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W toku badania skarg wpływających do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 

moją uwagę zwrócił problem dotyczący ulg przejazdowych dla uczniów w środkach 

transportu publicznego. Obywatele polscy mieszkający za granicą oraz uczniowie 

zameldowani na terenie Polski, ale uczęszczający do szkół poza polskim systemem oświaty, 

nie mają możliwości korzystania z ulg przejazdowych, gdyż nie posiadają legitymacji 

szkolnych uprawniających do ulgi. Powyższe legitymacje uprawniające do ulgi otrzymują 

jedynie uczniowie uczęszczający do szkół polskiego systemu oświaty.

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich, stojąc na straży wolności i praw człowieka 

 obywatela określonych w Konstytucji RP oraz w innych aktach normatywnych, 

skierowałem w dniu 22 lutego 2016 r. wystąpienie generalne do Ministra Infrastruktury i 

Budownictwa w celu wskazania na problem dyskryminacji obywateli polskich 

uczęszczających do szkoły za granicą poprzez nieprzyznanie im ulg w środkach transportu 

publicznego (kopia pisma w załączeniu).

W odpowiedzi z dnia 9 marca 2016 r. (DBI.III.050.29.2016.BW) Minister 

Infrastruktury i Budownictwa wskazał, że problematyka rozszerzania zakresu ulg 

ustawowych i objęcie nimi uczniów posiadających obywatelstwo polskie i uczęszczających 

do szkół poza polskim systemem oświaty powinna być rozpatrywana z udziałem Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Finansów (kopia pisma w załączeniu).

Warszawa, 

Pani
Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00‐513 Warszawa
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Wobec powyższego, działając na podstawie art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) zwracam się 

do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w odniesieniu do 

przedstawionych zagadnień zawartych w załączonych pismach. Jednocześnie informuję, 

że wystąpiłem w tej sprawie również do Ministra Rozwoju i Finansów, a także do Ministra 

Spraw Zagranicznych z prośbą o ocenę obowiązujących przepisów z prawem UE. 
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Do wiadomości:

1. Pan Mateusz Morawiecki 

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju i Finansów

2. Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury i Budownictwa

3. Pan Witold Waszczykowski

Minister Spraw Zagranicznych
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