Załącznik
do Zarządzenia Prezesa FPKW Nr 1/2018 z dnia 3 lutego 2018 r.

Wykaz ulg ustawowych
obowiązujących przy zakupie biletów na pociągi osobowe klasy drugiej na Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała
prowadzonych przez przewoźnika kolejowego Fundację Polskich Kolei Wąskotorowych

l.p.

wymiar ulgi

osoby uprawnione

dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów

podstawa prawna

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

2.

3.

1)

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych.

2)

Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych (publicznych lub niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych).

33%

37%

Art. 5. 2.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

3)

Nauczyciele akademiccy.

1)

Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których
pobierane są zasiłki rodzinne – tylko 2 przejazdy w roku.

Legitymacja emeryta / rencisty wraz z dokumentem tożsamości wydane
przez Zarząd / Związek / Rady / Komisje NSZZ „Solidarność” / ZUS
i inne zakłady uprawnione - rentowe.

Art. 3.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

2)

Niewidomi jeśli nie są uznani za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji.

Dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy / całkowitą niezdolność do pracy, z
powodu stanu narządu wzroku / umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu
stanu narządu wzroku - legitymacja osoby niepełnosprawnej / orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku razem z
dokumentem tożsamości.

Art. 4.3.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

3)

Dzieci i młodzież:
a) od 1. roku przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej
do ukończenia: gimnazjum / szkoły ponadpodstawowej /
ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej do ukończenia 24. roku
życia.
b) uczące / ucząca się w szkołach innych państw – zgodnie z
ustawą o oświacie - do ukończenia 18. roku życia.

37%

(KDR)

Legitymacja nauczyciela.

dla a)
Zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
(ostatni rok / 1 rok), wydane przez placówkę przedszkola.

dla b)
Zaświadczenie o miejscu nauki razem z dokumentem okazującym wiek.

4)

Inwalidzi wojenni / wojskowi zaliczeni do II / III grupy inwalidów
/ całkowicie lub częściowo niezdolni do pracy.

Książka inwalidy wojennego (wojskowego) wpis - II / III grupa / częściowo / całkowicie
– niepełnosprawny / funkcjonariusza / weterana poszkodowanego - funkcjonariusza ABW
razem z legitymacją emeryta - rencisty i dowodem tożsamości.

5)

Weterani poszkodowani.

Legitymacja weterana poszkodowanego, legitymacja weterana poszkodowanego
- funkcjonariusza albo legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza ABW,
wraz z legitymacją emeryta-rencisty i dowodem tożsamości.

Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny
w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny;

Art. 4.4. (1-2)
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

Karta Dużej Rodziny razem z dowodem tożsamości.
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Dz. U. Nr 205
poz. 1203
Dz. U. 2010
Nr 101, poz. 648
z późn. zm.
Dz. U. 2012
poz. 400 z późn. zm.
Dz.U. 2014
poz. 1863
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l.p.

wymiar ulgi

osoby uprawnione

dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów

podstawa prawna

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jeden z poniższych dokumentów pokazanych razem z dokumentem potwierdzającym
tożsamość (np. dowód osobisty) stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów lub do osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji:
1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia;
2) orzeczenie / zaświadczenie / wypis z treści orzeczenia lekarza / komisji lekarskiej /
orzecznika ZUS / KRUS;
3) komisji lekarskiej: powiatowej / wojskowej / MSWiA / ABW / AW;
4) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego;
5) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego;
6) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.

Art. 4. 1.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
4.

5.

6.

49%

Uwaga!
Jeżeli osoba niewidoma i niezdolna do samodzielnej egzystencji
patrz ulga w wymiarze 93%.

1)

Studenci / Doktoranci do ukończenia 26 r.ż. / 35 r.ż.

Legitymacja studenta / doktoranta polska lub zagraniczna.

2)

Kombatanci:
a) inwalidzi wojenni lub wojskowi zaliczani do II lub III grupy
inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo
niezdolnych do pracy,
b) członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej i inne osoby uprawnione –
emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby pobierające
uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne.

dla a)
Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy
lub
zaświadczenie wydawane przez: Szefa Urzędu / Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych, z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg / ZUS /
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w okresie od dnia 24 stycznia 1991 r.
do dnia 1 sierpnia 1991 r.;
dla b)
Legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

1)

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową.

Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem o odbywaniu
niezawodowej służby wojskowej.

2)

Inwalidzi / niepełnosprawni / niezdolni do samodzielnej
egzystencji – tylko przejazdy z miejsca zamieszkania do
placówki oświatowej/socjalnej/rehabilitacyjnej i z powrotem:
a) dzieci i młodzież do 24 lat / studenci do 26 lat;
b) rodzic / opiekun inwalidy / niepełnosprawnego tylko pod
czas przejazdów tak jak wyżej;
c) osoba niewidoma – cywilna ofiara działań wojennych.

dla a)
Jeżeli przejazd:
(1) uczącego się dziecka / studenta niepełnosprawnego - legitymacja przedszkolna / szkolna
/ studencka;
(2) osoby (dzieci, młodzież) nie uczestniczącej do placówki oświatowej - legitymacja osoby
niepełnosprawnej poniżej 16 lat / orzeczenie o niepełnosprawności z ZUS;
(3) osoby udającej się do placówek: pomocy społecznej, rehabilitacji itp. - (potrzebne
dokumenty z wszystkich punktów (1) – (3) i dodatkowo zaświadczenie (zawiadomienie,
skierowanie) o terminie turnusu, pobytu, potwierdzenie stawienia się.
dla b)
Jeżeli przejazd z dzieckiem - dokumenty jak w tabeli wyżej.
dla c)
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o niezdolności do
samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ rentowy;

51%

78%

3)

Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za
całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej
egzystencji:
a) Wojenni i wojskowi,
b) Kombatanci.

dla a)
Książka inwalidy wojennego (wojskowego).
dla b)
Legitymacja osoby represjonowanej.
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Art. 4a. / Art. 4b.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254.

Dz. U. 2010
Nr 101, poz. 648
z późn. zm.
Dz. U. 2012
poz. 400 z późn. zm.
Dz. U. Nr 205
poz. 1203

Art. 2. 6.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

Art. 2. 5. 1)
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

Art. 2. 5. 2)
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254
Art. 2. 7.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

Dz. U. Nr 205
poz. 1203
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l.p.

wymiar ulgi

osoby uprawnione

dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów

podstawa prawna

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Jeden z dokumentów / legitymacja osoby niepełnosprawnej / dotkniętej inwalidztwem
stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do samodzielnej egzystencji z powodu stanu narządu
wzroku (symbole niepełnosprawności: „04-O” lub „04-o” lub „04-h”).

Art. 4. 1a.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

7.

93%

Tylko osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej
egzystencji.
(Jeżeli osoba widoma i niezdolna do samodzielnej egzystencji – patrz
ULGA 49%)
Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży:
a) osoba w wieku co najmniej 18 lat towarzysząca osobie
niezdolnej do samodzielnej egzystencji;
b)

8.

95%

towarzyszący inwalidom wojennym / wojskowym /
kombatantom zaliczonym do I grupy inwalidów lub
uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych
do samodzielnej egzystencji.
Dzieci w wieku do 4 lat.
Umundurowani funkcjonariusze na służbie:
a) Straży Granicznej,
b) Służby Celno-Skarbowej,
c) Policji,
d) Żandarmerii Wojskowej.
Pracownicy Sejmu i Senatu:
a) Posłowie,
b) Senatorowie.
c)

1)
2)

9.

100%
3)

osoba w wieku co najmniej 13 l. towarzysząca osobie
niewidomej / pies przewodnik.

dla a)
Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji wymienionych przy uldze
tejże osoby - patrz ulga w wymiarze 49%.
dla b)
Jeden z dokumentów osoby niewidomej stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do pracy
albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu wzroku.
dla c)
Książka inwalidy wojennego / wojskowego / legitymacja osoby represjonowanej.

1)
2)

Dokument potwierdzający wiek dziecka, np. odpis skrócony aktu urodzenia.
Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych czynności
służbowych.

3)

Legitymacja posła / senatora.
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Art. 2. 3.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

Dz. U. 2010
Nr 101, poz. 648
z późn. zm.
Dz. U. 2012
poz. 400 z późn. zm.

Art. 2. 1.
Dz.U. 1992
Nr 54 poz. 254

Art. 43.
Dz. U. 2011
Nr 7, poz. 29
z późn. zm.
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