
 

UCHWAŁA NR 461 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego 

lokalnym transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski 

Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień  

do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4, art. 41 

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 ze zm.), art. 34a 

ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 8) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:  

Niniejsza Uchwała ustala opłaty za przewóz osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. 

z o.o., zwany w dalszej części uchwały „MZK”, określa uprawnienia do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów oraz wskazuje dokumenty poświadczające te uprawnienia. 

§ 1. 1. Bilety jednoprzejazdowe: 

1) Bilet normalny - ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach - 2,80 zł, 

2) Bilet ulgowy - ważny na przejazd jednej osoby na wszystkich liniach - 1,40 zł, 

3) Bilet grupowy, ulgowy - ważny na przejazd dla nie więcej niż 5 osób wraz 

z opiekunem na wszystkich liniach - 5,50 zł, 

4) Bilet grupowy, ulgowy - ważny na przejazd dla nie więcej niż 10 osób wraz 

z opiekunem na wszystkich liniach - 11 zł. 

2. Do przejazdu na bilety grupowe upoważnieni są uczniowie wymienieni w § 

8 pkt. 2. 

3. Bilety jednoprzejazdowe uprawniają do jazdy jednym kursem autobusu danej 

linii bez limitu czasowego lub nieograniczoną liczbą autobusów w ciągu 45 minut 

od chwili skasowania. 

§ 2. 1. Bilety czasowe: 

1) Bilet 24-godzinny normalny - ważny 24-godziny od chwili skasowania - 12 zł, 

2) Bilet 24-godzinny ulgowy - ważny 24-godziny od chwili skasowania - 6 zł. 



 

2. Bilet 24-godzinny normalny o nominale 12 zł, uprawnia w sobotę lub w niedzielę 

do przejazdu 5 osób, z czego dwie mogą być starsze niż 15 lat. 

§ 3. 1. Bilety okresowe: 

1) Bilet normalny, imienny, sieciowy – ważny na wszystkie linie przez 10 dni 

kalendarzowych - 36 zł, 

2) Bilet ulgowy, imienny, sieciowy – ważny na wszystkie linie przez 10 dni 

kalendarzowych - 18 zł, 

3) Bilet normalny, imienny, sieciowy – ważny na wszystkie linie przez 30 dni 

kalendarzowych - 70 zł, 

4) Bilet ulgowy, imienny, sieciowy – ważny na wszystkie linie przez 30 dni 

kalendarzowych - 35 zł, 

5) Bilet normalny, sieciowy na okaziciela - ważny na wszystkie linie przez 30 dni 

kalendarzowych - 90 zł, 

6) Bilet normalny, imienny, sieciowy – ważny na wszystkie linie przez 90 dni 

kalendarzowych - 176 zł, 

7) Bilet ulgowy, imienny, sieciowy – ważny na wszystkie linie przez 90 dni 

kalendarzowych - 88 zł, 

8) Bilet normalny, imienny, sieciowy – ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku -  

630 zł, 

9) Bilet ulgowy, imienny, sieciowy – ważny na wszystkie linie przez okres 1 roku –  

315 zł. 

2. Bilety okresowe mogą być zakupione od dowolnej daty wskazanej przez pasażera 

(bez możliwości zakupu z datą wsteczną) i uprawniają do przejazdu w ciągu 

okresu, na który zostały wykupione, liczonym łącznie z dniem wskazanym na 

bilecie. 

3. Wszystkie bilety okresowe w przypadku zmiany taryfy przewozowej zachowują 

ważność do końca okresu, na który zostały wykupione. 

§ 4. 1. Bilety zintegrowane ważne dla pasażerów autobusów MZK oraz 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A., zwanego w dalszej 

części uchwały „PKS” (sprzedawane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Koninie S.A.) : 

1) Bilet miesięczny zintegrowany normalny – ważny na wszystkich liniach przez 

1 miesiąc - koszt biletu miesięcznego PKS zgodnie z aktualnym taryfikatorem 

plus koszt biletu sieciowego MZK w kwocie 60 zł, 



 

2) Bilet miesięczny zintegrowany ulgowy – ważny na wszystkich liniach przez 1 miesiąc 

- koszt biletu miesięcznego PKS zgodnie z aktualnym taryfikatorem plus koszt 

biletu sieciowego MZK w kwocie 30 zł, 

3) Bilet 24-godzinny zintegrowany normalny – ważny 24-godziny od chwili skasowania 

– 22 zł, 

4) Bilet 24-godzinny zintegrowany ulgowy - ważny 24-godziny od chwili skasowania –  

11 zł. 

2. Wszystkie bilety zintegrowane w przypadku zmiany taryfy przewozowej 

zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wykupione. 

§ 5. Bilet bagażowy: Ustala się opłatę za 1 szt. dopuszczonego do przewozu 

bagażu ręcznego, którego suma trzech wymiarów (długość, wysokość, szerokość) 

przekracza 120 cm w wysokości ceny biletu normalnego jednoprzejazdowego dla 

jednej osoby. 

§ 6. 1. Zwrotu biletu okresowego można dokonać w terminie trzech dni od  

daty zakupu, a wypłata należności zostanie pomniejszona o opłatę manipulacyjną 

w wysokości 15% wartości zwracanego biletu, liczoną od wartości nominalnej biletu. 

2. Ceny biletów, o których mowa w § 1, § 2, § 3, § 4 zawierają podatek VAT. 

3. Upoważnia się MZK do stosowania rabatu i prowizji przy sprzedaży biletów: 

a) jednoprzejazdowych i czasowych w ilościach hurtowych tj. w pełnych 

bloczkach zawierających co najmniej 100 szt. biletów, 

b) okresowych, jeżeli wartość zamówionych jednorazowo biletów przekroczy  

3.000,00 zł. 

§ 7. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych (ulga 100%) na wszystkich 

liniach MZK uprawnieni są: 

1) Senatorowie i Posłowie RP. 

2) Radni Rady Miasta Konina. 

3) Pracownicy, emeryci i renciści MZK i ich rodziny, sieroty, wdowy i wdowcy po 

pracownikach, emerytach i rencistach MZK, uczniowie odbywający praktyki 

i młodociani pracownicy zatrudnieni w celu nauki zawodu w MZK – w zakresie 

ustalonym w Regulaminie wynagradzania pracowników Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. 

4) Inwalidzi wojenni i wojskowi. 

5) Kombatanci i osoby represjonowane z powodów politycznych oraz osoby, które 

w latach 1956-1989 z narażeniem własnego życia, majątku lub praw pracowniczych 



 

angażowały się w działalność antykomunistyczną zmierzającą do odzyskania przez 

Polskę niepodległości. 

6) Osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych 

i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do 

kwietnia 1989 r. 

7) Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na 

skutek represji politycznych. 

8) Weterani działań poza granicami państwa. 

9) Osoby posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej 

egzystencji lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa 

inwalidzka) oraz opiekun towarzyszący im w trakcie podróży. 

10) Osoby, które ukończyły 70-rok życia. 

11) Osoby, posiadające „Konińską Kartę Seniora 60+” w każdą sobotę w roku. 

12) Dzieci do 7-go roku życia, nie dłużej niż do 30 września roku, w którym rozpoczną 

realizację obowiązku szkolnego (nauka w szkole podstawowej). 

13) Niewidomi i ociemniali oraz przewodnik towarzyszący im w trakcie podróży. 

14) Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych, klasach 

integracyjnych, dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych, integracyjnych oraz 

dzieci niepełnosprawne spełniające obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego wraz z opiekunem. 

15) Dzieci od 7 roku życia, młodzież i osoby do ukończenia 25 roku życia dotknięte 

inwalidztwem lub niepełnosprawnością uczęszczające do placówek opiekuńczo-

wychowawczych, ośrodków terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacji, zakładów 

opieki zdrowotnej, ośrodków wsparcia, poradni psychologiczno-zawodowych wraz 

z opiekunem. 

16) Dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia wymagające stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz opiekun towarzyszący im w trakcie 

podróży. 

17) Honorowi Dawcy Krwi – mężczyźni, którzy oddali w dowolnym okresie co najmniej 

18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników, kobiety, 

które oddały w dowolnym okresie 15 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości 

ilości innych jej składników. 



 

18) Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz umundurowani 

funkcjonariusze Policji pełniący służbę. 

19) Posiadacze Konińskiej Karty Rodziny 3+ - dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku 

życia lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, bądź 

legitymuje się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

20) Uczniowie szkół podstawowych zamieszkali w Koninie realizujący obowiązek 

szkolny, z wyjątkiem uczniów, o których mowa w ust. 21. 

21) Uczniowie szkół podstawowych realizujący obowiązek szkolny w szkołach na terenie 

Miasta Konina. 

22) Uczniowie szkół ponadpodstawowych, takich jak: czteroletnie liceum 

ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, 

trzyletnia szkoła specjalna  przysposabiająca do pracy, zamieszkali w Koninie. 

§ 8. Do korzystania z przejazdów ulgowych (ulga 50%) na wszystkich liniach 

MZK uprawnieni są: 

1) Studenci szkół wyższych – I i II stopnia lub magisterskich jednolitych. 

2) Uczniowie szkół podstawowych (z wyjątkiem uczniów, o których mowa w § 7 pkt. 20) 

oraz ponadpodstawowych takich jak: dwuletnia branżowa szkoła II stopnia oraz 

szkoła policealna, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (z wyjątkiem 

uczniów, o których mowa w § 7 pkt. 22). 

3) Dzieci i młodzież niepełnosprawna, zaliczona do umiarkowanego lub lekkiego 

stopnia niepełnosprawności, do ukończenia 18 roku życia. 

4) Emeryci i renciści oraz współmałżonkowie od 60 roku życia, na których emeryt lub 

rencista otrzymuje zasiłek rodzinny. 

5) Osoby niesłyszące. 

§ 9. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania 

z bezpłatnych (100% ulgi) przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Koninie 

są: 

1) Dla Senatorów i Posłów - legitymacja senatorska lub poselska. 

2) Dla Radnych Miasta Konina - legitymacja radnego. 

3) Dla osób wymienionych w § 7 pkt. 3 – legitymacja pracownicza oraz imienny bilet 

wolnej jazdy wydany przez MZK. 

4) Dla inwalidów wojennych i wojskowych - legitymacja inwalidy wojennego 

i wojskowego. 



 

5) Dla Kombatantów i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz działaczy 

opozycji antykomunistycznej - legitymacja kombatancka lub zaświadczenie wydane 

przez Urząd ds. Kombatantów i osób represjonowanych. 

6) Dla osób wymienionych w § 7 pkt. 6 i 7 - decyzja Szefa Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych wydana w oparciu o ustawę z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 53 ze zm.). 

7) Dla weteranów działań poza granicami państw - dokumentem potwierdzającym 

status weterana jest legitymacja weterana wydana przez Ministra Obrony 

Narodowej. 

8) Dla osób wymienionych w § 7 pkt. 9 – orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy 

i samodzielnej egzystencji wydane przez właściwy organ, orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o I grupie inwalidzkiej wraz 

z dokumentem poświadczającym tożsamość albo legitymacja osoby 

niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności. 

9) Dla osób, które ukończyły 70 rok życia - dowód osobisty. 

10) Dla posiadaczy „Konińskiej Karty Seniora 60+” – Konińska Karta Seniora oraz 

dokument tożsamości. 

11) Dla niewidomych i ociemniałych – ważna legitymacja Polskiego Związku 

Niewidomych lub legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany 

stopień niepełnosprawnościz powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku 

wystawione przez uprawniony organ wraz z innym dokumentem ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość. 

12) Dla dzieci wymienionych w § 7 pkt. 12 - dokument potwierdzający wiek dziecka. 

13) Dla uczniów szkół specjalnych, klas integracyjnych – ważna legitymacja szkolna. 

14) Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli specjalnych, integracyjnych oraz 

dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego – ważna legitymacja. 

15) Dla dzieci, młodzieży i osób wymienionych w § 7 pkt. 15 orzeczenie 

o niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej z dokumentem 

poświadczającym tożsamość. 

16) Dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia - legitymacja osoby 

niepełnosprawnej wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności wystawione przez 

uprawniony organ, wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość. 



 

17) Dla opiekunów i przewodników podróżujących z osobami uprawnionymi do 

przejazdów bezpłatnych – dokument osoby uprawnionej do korzystania z w/w 

przejazdu. 

18) Dla podróżujących po dzieci, młodzież, osoby wymienione 

w §7 pkt. 14 i pkt. 15 oraz po ich odwiezieniu - zaświadczenie dla opiekuna dziecka, 

osoby niepełnosprawnej wydanej przez uprawnioną placówkę (wzór: MI – I /2002). 

19) Dla Honorowych Dawców Krwi – legitymacja wydana przez MZK w oparciu 

o dane uzyskane od instytucji prowadzących honorowe krwiodawstwo. 

20) Dla dzieci i młodzieży wymienionych w § 7 ust. 19 – Konińska Karta Rodziny 3+ 

wraz z dokumentem pozwalającym stwierdzić tożsamość i stopień 

niepełnosprawności (dla osób niepełnosprawnych). W przypadku dziecka 

nieposiadającego własnego dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej Karta 

honorowana jest wraz z dokumentem rodzica (opiekuna). 

21) Dla uczniów wymienionych w § 7 pkt. 20 i 22– ważna legitymacja szkolna 

zawierająca adres zamieszkania, albo ważna karta ucznia wydana przez placówkę 

oświatową z terenu Miasta Konina lub właściwy urząd gminy, według wzoru 

określonego przez MZK wraz z ważną legitymacją szkolną lub innym dokumentem 

poświadczającym tożsamość. 

22) Dla uczniów wymienionych w § 7 pkt. 21 - ważna legitymacja szkolna. 

§ 10. Dokumentami poświadczającymi uprawnienia do korzystania 

z ulgowych (50% ulgi) przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Koninie są: 

1) Dla studentów – ważna legitymacja studencka. 

2) Dla uczniów wymienionych w § 8 pkt. 2 – ważna legitymacja szkolna. 

3) Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zaliczanej do umiarkowanego lub lekkiego 

stopnia niepełnosprawności do 18 roku życia – legitymacja osoby niepełnosprawnej 

lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydany przez właściwy organ. 

4) Dla emerytów i rencistów – legitymacja emeryta i rencisty wydana przez właściwy 

organ wraz z dowodem osobistym, a dla współmałżonków decyzja o przyznaniu 

zasiłku rodzinnego wydana przez właściwy organ wraz z dowodem osobistym. 

5) Dla osób niesłyszących orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 

z powodu stanu narządu słuchu wraz z innym dokumentem ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość albo ważna legitymacja osoby niepełnosprawnej 

stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu 

słuchu. 



 

§ 11. Opłaty za wykonanie przewozów specjalnych oraz przewozów na trasach poza 

obszarem gminy miejskiej Konin, ustala MZK. 

§ 12. 1. Za naruszenie zasad dotyczących uiszczania opłat i korzystania 

z przewozów osób i bagażu ustala się opłaty dodatkowe w wysokości:  

1) za brak ważnego biletu na przejazd - 150 zł, 

2) za bilet przekazany lub przyjmowany - 150 zł, 

3) za bilet pokreślony zniszczony, niewypełniony - 150 zł, 

4) za przewożenie zwierząt i rzeczy, za które przewidziane są opłaty (bagaż) - 150 zł, 

5) za bilet o zaniżonej wartości - 80 zł, 

6) za bilet okresowy źle wypełniony -  80 zł. 

2. Pasażer otrzyma zwrot opłaty dodatkowej wyszczególnionej w § 12 pkt. 1 i pkt 5  

pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 5-krotnej wartości aktualnej 

ceny biletu jednoprzejazdowego normalnego, jeżeli w terminie 7 dni roboczych, 

licząc od dnia wystawienia opłaty dodatkowej przedłoży w siedzibie MZK 

niezbędne dokumenty. 

3. Opłatę dodatkową należy wpłacić w terminie 30 dni od daty jej wystawienia.  

Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe. 

4. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera lub 

najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia wysokość opłaty obniża się 

o 40%. 

5. Za spowodowanie zatrzymania, zmianę kursu autobusu bez uzasadnionej 

przyczyny lub dowóz do Komendy Policji celem wylegitymowania, podróżny 

zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości - 270 zł. 

§ 13. Traci moc Uchwała Nr 422 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 

2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za przewozy osób i bagażu ręcznego lokalnym 

transportem zbiorowym, świadczonym przez Miejski Zakład Komunikacji w Koninie 

Sp. z o.o. oraz określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

        Wiceprzewodniczący  

Rady Miasta Konina 

/-/Wiesław Steinke 


