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Odpowiadając na pismo w sprawie ulgi na przejazdy środkami lokalnego transportu 
zbiorowego dla emerytów i rencistów, o której mowa w § 2 pkt 3 załącznika do uchwały Rady m.st. 
Warszawy nr XXXIII/828/2016 r. z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi 
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie przekazuję następujące 
wyjaśnienia. 

W myśl przywołanego przepisu, do przejazdów ze zniżką 50 % środkami lokalnego transportu 
zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnieni są emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia, 
niezależnie od tego, jaki polski organ przyznał im świadczenia emerytalne i rentowe. W myśl wykładni 
celowościowej, osobą uprawnioną do korzystania z w / w uprawnienia jest emeryt/rencista, który 
uzyskał świadczenia emerytalno-rentowe zgodnie z przepisami prawa polskiego. Taka wykładnia tego 
przepisu funkcjonuje od początku jego istnienia, stanowiąc o uprawnieniach emerytów i rencistów do 
przejazdów środkami warszawskiego transportu publicznego ze zniżką 50 %. W opisanym przypadku 
przyznanie ulgi emerytom i rencistom nie jest uzależnione od ich obywatelstwa, dlatego nie można 
mówić o naruszeniu zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. 

Zgodnie z art.SOa ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 
wmieście stołecznym Warszawie uprawnienie do ustalania wysokości opłat za usługi przewozowe 
w publicznym transporcie zbiorowym przysługuje Radzie m.st. Warszawy, która podobnie jak rady 
gmin w innych gminach, ustala ceny i przyznaje żniżki/ulgi np. osobom opłacającym podatki na 
określonym obszarze, co nie stanowi naruszenia przepisów Konstytucji RP oraz prawa europejskiego. 

Kryterium przyznania świadczenia emerytalnego i rentowego przez polski organ jest istotne 
również z praktycznego punktu widzenia. W przeciwnym razie kontrolerzy biletów byliby zmuszeni do 
zapoznania się ze wzorami legitymacji emeryta/rencisty funkcjonującymi we wszystkich państwach, 
w których takie świadczenia są wydawane. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że wśród bogatej oferty biletów przewidzianych 
w Taryfie przewozowej obowiązującej w warszawskim transporcie publicznym, jest imienny bilet 
seniora w cenie 50 zł dla osób, które ukończyły 65 rok życia. Bilet ten uprawnia do nieograniczonej 



liczby przejazdów przez 365 lub 366 dni od momentu skasowania, na podstawie dokumentu 
poświadczającego wiek osoby. Natomiast osoby, które ukończyły 70 rok życia korzystają 
z bezpłatnych przejazdów na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem 
zawierającym datę urodzenia. W jednym i drugim przypadku nie ma znaczenia pochodzenie, czy też 
narodowość osoby uprawnionej. 
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