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na podstawie skargi wniesionej przez obywatela powziąłem informację o problemie 

dotyczącym zasad wydawania zaświadczeń poświadczających posiadanie prawa do ulgi 

przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego, o której 

mowa w art. 3 ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1992 r.  o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 ze 

zm.), przez podmioty uprawnione do wydawania zaświadczeń na mocy rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1427).  

W praktyce podmioty te pobierają opłaty za wskazane zaświadczenia i często  

uzależniają wysokość tych opłat od członkostwa w stowarzyszeniu. Wskazane kwestie są 

istotne z punktu widzenia zasady prawidłowej legislacji oraz zagwarantowania wolności 

zrzeszania się, o której mowa w art. 58 Konstytucji. Zasady pobierania opłat za 

zaświadczenie pozwalające korzystać z ustawowego uprawnienia powinny być bowiem 

ujednolicone i mieć swoją podstawę prawną. Pobieranie tych opłat nie powinno zaś 

prowadzić do uprzywilejowania osób będących członkami poszczególnych stowarzyszeń 
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względem osób korzystających z negatywnego aspektu wolności zrzeszania się 

i pozostających poza strukturami tego typu organizacji. 

 W toku badania niniejszej sprawy wskazane wyżej wątpliwości potwierdziły 

Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Dyrektor 

Departamentu Budżetu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa (kopie obu pism 

w załączeniu). Podniesiono, że w niniejszej sprawie zasadne byłoby wprowadzenie 

odpowiednich zmian legislacyjnych na poziomie ustawowym. 

 Mając na uwadze powyższe, działając w oparciu o art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 

15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie zainicjowania wprowadzenia 

stosownych zmian legislacyjnych. Będę wdzięczny za poinformowanie mnie o zajętym  

w niniejszej sprawie stanowisku.  

 (-) [Adam Bodnar] 
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