
 
 

Wykaz biletów miejskiej komunikacji zbiorowej, dokumentów potwierdzających 

uprawnienie do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów 

przyjętych do honorowania w ramach umowy oraz uchwała Rady Miasta Rzeszowa w 

sprawie zasad odpłatności za usługi świadczone środkami lokalnego transportu 

zbiorowego dotyczące uprawnień do bezpłatnych albo 

ulgowych przejazdów 
 
 

 Rodzaje biletów  
1. Bilet imienny 5-dniowy ważny przez 5 kolejnych dni  
2. Bilet imienny miesięczny sieciowy ważny we wszystkie dni miesiąca  
3. Bilet imienny semestralny studencki  

a) od 1 października do 15 lutego  
b) od 16 lutego do 30 czerwca  

4. Bilet imienny semestralny uczniowski  
a) od 1 września do 31 stycznia  
b) od 1 lutego do 30 czerwca  

5. Wakacyjny bilet miesięczny dla dzieci, młodzieży szkolnej i studentów studiów 
stacjonarnych 

a) na 1 miesiąc wakacyjny  
b) na 2 miesiące wakacyjne  



UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W RZESZOWIE 

 
 

Przejazdy bezpłatne samorządowe:  

Osoby uprawnione 
Dokument 

potwierdzający 
uprawnienia 

dzieci do lat 4 (zwolniony z opłat jest także przewóz wózka dziecięcego); zapis na RKM 

osoby, które ukończyły 70 lat; zapis na RKM 
dzieci do 16 roku życia dotknięte inwalidztwem i niepełnosprawne oraz ich 
opiekunowie towarzyszący im podczas przejazdu; zapis na RKM 

osoby: 
a) całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej 
egzystencji lub 
niezdolne do samodzielnej egzystencji lub o znacznym stopniu 
niepełnosprawności; 
b) stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym, z 
prawem do 
zasiłku pielęgnacyjnego; 
c) całkowicie niezdolne do służby oraz niezdolne do pracy, niezdolne do 
samodzielnej 
egzystencji (dot. służb mundurowych); 

zapis na RKM 

Do bezpłatnego przejazdu uprawniony jest również opiekun 
towarzyszący w podróży w/w osobom - wskazany przez te osoby. 

 

ociemniali o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
oraz opiekun towarzyszący im podczas podróży; 

zapis na RKM 

radni Rady Miasta Rzeszowa oraz radni Gmin, z którymi Gmina Miasto 
Rzeszów zawarła porozumienie międzygminne; 

zapis na RKM 

umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej; zapis na RKM 

mieszkańcy miast partnerskich, na zasadach wzajemności; zapis na RKM 
honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej: 
kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej 
składników, mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości 
ilość innych jej składników; 

zapis na RKM 

zasłużeni dawcy przeszczepu; zapis na RKM 

kombatanci (osoby represjonowane); zapis na RKM 
bezrobotni mieszkańcy Gminy Miasto Rzeszów oraz Gmin, z którymi 
Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienia międzygminne, 
zameldowani w nich na pobyt stały, zarejestrowani w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Rzeszowie;. Przejazdy bezpłatne realizowane mogą być 
wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 
17:00. 

zapis na RKM 

pracownicy organizatora i operatorów publicznego transportu zbiorowego zapis na RKM 

inicjatywy kulturalne, charytatywne, sportowe lub inne inicjatywy 
społeczne 

zapis na RKM 



Przejazdy ulgowe ustawowe:  

Osoby uprawnione Dokument 
potwierdzający 
uprawnienia 

50% ulga - studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych. Osobom, 
które ukończyły studia pierwszego stopnia (licencjackie), prawo to 
przysługuje do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia; 

zapis na RKM 

50% ulga - słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych; zapis na RKM 

50% ulga - weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu 
urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza 
granicami państwa; 

zapis na RKM 

Przejazdy ulgowe samorządowe: 

Osoby uprawnione Dokument 
potwierdzający 
uprawnienia 

dzieci od lat 4 do 30 września roku, w którym dziecko kończy 6 rok życia; zapis na RKM 
uczniowie szkół publicznych oraz szkół niepublicznych wymienionych w art. 
9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004, nr 256, 
poz. 2572 j.t. z późn. zm.), nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 

zapis na RKM 

emeryci oraz sędziowie lub prokuratorzy, którzy przeszli w stan spoczynku zapis na RKM 
osoby: 
a) całkowicie niezdolne do pracy lub o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności 
b) całkowicie niezdolne do służby i niezdolne do pracy, zdolne do 
samodzielnej 
egzystencji (dot. służb mundurowych); 

zapis na RKM 

osoby pobierające rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku, które 
wcześniej pobierały emeryturę; zapis na RKM 

uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich; zapis na RKM 
rodzice lub opiekunowie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do 
Zespołu Szkół Specjalnych i na zajęcia terapeutyczne w drodze ze szkoły lub 
zajęć terapeutycznych po odwiezieniu dziecka, jak również w drodze po 
dziecko na trasie: miejsce zamieszkania- szkoła oraz miejsce zamieszkania - 
miejsce terapii zajęciowej; 

zapis na RKM 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


