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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Pragnę zainteresować Pana problemem, z którym zwrócili się do mnie przedstawiciele Polskiej Izby Go-

spodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie. Podnoszona kwestia dotyczy nierównego 
traktowania osób, a co za tym idzie, podmiotów gospodarczych przy przyznawaniu uprawnień do ulgowych 
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. 

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej uprawnione są 
do ulgi w wysokości 49% przy przejazdach zbiorowym transportem kolejowym w pociągach osobowych, 
pospiesznych i ekspresowych oraz publicznym transportem autobusowym w komunikacji zwykłej i przyspie-
szonej na podstawie biletów miesięcznych – wyłączono autobusową komunikację pospieszną. Do ulgi w 
wysokości 37% uprawniono tę samą grupę dzieci i młodzieży, przysługuje ona na podstawie biletów jednora-
zowych tylko przy przejazdach koleją. 

Studenci uprawnieni są do ulgi w wysokości 51% przy przejazdach zbiorowym transportem kolejowym w 
pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz przy przejazdach środkami publicznego transportu 
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej na podstawie biletów miesięcznych – nie 
wskazano tutaj autobusowej komunikacji pospiesznej. Studenci uprawnieni są również do ulgi w wysokości 
51% przy przejazdach koleją na podstawie biletów jednorazowych, natomiast nie ma takiego uprawnienia 
przy przejazdach autobusami. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o informację, dlaczego studenci są pozbawieni ulgi w wysokości 
51% na przejazdy komunikacją autobusową na podstawie biletów jednorazowych? 

Proszę również o informację, dlaczego ulgi na przejazdy koleją obejmują wszystkie rodzaje przejazdów, a 
w przypadku transportu autobusowego pomijana jest komunikacja pospieszna? 

Podzielam opinię, że nierówne traktowanie różnych grup młodzieży uczącej się szczególnie dyskryminuje 
osoby mieszkające na wsi i w małych miasteczkach, skąd dojazd możliwy jest tylko komunikacją autobuso-
wą. 

Będę wdzięczny za szczegółowe informacje odnoszące się do poruszonej w oświadczeniu sprawy. 

Mieczysław Augustyn 
 


