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Lp. Osoby uprawnione 
 

Dokumenty uprawniające 
do korzystania z 

przejazdów 

Osoby uprawnione Dokumenty uprawniające 
do korzystania z przejazdów 

 

 I. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są: 

4 Niewidomi i ich przewodnicy 
(przewodnik - osoba, która 

ukończyła 13 lat, albo pies – 
przewodnik). 

Przewodników wskazują osoby 
niewidome. 

Legitymacja Polskiego 
Związku 

Niewidomych 

Niewidomi i ich przewodnicy 
(przewodnik - osoba, która 
ukończyła 13 lat, albo pies – 
przewodnik). 
Przewodników wskazują osoby 
niewidome. 

Legitymacja Polskiego Związku 
Niewidomych lub jeden z dokumentów 
stwierdzającego niepełnosprawność 
z powodu narządu wzroku lub 
oznaczonego symbolem 04-O. 
 
W przypadku obywatela innego kraju, 
dokument stwierdzającego ww. status, 
wraz z dokumentem podróży lub innym 
ważnym dokumentem potwierdzającym 
tożsamość i obywatelstwo (np.: dowód 
osobisty, paszport). 

Uprawnienia są nadane 
niewidomym i ich 
przewodnikom natomiast 
Legitymacja Polskiego Związku 
Niewidomych wprowadza 
ograniczenie – bezpłatne 
przejazdy tylko dla Polaków. 
 
Wąski zakres dokumentów 
poświadczających prawo do 
korzystania z bezpłatnych 
przejazdów.  

7 

Posłowie i senatorowie Legitymacja Posłowie i senatorowie 
Posłowie – legitymacja poselska. 
Senatorowie – legitymacja senatorska 

Nie precyzyjny zapis.  
Należy  uszczegółowić lub 
pozbawić posłów i senatorów 
danego przywileju na rzecz 
radnych miasta Toruń 
 

12 

BRAK BRAK 
Honorowi dawcy krwi zasłużeni 
dla zdrowia narodu 

Bilet specjalny imienny wydany 
na podstawie Legitymacji Honorowego 
Dawcy Krwi Zasłużonego dla Zdrowia 
Narodu 

Promowanie pozytywnych 
zachować. 

13 BRAK BRAK 

Zasłużeni dawcy przeszczepu 

Bilet specjalny imienny wydany 
na podstawie Legitymacji Zasłużonego 
Dawcy Przeszczepu 

Promowanie pozytywnych 
zachować. 
Poza tym będziemy 
prawdopodobnie pierwszym 
miastem z takim zapisem.  
 



II. Do korzystania z biletów ulgowych specjalnych uprawnieni są: 

3 Czynni honorowi dawcy krwi, 
którzy oddali 15 i więcej litrów 
krwi metodą konwencjonalną 
lub 80 litrów i więcej metodą 
plazmaferezy, przy czym za 
honorowego dawcę krwi 
uznaje się osobę, która w 
ostatnim roku poprzedzającym 
wydanie biletu oddała krew co 
najmniej trzykrotnie – na 
wszystkich liniach 

Bilet ulgowy specjalny 
imienny wydany na 
podstawie ważnej 

Legitymacji Honorowego 
Dawcy Krwi 

 
 
 

Honorowi dawcy krwi, którzy 
oddali, co najmniej 15 litrów 
krwi lub odpowiadającą tej 
objętości ilość innych jej 
składników – na wszystkich 
liniach 

Bilet ulgowy specjalny imienny wydany 
na podstawie legitymacji 
Honorowego Dawcy Krwi 

Toruń prawdopodobnie jako 
jedyne miasto ma zapis aby 
honorowy krwiodawca czynnie 
oddawał krew. Czy zasłużeni 
krwiodawcy, którzy chcą a nie 
mogą np. chwilowo oddawać 
krwi muszą tracić 
uprawnienia? W Bydgoszczy 
doceniają zasłużonych 
honorowych dawców krwi I 
stopnia.  

IV. Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie biletów jednoprzejazdowych i czasowych, wieloprzejazdowych oraz biletów krótkookresowych 
(dobowych i tygodniowych) uprawnieni są: 

7 Inwalidzi słuchu - członkowie 
Polskiego Związku Głuchych 

- na wszystkich liniach 

Legitymacja Polskiego 
Związku Głuchych oraz 

orzeczenie o 
inwalidztwie słuchu 

Inwalidzi słuchu - na wszystkich 
liniach 

Ważna legitymacja wydana przez Polski 
Związek Głuchych, z jednym 
z następujących wpisów, stwierdzających: 
a) umiarkowany lub lekki stopień 
niepełnosprawności, 
b) całkowitą niezdolność do pracy (dawna 
II grupa inwalidztwa) 
lub częściową niezdolność do pracy 
(dawna III grupa inwalidztwa) 
lub jeden z dokumentów 
stwierdzającego niepełnosprawność 
z powodu narządu słuchu lub 
oznaczonego symbolem 03-L. 
 
 
W przypadku obywatela innego kraju, 
dokument stwierdzającego ww. status, 
wraz z dokumentem podróży 
lub innym ważnym dokumentem 

Obecnie oraz w 
proponowanym stanie 
prawnym jedynie inwalidzi 
słuchu będący członkiem 
dobrowolnej organizacji jakim 
jest Polski Związek Głuchych  
będą posiadali prawo do 
korzystania z przejazdów 
ulgowych – czas to zmienić. 
 
 
 
Wąski zakres dokumentów 
poświadczających prawo do 
korzystania z bezpłatnych 
przejazdów. 



potwierdzającym tożsamość 
i obywatelstwo (np.: dowód osobisty, 
paszport). 

8 Emeryci, a także renciści 
pobierający świadczenia 

emerytalne lub świadczenia 
z tytułu niezdolności do pracy 

- na wszystkich liniach 

Ważna legitymacja 
emeryta – rencisty 

Emeryci, a także renciści 
pobierający świadczenia 
emerytalne lub świadczenia z 
tytułu niezdolności do 
pracy - na wszystkich liniach 

Ważna legitymacja emeryta - rencisty 
albo decyzja o przyznaniu emerytury lub 
renty, wydana przez polskie ustawowo 
uprawnione organy emerytalno-rentowe, 
wraz z dowodem tożsamości 
 

Wąski zakres dokumentów 
poświadczających prawo do 
korzystania z bezpłatnych 
przejazdów. 

V. Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgowych okresowych imiennych (15-dniowych i miesięcznych) uprawnieni są: 

8 BRAK BRAK Inwalidzi słuchu 
- na wszystkich liniach 

Ważna legitymacja wydana przez Polski 
Związek Głuchych, z jednym z 
następujących wpisów, stwierdzających: 
a) umiarkowany lub lekki stopień 
niepełnosprawności, 
b) całkowitą niezdolność do pracy (dawna 
II grupa inwalidztwa) lub częściową 
niezdolność do pracy (dawna III grupa 
inwalidztwa) lub jeden z dokumentów 
stwierdzającego niepełnosprawność 
z powodu narządu słuchu lub 
oznaczonego symbolem 03-L. 
 
W przypadku obywatela innego kraju, 
dokument stwierdzającego ww. status, 
wraz z dokumentem podróży lub innym 
ważnym dokumentem potwierdzającym 
tożsamość i obywatelstwo (np.: dowód 
osobisty, paszport). 

 
 
 
 
 
 
 
Mają prawo do biletów 
ulgowych jednoprzejazdowych 
i czasowych, 
wieloprzejazdowych oraz 
biletów krótkookresowych 
(dobowych i tygodniowych). 
Natomiast nie posiadają 
prawa do biletów ulgowych 
okresowych i 15 dniowych. 
 
 

9 BRAK BRAK Emeryci, a także renciści 
pobierający świadczenia 
emerytalne lub świadczenia z 

Ważna legitymacja emeryta - rencisty 
albo decyzja o przyznaniu emerytury lub 
renty, wydana przez polskie ustawowo 
uprawnione organy emerytalno-rentowe, 



tytułu niezdolności do pracy - na 
wszystkich liniach 

wraz z dowodem tożsamości 

10 BRAK BRAK Studenci i uczniowie uczelni i 
szkół zagranicznych do 
ukończenia 26 roku życia - na 
wszystkich liniach 

Ważna legitymacja International Student 
Identity Card (ISIC) 

 


