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Wykaz osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów  
środkami lokalnego publicznego transportu zbiorowego w Toruniu  

oraz dokumentów uprawniających i poświadczających to uprawnienie  
łącznie z odpowiednim biletem 

 
1.01.2018 

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

 

Lp. Osoby uprawnione/                           
zakres uprawnienia Dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów 

 

ZWOLNIENIA STAŁE 
 

1 Osoby, które ukończyły 65 rok życia dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku 
i tożsamości osoby uprawnionej 

2 Dzieci w wieku do ukończenia 4 lat  dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka 
zdrowia dziecka/ tymczasowy dowód osobisty/ paszport 

3 

Osoby o znacznym stopniu 
niepełnosprawności i osoby 
traktowane na równi z nimi na 
podstawie odrębnych przepisów 
prawa oraz przewodnik tj. wskazana 
przez uprawnionego osoba – osoba, 
która ukończyła 13 lat).  
 

Jeden z niżej wymienionych dokumentów wraz z dowodem osobistym 
lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby 
uprawnionej: 
- legitymacja z wpisem właściwego organu o zaliczeniu do I grupy 

inwalidów lub oryginał orzeczenia/ kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez organ wydający, 

- oryginał/ kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ 
wydający orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i do 
samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej 
egzystencji wydane przez właściwe organy, 

- legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 
(obowiązkowy stopień niepełnosprawności) 

- oryginał orzeczenia/ odpis orzeczenia/ kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez organ wydający, potwierdzające 
znaczny stopień niepełnosprawności 

4 
Dzieci do 16 roku życia z orzeczoną 
niepełnosprawnością  
wraz z opiekunem 

Jeden z niżej wymienionych dokumentów wraz z dokumentem 
umożliwiającym stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej: 
- legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności 
- oryginał orzeczenia o niepełnosprawności/ odpis orzeczenia/ kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający  

5 

Niewidomi posiadający: 
- znaczny stopień niepełnosprawności 
i ich przewodnik tj. wskazana przez 
uprawnionego osoba, która ukończyła 
13 lat, albo pies – przewodnik  
   
- umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 
 

Jeden z niżej wymienionych dokumentów wraz z dowodem osobistym 
lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby 
uprawnionej: 
- legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, 
- legitymacja zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 
(obowiązkowy stopień i kod przyczyny niepełnosprawności: 4-O)  
- oryginał orzeczenia/ odpis orzeczenia/ kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez organ wydający - potwierdzające 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  

6 Zasłużeni dawcy przeszczepu 

ważna legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wg 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie 
odznak „Dawca Przeszczepu i „Zasłużony dawca Przeszczepu”                 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 63) 

7 Honorowi Dawcy Krwi – Zasłużeni 
dla Zdrowia Narodu 

ważna legitymacja Honorowego Dawcy Krwi – Zasłużonego dla 
Zdrowia Narodu wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 
sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy dawca 
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1677) 

8 Honorowi Obywatele Miasta Torunia legitymacja wystawiona przez Przewodniczącego Rady Miasta 
Torunia 

9 
 

Inwalidzi wojenni i wojskowi książka inwalidy wojennego (wojskowego) 
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10 
 

Posłowie i senatorowie 
 

Posłowie – legitymacja poselska 
Senatorowie – legitymacja senatorska 

12 

Umundurowani funkcjonariusze 
Policji do stopnia aspiranta 
sztabowego włącznie i umundurowani 
funkcjonariusze Straży Miejskiej 

legitymacja służbowa 

 

ZWOLNIENIA CZASOWE 
 

13 

Osoby będące właścicielami lub 
współwłaścicielami samochodów 
osobowych w dniu obchodów 
Europejskiego Dnia bez Samochodu  

dowód rejestracyjny pojazdu, którego są właścicielami lub 
współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości 

14 

Osoby będące właścicielami lub 
współwłaścicielami samochodów 
osobowych wraz z osobami 
towarzyszącymi – łącznie w liczbie 
nie przekraczającej liczby miejsc 
siedzących w samochodzie, na czas 
obowiązywania alertu przekroczenia 
poziomu stężenia średniodobowego 
zanieczyszczeń pyłowych PM10 
powyżej 200 µg/m³ ogłoszonego przez 
Wojewódzki Zespół Zarządzania 
Kryzysowego (publikowanego na 
stronie internetowej serwisu 
miejskiego www.torun.pl 

dowód rejestracyjny pojazdu, którego są właścicielami lub 
współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości 

15 
Wolontariusze Fundacji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 
finału WOŚP 

identyfikator wolontariusza WOŚP ze zdjęciem i danymi osobowymi 
wydany przez Fundację WOŚP 

16 

Studenci w czasie trwania Juwenaliów 
organizowanych przez Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, tj. od 
czwartku od godz. 8:00 do niedzieli 
do godz. 6:00 

legitymacja studencka lub legitymacja International Student Identity 
Card (ISIC) zawierająca zdjęcie osobowe oraz trwale umieszczony 
znak, określający ważność dokumentu wydany przez władze uczelni 
wyższej lub uprawniony podmiot 

17 
Osoby korzystające z komunikacji 
miejskiej w dniu 1 listopada od godz. 
5.00 do godz. 23.00 

niewymagane 

18 

Osoby korzystające z komunikacji 
miejskiej w dniu 31 grudnia od godz. 
18.00 i w dniu 1 stycznia do godz. 
4.00 

niewymagane 

19 

Kierowca pojazdu i maksymalnie 4 
osoby wskazane przez niego, będący 
uczestnikami Bella Skyway Festival 
w Toruniu i korzystający z parkingów 
buforowych - w dniu ważności biletu 
parkingowego Skyway w godzinach 
od 18.00 do 1.00 dnia następnego 

ważny bilet parkingowy Skyway 
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II.  Do korzystania z biletów specjalnych imiennych lub na okaziciela uprawnieni są 
 

Lp. Osoby uprawnione /                                zakres 
uprawnienia Dokumenty uprawniające  do korzystania z przejazdów 

1 
 
Uczniowie od 16 lat do ukończenia 24 roku życia zamieszkali na terenie Gminy Miasta Toruń:   
 

 

1) posiadający orzeczenie 
o niepełnosprawności: 

a) uczęszczający do szkół podstawowych, 
klas dotychczasowych gimnazjów, klas 
dotychczasowych zasadniczych szkół 
zawodowych, 3-letnich liceów 
ogólnokształcących, 4-letnich techników i 
szkół ponadpodstawowych oraz innych 
ośrodków realizujących obowiązek szkolny 
lub obowiązek nauki, 

b) w stopniu umiarkowanym                      z 
niepełnosprawnością ruchową  lub 
intelektualną uczęszczający do klas 
dotychczasowych zasadniczych szkół 
zawodowych, 3-letnich liceów 
ogólnokształcących, 4-letnich techników  i 
szkół ponadpodstawowych do ukończenia 
24 roku życia, 

- na wszystkich liniach dziennych 
 

ważna legitymacja szkolna oraz bilet specjalny imienny 
wydany na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz: 
- orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności lub zaświadczenia wystawionego przez 
ośrodek - dla uczniów wymienionych w pkt a,  

- orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 
niepełnosprawności, przy czym w orzeczeniach musi być 
określony symbol  przyczyny niepełnosprawności 01-U, 
05-R, 10-N określony na podstawie rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 
lipca 2003 r.  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i 
stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) 
- dla uczniów wymienionych w pkt b. 

  

2) posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego uczęszczający do 
szkół podstawowych, klas 
dotychczasowych zasadniczych szkół 
zawodowych specjalnych, szkół 
branżowych specjalnych I stopnia, szkół 
przysposabiających do pracy  

- na liniach dziennych, na trasie:  dom - szkoła 
/ miejsce  praktyk zawodowych - dom  
 

ważna legitymacja szkolna oraz bilet specjalny imienny 
wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez 
szkołę/ośrodek o posiadaniu aktualnego orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie 
organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
ważnej legitymacji szkolnej. 

  
3) uczniowie klas terapeutycznych  
- na liniach dziennych , na trasie: dom - szkoła 
- dom 
 

ważna legitymacja szkolna oraz bilet specjalny imienny 
wydany na podstawie zaświadczenia wystawionego przez 
szkołę i ważnej legitymacji szkolnej     

2 

Opiekunowie (będący osobami pełnoletnimi) 
jadący  z uczniem lub bez ucznia, o których 
mowa w pkt 1 i 2  
- na liniach dziennych, na trasie: dom - 
ośrodek/szkoła/ miejsce praktyk zawodowych 
– dom 
 

bilet specjalny na okaziciela wydany na podstawie umowy 
zawartej między Gminą Miasta Toruń a rodzicem/ 
opiekunem prawnym regulującej zasady dowożenia i opieki 
w czasie przewozu. 
 

3 

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy 
uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów w 
oparciu o bilety wydane do 30 czerwca 1999 r.  
- na wszystkich liniach 
 

bilet specjalny imienny wydany na podstawie biletu 
wydanego do dnia 30 czerwca 1999 r. 

4 

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

bilet specjalny imienny wydany na podstawie ważnej 
legitymacji Honorowego Dawcy Krwi 
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5 
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek 
(jeden bilet na okaziciela)  
- na wszystkich liniach  

bilet specjalny na okaziciela wydany na podstawie wniosku 
złożonego przez Zgromadzenie 
 

6 

Dzieci, uczniowie i studenci zamieszkali na 
terenie Gminy Miasta Toruń z rodzin 
wielodzietnych, w których jest czworo i więcej 
dzieci będących na utrzymaniu rodziców, nie 
dłużej niż do 24 roku życia  
- na wszystkich liniach dziennych  

Dla dzieci do czasu rozpoczęcia spełniania obowiązku 
szkolnego – bilet specjalny imienny wydany na podstawie 
oświadczenia złożonego przez wnioskodawcę o dzieciach 
zameldowanych pod wspólnym adresem i potwierdzonego 
przez Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta 
Torunia. 
 
Dla dzieci uczących się i studentów - ważna legitymacja 
szkolna lub ważna legitymacje studencka oraz bilet specjalny 
imienny (wydany na podstawie oświadczenia złożonego 
przez wnioskodawcę o dzieciach zameldowanych pod 
wspólnym adresem, potwierdzonego przez Wydział Spraw 
Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia i legitymacji 
szkolnych lub studenckich dzieci będących na utrzymaniu 
rodziców) 

 
 
 
III.  Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów specjalnych pracowniczych uprawnieni są: 
 

Lp. Osoby uprawnione/  zakres uprawnienia 
 

Dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów 
 

1 

Pracownicy, emeryci i renciści MZK w Toruniu 
Sp. z o.o. i  członkowie ich rodzin - na zasadach 
określonych w regulaminie wewnętrznym MZK 
w Toruniu Sp. z o.o.   
 

bilet specjalny pracowniczy wydany na podstawie 
stosownego dokumentu określonego w regulaminie 
wewnętrznym MZK w Toruniu Sp. z o.o. 

 
 
 
 
 

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

 

Lp. Osoby uprawnione/                                                
zakres uprawnienia 

Dokumenty poświadczające uprawnienie  
 do korzystania z przejazdów 

1 
Dzieci w wieku od ukończenia lat 4 do rozpoczęcia 
nauki w szkole 
- na wszystkich liniach 

dokument stwierdzający wiek dziecka, a w 
szczególności: książeczka zdrowia dziecka/ 
tymczasowy dowód osobisty/ paszport.  
W przypadku dziecka w wieku powyżej 7 lat nie 
będącego uczniem – dodatkowo zaświadczenie  o 
odroczeniu obowiązku szkolnego 
 

2 

Uczniowie szkół podstawowych, klas 
dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych 
zasadniczych szkół zawodowych, 3-letnich liceów 
ogólnokształcących, 4-letnich techników i szkół 
ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych o 
uprawnieniach szkoły publicznej oraz innych 
ośrodków realizujących obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki - do ukończenia 24 roku życia  
- na wszystkich liniach 
 

ważna legitymacja szkolna 

3 
Młodzież pobierająca naukę zawodu w zakładach 
prywatnych - do ukończenia 24 roku życia  
- na wszystkich liniach 
 

legitymacja z Cechu Rzemiosł Różnych 

4 
Studenci i doktoranci  
- na wszystkich liniach 
 

ważna legitymacja studenta, ważna legitymacja 
doktoranta 
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5 Studenci i uczniowie uczelni i szkół zagranicznych 
do ukończenia 26 roku życia - na wszystkich liniach 

ważna legitymacja International Student Identity 
Card (ISIC) 
 

6 
Osoby upośledzone umysłowo bez ograniczenia 
wieku  
- na wszystkich liniach 

legitymacja wydana przez organizatora publicznego 
transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń lub 
podmiot przez niego upoważniony na podstawie 
orzeczenia zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności – o zaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych/ umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (z rodzajem schorzenia 01U) 

7 
Inwalidzi słuchu - członkowie Polskiego Związku 
Głuchych 
- na wszystkich liniach 

legitymacja Polskiego Związku Głuchych oraz 
orzeczenie o inwalidztwie słuchu/ orzeczenie o 
stopniu niepełnosprawności (z obowiązkowym 
symbolem przyczyny niepełnosprawności 03-L) 

8 

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

Odpowiedni dokument: 
- ważna legitymacja emeryta, 
- ważna legitymacja rencisty wraz z zaświadczeniem 
wydanym w jednym z punktów informacyjnych 
Urzędu Miasta lub punktów sprzedaży Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o., na 
podstawie orzeczenia o całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy  

9 Kombatanci  
- na wszystkich liniach 

legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach 
kombatanckich 

10 

Weterani poszkodowani pobierający rentę 
inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w 
związku z udziałem w działaniach poza granicami 
państwa 
- na wszystkich liniach 

legitymacja weterana poszkodowanego wraz                        
z legitymacją emeryta lub legitymacją rencisty 

11 

Osoby będące absolwentami szkół specjalnych i 
posiadające umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 
- na wszystkich liniach 

legitymacja wydana przez organizatora publicznego 
transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń lub 
podmiot przez niego upoważniony na podstawie 
świadectwa ukończenia szkoły specjalnej oraz 
orzeczenia zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności    o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności  

12 Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby 
represjonowane                   z powodów politycznych  

Decyzja  Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i 
Osób Represjonowanych o nadaniu statusu działacza 
opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych lub 
legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej 
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V. Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgowych biletów okresowych imiennych (15-dniowych  
i miesięcznych) uprawnieni są: 

 

Lp. Osoby uprawnione Dokumenty poświadczające uprawnienie                                              
do korzystania z przejazdów 

1 Dzieci w wieku od ukończenia lat 4 do rozpoczęcia 
nauki w szkole 

dokument stwierdzający wiek dziecka, a w 
szczególności: książeczka zdrowia dziecka/ 
tymczasowy dowód osobisty/ paszport.  
W przypadku dziecka w wieku powyżej 7 lat nie 
będącego uczniem – dodatkowo zaświadczenie o 
odroczeniu obowiązku szkolnego 

2 

Uczniowie szkół podstawowych, klas 
dotychczasowych gimnazjów, klas 
dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, 
3-letnich liceów ogólnokształcących, 4-letnich 
techników i szkół ponadpodstawowych publicznych 
i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej 
oraz innych ośrodków realizujących obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki - do ukończenia 24 
roku życia  
- na wszystkich liniach 
 

ważna legitymacja szkolna 

3 Młodzież pobierająca naukę zawodu w zakładach 
prywatnych - do ukończenia 24 roku życia  legitymacja z Cechu Rzemiosł Różnych 

4 Studenci i doktoranci ważna legitymacja studencka, ważna legitymacja 
doktoranta 

5 Osoby upośledzone umysłowo bez ograniczenia 
wieku 

legitymacja wydana przez organizatora publicznego 
transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń lub 
podmiot przez niego upoważniony na podstawie 
orzeczenia zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności– o zaliczeniu do osób 
niepełnosprawnych/ umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności                          (z symbolem 
schorzenia 01U) 

6 Kombatanci legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach 
kombatanckich 

7 

Weterani poszkodowani pobierający rentę 
inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w 
związku z udziałem w działaniach poza granicami 
państwa 

legitymacja weterana poszkodowanego wraz                            
z legitymacja emeryta lub legitymacją rencisty 

8 

Osoby będące absolwentami szkół specjalnych                
i posiadające umiarkowany stopień 
niepełnosprawności 
 

legitymacja wydana przez organizatora publicznego 
transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń lub 
podmiot przez niego upoważniony na podstawie 
świadectwa ukończenia szkoły specjalnej oraz 
orzeczenia zespołu ds. orzekania 
o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności  

9 Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby 
represjonowane         z powodów politycznych  

Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów                      
i Osób Represjonowanych o nadaniu statusu 
działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych lub 
legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej 
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych 
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem 
potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej 
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VI. Do korzystania z przejazdów środkami na podstawie biletów jednorazowych ulgowych oraz biletów 

miesięcznych imiennych ulgowych wystawionych przez przewoźnika autobusowego komunikacji 
regionalnej lub przewoźnika kolejowego, z którym Gmina Miasta Toruń zawarła stosowna umowę 
uprawnieni są: 

 

Lp. Osoby uprawnione Dokumenty poświadczające uprawnienie                     
              do korzystania z przejazdów 

1 
 

Dzieci w wieku powyżej lat 4 do rozpoczęcia nauki 
w szkole 

 

Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w 
szczególności: książeczka zdrowia dziecka lub 
paszport 

2 

Uczniowie szkół podstawowych, klas 
dotychczasowych gimnazjów, klas dotychczasowych 
zasadniczych szkół zawodowych, 3-letnich liceów 
ogólnokształcących, 4-letnich techników i szkół 
ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych o 
uprawnieniach szkoły publicznej oraz innych 
ośrodków realizujących obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki - do ukończenia 24 roku życia  
- na wszystkich liniach 

ważna legitymacja szkolna 

3 
 

Studenci do ukończenia 26 roku życia 
 

ważna legitymacja studencka 
 
 
 
 
VII. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów rodzinnych (jednodniowych i weekendowych) 

uprawnieni są: 
 

Lp. Osoby uprawnione Dokumenty poświadczające uprawnienie   
do korzystania z przejazdów 

1 1 do 2 osoby dorosłe podróżujące 
z 1 do 4 dzieci do 18 roku życia 

Dorośli - dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający 
stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej 
Dzieci – legitymacja lub inny dokument umożliwiający 
stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej 

 
 
 
 
 

VIII. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów weekendowych uprawnieni są: 
 

Lp. Osoby uprawnione Dokumenty poświadczające uprawnienie  
do korzystania z przejazdów 

1 
 

1 do 2 osoby dorosłe  
 

dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie 
wieku i tożsamości osoby uprawnionej 

 
 
/-/ 


