korzystając z oddzielnego
siedzenia przez dziecko
- bilety jednorazowe

100%

Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie
wieku i tożsamość osoby uprawnionej

100 %

Legitymacja I stopnia wydana przez Zarząd Główny PCK w
Warszawie wraz z dowodem tożsamości

100 %

-

100 %

100 %

-

100%
Ulga obowiązuje tylko
na linii K-1 i M

-

ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważną
legitymację, stwierdzające umiarkowany stopień
niepełnosprawności, wydane przez ustawowo uprawnione organy
emerytalno – rentowe lub zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości oraz ważnym
zaświadczeniem kierownika placówki

100 %

Książeczka inwalidy wojennego

100%

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

INWALIDA WOJENNY LUB WOJSKOWY bez względu na miejsce
zamieszkania (GRUPA INNA NIŻ I)
Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do innej niż I grupa inwalidzka albo
uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnego do pracy

Książka inwalidy wojennego

100%

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

OPIEKUN TOWARZYSZĄCY W PODRÓŻY INWALIDZIE WOJENNEMU
LUB WOJSKOWEMU ZALICZONEMU DO I GRUPY INWALIDZKIEJ

Przewodnika wskazuje inwalida wojenny
Opiekunem może być osoba, która ukończyła 18 lat

100%

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

INWALIDA WOJENNY LUB WOJSKOWY ZALICZONY DO I GRUPY
INWALIDÓW
Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy inwalidzkiej albo uznani za
całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji

INWALIDA I GRUPA
ZNACZNY STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OSOBY NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji - należy przez to rozumieć
osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej
egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień
niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów l
grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do l grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy

PRZEWODNIK OSOBY NIEWIDOMEJ LUB OPIEKUN OSOBY
ZALICZONEJ DO I GRUPY INWALIDZTWA, ZNACZNEGO STOPNIA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB OSOBY NIEZDOLNEJ DO
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI

1) Wypis z orzeczenia właściwej komisji lekarskiej do spraw
inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy
inwalidzkiej, 2) wypis z orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji
lekarskiej ZUS (rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS)
stwierdzający całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej
egzystencji, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji 3) wypis z
orzeczenia właściwego organu stwierdzający znaczny stopień
niepełnosprawności, zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie
wyrokiem sądu do I grupy inwalidzkiej bądź uznanie niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub też 4) legitymacje: rencisty
wojskowego, Polskiego Związku Niewidomych, Związku
Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub legitymacja
osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,
zawierające adnotacje o zaliczeniu do I grupy inwalidów, uznaniu
niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczeniu do
znacznego stopnia niepełnosprawności
w/w dok okazuje się wraz z dowodem tożsamości
- przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która
ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik,
- opiekunem osoby zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub osoby
niezdolnej do samodzielnej egzystencji może być osoba która
ukończyła 18 lat

100 %

100%

-

-

78%

37%

95%

49%

95%

93%
11.

OSOBY NIEWIDOME
uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

12.

OSOBY NIEWIDOME
które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ
w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o
szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością, której
zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej
UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY MIEJSKIEJ
w czasie wykonywania czynności służbowych
UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE STRAŻY GRANICZNEJ
w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy
państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby
patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu
granicznego
FUNKCJONARIUSZE CELNI
w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w rozdziale
3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz.
1323)
UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE POLICJI
w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia,
przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub
asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych
ŻOŁNIERZE ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe
patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego
ŻOŁNIERZ ODBYWAJĄCY NIEZAWODOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ z
wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby spełniające
obowiązek tej służby w formach równorzędnych

20.

CYWILNE NIEWIDOME OFIARY DZIAŁAŃ WOJENNYCH
uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

21.

KOMBATANCI i inne osoby uprawnione
Uprawnienie przysługuje wdowom i wdowcom emerytom i rencistom oraz
osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie
rodzinne pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych

-

bilety jednorazowe lub
miesięczne imienne
w komunikacji zwykłej

-

bilety jednorazowe lub
miesięczne imienne
w komunikacji zwykłej

-

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

100 %

-

-

-

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

Legitymacja służbowa

-

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

Legitymacja służbowa

100%

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

Książeczka wojskowa

-

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

Książeczka wojskowa lub inny dokument uprawniający do
korzystania z ulgi

-

50%

78%

Bilety
miesięczne

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

na podstawie ważnej legitymacji
Polskiego Związku Niewidomych

100%

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

50%
Bilety jednorazowe
i
miesięczne

50%

37%

Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach

Bilety
miesięczne

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

dokumenty jak w pkt 8,

100%

na podstawie ważnej legitymacji
Polskiego Związku Niewidomych

100%

Legitymacja służbowa

Legitymacja służbowa

37%

Legitymacja służbowa

100 %

78%

78%

78%

78%

78%

20%

22.

EMERYCI I RENCIŚCI
emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy powodującym
zawieszenie świadczeń emerytalnych bądź rentowych oraz ich
współmałżonkowie przed ukończeniem 70 roku życia,
na których emeryci bądź renciści otrzymują dodatki rodzinne

ważna legitymacja emeryta-rencisty albo aktualny odcinek emerytury
lub renty wraz dowodem tożsamości lub decyzja o przyznaniu
zasiłku rodzinnego wydane przez ustawowo uprawnione organy
emerytalne-rentowe wraz z dowodem tożsamości

50%
Bilety jednorazowe
i
miesięczne

Bilety jednorazowe
Wszystkie linie za wyjątkiem
linii K-1 i M gdzie obowiązuje ulga

50%

-

dla biletów jednorazowych

50%
Bilety miesięczne
wszystkie linie

20%

23.

INWALIDZI SŁUCHU
inwalidzi słuchu, członkowie Polskiego Związku Głuchych

na podstawie legitymacji PZG z jednym z następujących wpisów,
stwierdzających:
- umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
- całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub
częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa inwalidztwa)

50%
Bilety jednorazowe
i
miesięczne

Bilety jednorazowe
Wszystkie linie za wyjątkiem
linii K-1 i M gdzie obowiązuje ulga

50%
dla biletów jednorazowych
50% Bilety miesięczne
wszystkie linie

-

24.

25.

DZIECI I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM LUB
NIEPEŁNOSPRAWNA
uczniowie do ukończenia 24 roku życia
studenci do ukończenia 26 roku życia
JEDNO Z RODZICÓW LUB OPIEKUN DZIECI I MŁODZIEŻY
UPOŚLEDZONYCH, DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub
miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczowychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i
obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na
turnus rehabilitacyjny - i z powrotem

78%

Legitymacja szkolna( studencka) wraz z
ważną legitymacją osoby niepełnosprawnej lub ważną legitymacją
wydaną przez placówki oświatowe lub odpowiednie orzeczenia
komisji lekarskiej

100 %

-

bilety jednorazowe lub
miesięczne imienne
w komunikacji zwykłej

ważne zaświadczenie dla opiekuna, wydanym przez placówki
oświatowe lub specjalne, uprawniające do przejazdów na trasie
miejsce zamieszkania – placówka – miejsce zamieszkania wraz z
dowodem tożsamości

100%

-

bilety jednorazowe
w komunikacji zwykłej

NA WSZYSTKICH GMINACH BEZ
WZGLĘDU NA PODPISANE UMOWY
50%
Bilety jednorazowe
Bilety jednorazowe
i miesięczne
ULGA HANDLOWA
wprowadzona przez Zarząd MZK SA

50%

26.

STUDENCI
poza granicami miasta Ostrowa Wielkopolskiego ulga obejmuje studentów
do ukończenia 26 roku życia

27.

UCZNIOWIE – dzieci i młodzież
W okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia uczniowie dziennych
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych

Legitymacja szkolna

28.

DZIECI
w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego.

Dokument stwierdzający wiek dziecka a w szczególności książeczka
zdrowia dziecka lub paszport

29.

DZIECI I MŁODZIEŻ OD 5 ROKU ŻYCIA DO UKOŃCZENIA 18 ROKU
ŻYCIA

Legitymacja studencka lub międzynarodowa legitymacja ISIC

50%
Bilety jednorazowe
i
miesięczne

78%

51%
bilety imienne miesięczne
w komunikacji zwykłej

20%
Bilety jednorazowe
Wszystkie linie za wyjątkiem
linii K-1 i M gdzie obowiązuje ulga

50%

49%
bilety imienne miesięczne
szkolne
w komunikacji zwykłej

dla biletów jednorazowych

na podstawie ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego ich
wiek) lub do czasu rozpoczęcia nauki w szkole (na podstawie
oświadczenia rodzica (opiekuna) lub osoby sprawującej opiekę

jak w pkt. 29

50%

37%

Bilety
miesięczne

bilety jednorazowych
w komunikacji zwykłej

-

-

50%
Bilety jednorazowe
i
miesięczne

20%

30.

DZIECI I MŁODZIEŻ OD 6 DO 18 LAT NIE OBJĘCI OBOWIĄZKIEM
SZKOLNYM WSKUTEK CHOROBY LUB NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Bilety jednorazowe
Wszystkie linie za wyjątkiem
linii K-1 i M gdzie obowiązuje ulga

dzieci i młodzież od 6 do 18 lat nie objęci obowiązkiem szkolnym
wskutek choroby lub niepełnosprawności,
na podstawie zaświadczenia wydanego przez terenowe organy
administracji państwowej stopnia podstawowego do spraw oświaty i
wychowania

50%

-

dla biletów jednorazowych

50%
Bilety miesięczne
wszystkie linie

31.

32.

33.

NAUCZYCIELE
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych
NAUCZYCIELE AKADEMICCY

DOKTORANCI do ukończenia 35 roku życia

37%
Legitymacja służbowa nauczyciela

-

-

bilety imienne miesięczne
w komunikacji zwykłej

Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego

-

-

bilety imienne miesięczne
w komunikacji zwykłej

legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub
jednostkę naukową wraz z dowodem osobistym

-

-

bilety imienne miesięczne
w komunikacji zwykłej

37%

Sporządził: Dorota Niklas
dnia 25 stycznia 2010 roku, ostatnia aktualizacja dnia 2 styczeń 2012 roku przez Edyta Kortus

51%

