
 

Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz dokumenty poświadczające nw. uprawnienia. 

 

 

Przejazdy 

bezpłatne 

 Osoby uprawnione Wymagany dokument 
1 Senatorowie i Posłowie RP. - legitymacja senatorska lub poselska. 

2 Radni Rady Miasta Konina. - legitymacja radnego. 

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. 

 

- legitymacja pracownicza oraz imienny bilet wolnej jazdy wydany przez 

MZK. 

4 Inwalidzi wojenni i wojskowi. - legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego. 

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. 

 

- legitymacja kombatancka lub zaświadczenie wydane przez Urząd 

ds. Kombatantów i osób represjonowanych. 

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

i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów 

obowiązujących do kwietnia 1989 r. 

 

- 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 2021 r., poz. 291 ze zm.). 7 Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r., 

na skutek represji politycznych. 

8 Weterani działań poza granicami państwa. - legitymacja weterana wydana przez Ministra Obrony Narodowej. 

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. 

- 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. 

10 Osoby, które ukończyły 70 rok życia. - dowód osobisty. 

11 Osoby, posiadające „Konińską Kartę Seniora 60+” w każdą sobotę w roku. - Konińska Karta Seniora oraz dokument tożsamości. 

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

rozpoczną realizację obowiązku szkolnego (nauka w szkole podstawowej). 

- dokument potwierdzający wiek dziecka. 

13 Niewidomi i ociemniali oraz przewodnik towarzyszący im 

w trakcie podróży. 

- ważna legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub legitymacja osoby 

niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności 

z 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. 

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. 

- ważna legitymacja szkolna. 

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. 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub legitymacja osoby niepełnosprawnej 

z dokumentem poświadczającym tożsamość. 

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. 

- legitymacja osoby niepełnosprawnej wraz z orzeczeniem 

o niepełnosprawności wystawione przez uprawniony organ, 

wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość. 

 

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

co najmniej 18 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilość innych jej 

składników, kobiety, które oddały w dowolnym okresie 15 litrów krwi lub 

odpowiadającej tej objętości ilość innych jej składników. 

- legitymacja wydana przez MZK w oparciu o dane uzyskane od instytucji 

prowadzących honorowe krwiodawstwo. 

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. 

- 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). 

20 Uczniowie szkół podstawowych zamieszkali w Koninie realizujący 

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

- ważna legitymacja szkolna wydana przez placówkę oświatową z terenu 

Miasta Konina lub ważna legitymacja szkolna zawierająca adres zamieszkania, 

albo ważna karta ucznia wydana przez Urząd Miejski w Koninie, według 

wzoru określonego przez MZK wraz z ważną legitymacją szkolną lub innym 

dokumentem poświadczającym tożsamość. 
21 Uczniowie szkół podstawowych realizujący obowiązek szkolny w szkołach  

na terenie Miasta Konina. 

- Opiekunowie i przewodnicy podróżujący z osobami uprawnionymi do 

przejazdów bezpłatnych. 

- dokument osoby uprawnionej. 

- Podróżujący po dzieci, młodzież, osoby wymienione w pkt 14 i pkt 15 oraz 

po ich odwiezieniu. 

- zaświadczenie dla opiekuna dziecka, osoby niepełnosprawnej wydanej 

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

 

Przejazdy 

ulgowe 

50% 

Osoby uprawnione Wymagany dokument 

1 Studenci szkół wyższych - I i II stopnia lub magisterskich jednolitych. - ważna legitymacja studencka. 

2 Uczniowie szkół podstawowych (z wyjątkiem uczniów, o których mowa 

W § 7.20. i 21.) oraz ponadpodstawowych do ukończenia szkoły, jednak nie 

dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

- ważna legitymacja szkolna. 

3 Dzieci i młodzież niepełnosprawna, zaliczona do umiarkowanego lub 

lekkiego stopnia niepełnosprawności, do ukończenia 18 roku życia. 

- legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. 

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

emeryt lub rencista otrzymuje zasiłek rodzinny. 

- 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 Osoby niesłyszące. - 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. 
                            MZK w Koninie sp. z o.o. od 01.01.2022 r. 


