
Kto posiada uprawnienie do przejazdu bezpłatnego? Jakie dokumenty musi posiadać? 

 

Rozróżniamy dwa rodzaje uprawnień:  

 uprawnienie ustalone w cenniku obowiązującym w cieszyńskiej komunikacji 
miejskiej,  

 uprawnienie ustalone w powszechnie obowiązujących przepisów prawa (tzw. 
uprawnienie ustawowe). 

Z uprawnienia do bezpłatnego przejazdu, ustalonego w cenniku obowiązującym w cieszyńskiej 
komunikacji miejskiej, mogą korzystać: 

we wszystkich strefach komunikacyjnych: 

 dzieci do ukończenia czwartego roku życia – opiekun musi posiadać dokument 
umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka; 

 w dniu 22 września każdego roku, to jest w Europejskim Dniu Bez Samochodu, 
właściciele (współwłaściciele) samochodu – pasażer musi posiadać ważny dowód 
rejestracyjny własnego samochodu wraz z dowodem tożsamości, 

 niepełnosprawni w stopniu znacznym i towarzyszący im w czasie podróży pełnoletni 
opiekunowie – potwierdzeniem uprawnienia jest orzeczenie o niepełnosprawności 
wraz z dowodem tożsamości lub legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

tylko w strefie Cieszyn - Cieszyn 

 osoby, które ukończyły siedemdziesiąty rok życia - potwierdzeniem uprawnienia jest 
dokument tożsamości umożliwiający stwierdzenie wieku,  

 wolontariusze pracujący na rzecz organizacji pozarządowych działających w zakresie 
pomocy społecznej – potwierdzeniem uprawnienia jest imienne zaświadczenie 
wydane przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie wraz 
z dowodem tożsamości (wolontariusz, aby korzystać z przejazdów darmowych, musi 
posiadać imienną kartę miejską z zapisanym uprawnieniem i zarejestrować przejazd 
w kasowniku). 

Z uprawnienia ustawowego do bezpłatnego przejazdu we wszystkich strefach komunikacyjnych 
mogą korzystać: 

 senatorowie i posłowie (podstawa prawna: art. 43 ust 1 ustawy z dnia 9 maja 
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora) – potwierdzeniem uprawnienia 
jest legitymacja poselska albo legitymacja senatorska lub zaświadczenie o 
dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą, 

 inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu 
i wojskowemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej (podstawa prawna: art. 16 ust. 
1 i 2 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin) - potwierdzeniem uprawnienia jest 
książka inwalidy wojennego (wojskowego) wystawiona przez organ rentowy, 

 cywilne niewidome ofiary działań wojennych (podstawa prawna: art. 10 ust 1 
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach 
przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych) - 
potwierdzeniem uprawnienia jest legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań 
wojennych, wystawiona przez organ rentowy. 


