
 
1) Wykaz ulg ustawowych za przewozy na podstawie biletów jednorazowych 

 
 
 
2) Wykaz ulg ustawowych za przewozy na podstawie biletów miesięcznych  
% ulgi grupa pasażerów podlegająca uldze - opis skrótowy 

ulga 33%  
 
nauczyciel, nauczyciel akademicki 

ulga 37%  
 
osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji 

ulga 49%  

dzieci odbywające obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, dzieci i 
młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i szkole 
ponadpodstawowej do ukończenia 24 roku życia 

ulga 51%  
Student do ukończenia 26 roku życia, doktorant, osoba niewidoma niezdolna 
do samodzielnej egzystencji w komunikacji pośpiesznej i przyspieszonej 

ulga 78%  
 
dziecko niepełnosprawne 

ulga 93%  
 
niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji 

 
 
 
3) Wykaz ulg komercyjnych za przewozy na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych 
Rodzaj ulgi 
 % lub kwotowa grupa pasażerów podlegająca uldze - opis skrótowy 

ulga 1 zł od ceny (brutto) 
regularnej biletu 

student do 26 roku życia na podstawie biletów jednorazowych w 
komunikacji na liniach 1105, 1106, 3023, 3024, 3025 dla biletów do/z 
Opola z ważną legitymacja studencką - student_1 

ulga 3 zł od ceny (brutto) 
regularnej biletu 

student do 26 roku życia na podstawie biletów jednorazowych w 
komunikacji na linii 1019 dla biletów do/z Wrocławia z ważną 
legitymacja studencką - student_3 

bilet za 1 zł (brutto) na 11 
przejazd 

Pasażer dokumentujący 10 krotne skorzystanie z jednakowego przejazdu 
na podstawie biletów jednorazowych w komunikacji na liniach 1019, 
1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 3003, 3012, 3017, 3023, 3024, 3025  dla 
biletu do/z Opola, Wrocławia, Raciborza, Nysy, Grodkowa, Krapkowic, 
Kędzierzyna-Koźla - 11_bilet 

% ulgi grupa pasażerów podlegająca uldze - opis skrótowy 

ulga 33%  
honorowy dawca krwi w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii   

ulga 37%  
 
dziecko 4-6 lat, niewidomy, weteran inwalida, inwalida wojenny (wojskowy) 

ulga 49%  
osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoba niezdolna do samodzielnej 
egzystencji 

ulga 51%  
kombatant, osoba represjonowana, niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji w 
komunikacji pośpiesznej i przyspieszonej 

ulga 78%  

straż graniczna – służbowo, celnik – służbowo, policjant – służbowo, żołnierz 
żandarmerii wojskowej, dziecko niepełnosprawne lub dotknięte inwalidztwem, opiekun 
dziecka niepełnosprawnego, inwalida wojenny i wojskowy I gr. inwalidów, żołnierz 
niezawodowy, dziecko do lat 4 zajmujące osobne miejsce, niewidoma cywilna ofiara 
działań wojennych 

ulga 93%  
 
niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji w komunikacji zwykłej 

ulga 95%  
przewodnik niewidomego, opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I gr., opiekun 
osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji 

ulga 100% 
dziecko do lat 4 bez osobnego miejsca, straż graniczna ochraniająca szlaki 
komunikacyjne, poseł, senator 



 
ulga 49% od ceny (brutto) 
regularnej biletu dziecko przedszkolne lat 5 na podstawie biletów miesięcznych  

ulga 50% od ceny (brutto) 
regularnej biletu 

przewóz małych zwierząt pokojowych, jeśli nie są uciążliwe z powodu 
woni lub hałasu i są zabezpieczone przed wyrządzeniem przez nie szkody 
na podstawie biletów jednorazowych 

 
Bilet ulgowy ważny jest z dokumentem tożsamości oraz dokumentem uprawniającym do ulgi. 
 
W przejazdach, w których występuje prawo do ulgi o charakterze komercyjnym nie może być one 
stosowane łącznie z ulgami ustawowymi, pasażerom którym przysługują ulgi ustawowe mają prawo 
wyboru rodzaju ulgi. 

W przejazdach, w których występuje prawo do kilku rodzajów ulg ustawowych nie mogą być one 
stosowane łącznie, pasażerom którym przysługują ulgi ustawowe mają prawo wyboru rodzaju ulgi. 

W przejazdach, w których występują prawo do kilku rodzajów ulg o charakterze komercyjnym mogą być 
one stosowanie łącznie. 

 


