
1. Wykaz stosowanych ulg:

a. Ustawowych przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych
w autobusie ALD na całym obszarze:

Lp. Nazwa ulgi 
Wymiar 

ulgi 
Uprawnienia do ulgi 

1. Dziecko do lat 4 bez osobnego miejsca 100% 
Bilet dla dzieci w wieku do 4 lat pod 
warunkiem niekorzystania przez dziecko z 
oddzielnego miejsca do siedzenia 

2. Funkcjonariusze Straży Granicznej 100% 

Bilet dla funkcjonariusza Straży Granicznej w 
czasie wykonywania czynności służbowych 
związanych z zapobieganiem i 
przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, 
realizowanych na szlakach komunikacyjnych o 
szczególnym znaczeniu międzynarodowym 

3. Przewodnik niewidomego 95% 

Bilet dla przewodnika lub opiekuna 
towarzyszącego w podróży osobie niewidomej 
lub osobie niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji 

4. Opiekun inwalidy wojennego i wojskowego I grupy 95% 
Bilet dla przewodnika lub opiekuna inwalidy 
wojennego zaliczanego do I grupy inwalidów 

5. Opiekun osoby niesamodzielnej 95% 
Bilet dla przewodnika lub opiekuna 
towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej 
do samodzielnej egzystencji 

6. 
Osoba niewidoma niezdolna do samodzielnej 
egzystencji 

93% 
Bilet dla osób niewidomych uznanych za osoby 
niezdolne do samodzielnej egzystencji 

7. Straż Graniczna -służba 78% 

Bilet dla umundurowanych funkcjonariuszy 
Straży Granicznej w czasie wykonywania 
czynności służbowych związanych z ochroną 
granicy państwowej, a także w czasie 
konwojowania osób zatrzymanych, służby 
patrolowej oraz wykonywania czynności 
związanych z kontrolą ruchu granicznego 

8. Funkcjonariusz Służb Celno-Skarbowych 78% 
Bilety dla Funkcjonariuszy Celnych w czasie 
wykonywania czynności służbowych kontroli 
celnej w ruchu granicznym 

9. Policjant -służba 78% 

Bilety dla umundurowanych Funkcjonariuszy 
Policji w czasie konwojowania osób 
zatrzymanych lub chronionego mienia, 
przewożenia poczty specjalnej, służby 
patrolowej oraz udzielania pomocy lub 
asystowania przy czynnościach organów 
egzekucyjnych 

10. Żołnierz Żandarmerii Wojskowej -służba 78% 

Bilety dla Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej 
oraz wojskowych organów porządkowych 
wykonujący czynności służbowe w środkach 
transportu zbiorowego 

11. Żołnierz Służby Zasadniczej 78% 
Bilety dla żołnierzy odbywający niezawodową 
służbę wojskową, z wyjątkiem służby 



okresowej i nadterminowej oraz osoby 
spełniające obowiązek tej służby w formach 
równorzędnych 

12. Dzieci i młodzież niepełnosprawna 78% 

Bilet dla dzieci i młodzieży dotkniętej 
inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy 
przejazdach z miejsca zamieszkania lub 
miejsca pobytu do: przedszkola, szkoły, szkoły 
wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, 
placówki oświatowo-wychowawczej, 
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, 
specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka 
umożliwiającego dzieciom i młodzieży 
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązki 
nauki, ośrodka rehabilitacyjno-
wychowawczego, domu pomocy społecznej, 
ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
poradni specjalistycznej, na turnus 
rehabilitacyjny (dziecko lub młodzież dotknięta 
inwalidztwem do 24 roku życia oraz studenci 
do ukończenia 26 roku życia) 

13. Opiekun dziecka niepełnosprawnego 78% 

Bilet dla jednego z rodziców lub opiekuna 
towarzyszącego dzieciom i młodzieży 
dotkniętej inwalidztwem lub 
niepełnosprawnym przy przejazdach do: 
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, placówki 
oświatowo-wychowawczej, specjalnego 
ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego 
ośrodka wychowawczego, ośrodka 
umożliwiającego dzieciom i młodzieży 
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązki 
nauki, ośrodka rehabilitacyjno-
wychowawczego, domu pomocy społecznej, 
ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
poradni specjalistycznej, na turnus 
rehabilitacyjny 

14. Inwalida wojenny I grupy 78% 

Bilet dla inwalidy wojennego zaliczeni do I 
grupy inwalidów lub uznani za niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji-kombatant lub osoby 
represjonowane będące inwalidami 
wojennymi, zaliczani do I grupy inwalidów oraz 
członkom rodzin osób represjonowanych 
pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu 
inwalidztwa 

15. Dziecko do 4 lat – osobne miejsce 78% 
Bilet dla dziecka w wieku do 4 roku życia, jeżeli 
korzysta z osobnego miejsca do siedzenia 

16. Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych 78% 
Bilet dla cywilnych niewidomych ofiar działań 
wojennych uznanych za osoby niezdolne do 
samodzielnej egzystencji 



17. Kombatant 51% 

Bilet dla kombatanta i innych osób 
uprawnionych-emeryci, renciści i inwalidzi 
oraz osoby pobierające uposażenie w stanie 
spoczynku lub uposażenie rodzinne-wdowy, 
wdowcy –emeryci i renciści oraz osoby 
pobierające uposażenie w stanie spoczynku 
lub uposażenie rodzinne pozostałe po 
kombatantach i innych osobach uprawnionych 

18. Działacze opozycji / osoby represjonowane 51% 
Bilet dla działacza opozycji antykomunistycznej 
- osoby represjonowane z powodów
politycznych

19. 
Dziecko w wieku powyżej 4 lat od rozpoczęcia 
odbywania obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego 

37% 
Bilet dla dziecka w wieku powyżej 4 lat do 
rozpoczęcia odbywania obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego 

20. Osoba niewidoma 37% 
Bilet dla osób niewidomej nie będących 
osobami niezdolnymi do samodzielnej 
egzystencji 

21. Weteran działań poza granicami państwa 37% 
Bilet dla weterana poszkodowanego na 
podstawie legitymacji weterana 
poszkodowanego 

22. Inwalida Wojenny 37% 

Bilet dla inwalidy wojennego zaliczanego do 
innej grupy inwalidów niż I,-kombatant będący 
inwalidą wojennym (wojskowym), osoby 
represjonowane zaliczone do jednej z grup 
inwalidztwa pozostającego w związku z 
represjonowaniem, członkowie rodzin 
pozostałych po kombatantach oraz członkowie 
rodzin osób represjonowanych pobierających 
w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa 

23. Osoba niesamodzielna 49% 
Bilet dla osoby niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji 

24. Honorowi dawcy krwi – COVID19 33% 

Bilet dla Honorowego dawcy krwi, który w 
przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii oddał co 
najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w 
tym osocze po chorobie COVID-19. 



b. Ustawowych przy przejazdach na podstawie biletów miesięcznych w autobusie
ALD na całym obszarze:

L.p. Nazwa ulgi Wymiar 
ulgi 

Uprawnienia do ulgi 

1. 
Niewidomi niezdolni do samodzielnej 
egzystencji 

93% Bilety dla osób niewidomych uznanych za osoby 
niezdolne do samodzielnej egzystencji 

2. 
Dzieci niepełnosprawne 

78% Bilet dla dzieci i młodzieży dotkniętych 
inwalidztwem lub niepełnosprawnych 
(tylko w określonych relacjach) 

3. 
Studenci niepełnosprawni do ukończenia 
26 roku życia 

78% Bilet dla studentów dotkniętych inwalidztwem lub 
niepełnosprawnych 
(tylko w określonych relacjach) 

4. Studenci 51% Bilet dla studentów do ukończenia 26 roku życia 

5. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia 51% Bilet dla doktorantów do ukończenia 35 roku życia 

6. 
Uczniowie 

49% Bilet dla dzieci i młodzieży uczącej się, do 
ukończenia 24 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży 
uczącej się przedmiotów w języku polskim we 
wskazanych szkołach za granicą   

7. 

Uczeń zagraniczny do ukończenia 18 roku 
życia w okresie pobierania nauki 
przedmiotów nauczanych w języku polskim 

49% Bilet dla dzieci i młodzieży uczącej się przedmiotów 
w języku polskim we wskazanych szkołach za 
granicą do ukończenia 18 roku życia  

8. 
Osoba niewidoma lub ociemniała 

37% Bilety dla osób niewidomych, nieuznanych za osoby 
niezdolne do samodzielnej egzystencji 

9. Nauczyciel 33% Bilet dla nauczycieli szkół, przedszkoli 

10. Nauczyciel akademicki 33% Bilet dla nauczycieli akademickich 

11. 
Nauczyciel zagraniczny uczący 
przedmiotów w języku polskim 

33% Bilet dla nauczycieli uczących przedmiotów 
nauczanych w języku polskim w szkołach za granicą 

c. Handlowych przy przejazdach w autobusie ALD na obszarze Gminy

Niepołomice dot. linii Podłęże – Proszowice – ulga handlowa 100%:

Uprawnieni do bezpłatnych przejazdów – ulga handlowa 100% 

1. Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 

7 rok życia 

dokument urzędowy dziecka lub rodziców 

(opiekunów) umożliwiający stwierdzenie 

wieku dziecka 

2. Uczniowie szkół podstawowych, w okresie od 1 września do 30 

czerwca 

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły 

podstawowej 

3. Dzieci z rodzin wielodzietnych 

 tj. rodzin, w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu

co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi

sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do

ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku

życia w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki

lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z

orzeczoną niepełnosprawnością

Okazanie Karty Dużej Rodziny lub 

Zaświadczenia z MOPS 



4. Wychowankowie 

 rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych typu rodzinnego, wraz z osobami

prowadzącymi i ich dziećmi

 placówek opiekuńczo-wychowawczych

 dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin

zastępczych

dokument urzędowy potwierdzający status 

wychowanka 

5. Dzieci do ukończenia 18 roku życia niepełnosprawne z powodu: 

schorzeń narządu słuchu, lub upośledzenia umysłowego, lub 

schorzeń narządu wzroku, lub schorzeń narządu ruchu, lub 

schorzeń neurologicznych 

wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie, z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności: 

„03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z 

zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym zaburzenia słuchu 

„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c” 

„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” 

„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a” 

„10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a” 

6. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

uczęszczający do szkół podstawowych, ponadpodstawowych i 

policealnych wraz z opiekunem, który podróżuje: 

 z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu

uprawnionego

 wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania

uprawnionego do placówki oświatowej lub innej

placówki specjalnej (wychowawczej, ośrodka terapii,

zakładu opieki zdrowotnej, itp.) do której uczęszcza

uprawniony i z powrotem (prawo to jest ograniczone

do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja 

szkolna, wydawana uczniom ze 

stwierdzoną potrzebą kształcenia 

specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez 

placówkę do której uczęszcza uprawniony, 

określające nazwę i adres placówki oraz 

adres zamieszkania uprawnionego ucznia 

7. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: znacznym stopniem 

niepełnosprawności 

lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji 

lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji 

lub I grupą inwalidztwa 

wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie, z określeniem znacznego 

stopnia niepełnosprawności 

lub orzeczenie z określeniem całkowitej 

niezdolności do pracy i samodzielnej 

egzystencji lub niezdolności do 

samodzielnej egzystencji 

lub orzeczenie o I grupie inwalidztwa 



wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

8. Osoby ze schorzeniem narządu wzroku wraz z przewodnikiem 

towarzyszącym im w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie, z określeniem umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności, z wpisem 

jednego z symboli przyczyny 

niepełnosprawności: „04-O”, „O”, „§26 pkt 

1 lit. h” 

lub legitymacja Polskiego Związku 

Niewidomych 

wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

9. Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu kończyn dolnych z 

orzeczonym/ą: umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

lub całkowitą niezdolnością do pracy 

lub II grupą inwalidztwa 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie z określeniem umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności, z wpisem 

jednego z symboli przyczyny 

niepełnosprawności: „05-R”, „R”, „§26 pkt 1 

lit. a”, „N”, „10-N”  

lub orzeczenie z określeniem całkowitej 

niezdolności do pracy 

lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa 

wraz z zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym niepełnosprawność z 

narządu ruchu kończyn dolnych oraz 

dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

10. Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z 

orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie z określeniem umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności, z wpisem 

jednego z symboli przyczyny 

niepełnosprawności: „01-U”, „U”, „§26 pkt 

1 lit. c” wraz z dokumentem 

umożliwiającym potwierdzenie tożsamości 

osoby uprawnionej 



11. Osoby, które ukończyły 70 lat życia Dokument ze zdjęciem umożliwiający 

potwierdzenie wieku i tożsamości osoby 

uprawnionej 

12. Osoby, które oddały bezpłatnie: 

 co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą

tej objętości ilość innych jej składników – mężczyźni,

 co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą

tej objętości ilość innych jej składników – kobiety

Legitymacja potwierdzająca nadanie 

odznaki ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 

za oddanie 15/18 litrów krwi 

lub legitymacja Honorowego Dawcy Krwi z 

odpowiednim wpisem, poświadczonym 

pieczątką Centrum Krwiodawstwa 

wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

13. Osoby posiadające status represjonowanego z powodu represji 

wojennych i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej 

lub zaświadczenie o uprawnieniach 

kombatantów i osób represjonowanych 

wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

14. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby 

represjonowane z powodów politycznych 

Legitymacja działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby 

represjonowanej z powodów politycznych* 

15. Obywatele polscy poszkodowani przez III Rzeszę będący 

zwyczajnymi członkami Stowarzyszenia Polaków 

Poszkodowanych przez III Rzeszę 

Legitymacja Stowarzyszenia Polaków 

Poszkodowanych przez III Rzeszę wraz z 

dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

16. Nieumundurowani funkcjonariusze Policji wykonujący czynności 

operacyjne w pojazdach 

Legitymacja służbowa 

17. Osoby posiadające status weterana poszkodowanego Legitymacja weterana poszkodowanego 

18. Zasłużeni Dawcy Przeszczepu Legitymacja potwierdzająca nadanie 

odznaki “Zasłużony Dawca Przeszczepu” 

wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

19. Posłowie i senatorowie Legitymacja poselska lub senatorska 

20. Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnik inwalidy 

wojennego zaliczonego do I grupy inwalidzkiej 

Książka inwalidy wojennego (wojskowego) 

21. Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz przewodnik Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary 

działań wojennych 



d. Handlowych przy przejazdach w autobusie ALD na obszarze Gminy

Niepołomice dot. linii Podłęże – Proszowice – ulga handlowa 50%:

Uprawnieni do ulgowych przejazdów – ulga handlowa 50% 

1. Młodzież po ukończeniu 16 roku życia, ucząca się w szkołach 

publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych, objętych polskim systemem oświaty 

Ważna legitymacja szkolna 

2. Uczestnicy studiów trzeciego stopnia oraz szkół doktorskich Ważna legitymacja doktoranta 

3. Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do ukończenia 26 

roku życia 

Ważna imienna karta ISIC (International 

Student Identity Card) 

4. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności 

lub  całkowitą niezdolnością do pracy 

lub II grupą inwalidzką 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie z określeniem umiarkowanego 

stopnia niepełnosprawności 

lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do 

pracy 

lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa 

wraz z dokumentem umożliwiającym  

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej 

5. Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu Legitymacja osoby niepełnosprawnej z 

orzeczeniem lekkiego stopnia 

niepełnosprawności z wpisem przyczyny 

niepełnosprawności: „03-L” 

lub legitymacja wydana przez Polski Związek 

Głuchych z wpisem „inwalida słuchu” 

6. Emeryci do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta 

lub prawomocna decyzja o przyznaniu 

świadczeń emerytalnych 

wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej. 

7. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi II stopnia Legitymacja „Zasłużonego Honorowego 

Dawcy Krwi” wydana przez Polski Czerwony 

Krzyż 

8. Kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną 

z działalnością kombatancką oraz niektóre osoby będące 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej lub 

zaświadczenie wydane przez Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych 

9. Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich Ważna legitymacja studencka 

10. Weterani poszkodowani określeni zgodnie z ustawą Legitymacja weterana poszkodowanego 




