
UCHWAŁA NR LXXVII/1893/17
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,

uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej
realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły
do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730) w związku 
z art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 573, 960, 1920, 2260), art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 
zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, 1920, 1954, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 60), art. 33a 
oraz art. 34a ust. 2 i Rozdział 10a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 915, Dz. U. z 2016 r. poz. 1954, 2260) oraz art. 14a ust. 3 i 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1985, 1954, 2169, Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60), uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. 
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych 
oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej 
Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji 
publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.) punkt V. otrzymuje brzmienie:

V.  Opłaty dodatkowe

Lp. RODZAJ OPŁATY SPOSÓB USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY 
DODATKOWEJ

1.
opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego 
biletu/dokumentu przewozu bądź dokumentu 
poświadczającego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego

48 – krotność ceny biletu czasowego 
60- minutowego normalnego1, 
tj.  przy uwzględnieniu ceny ww. biletu określonej 
w punkcie I powyżej - 240,00 zł

2.
opłata dodatkowa za przejazd pasażera bez ważnego 
dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu 
ulgowego

30 – krotność ceny biletu czasowego 
60- minutowego normalnego1,
 tj.   przy uwzględnieniu ceny ww. biletu określonej 
w punkcie I powyżej - 150,00 zł

3. opłata dodatkowa za naruszenie przepisów 
o przewozie rzeczy i zwierząt 

30 – krotność ceny biletu czasowego 
60- minutowego normalnego1,
 tj. przy uwzględnieniu ceny ww. biletu określonej 
w punkcie I powyżej - 150,00 zł

4.

opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub 
zmiany trasy środka transportowego,  bez uzasadnionej 
przyczyny

100 – krotność ceny biletu czasowego
60- minutowego normalnego, 
tj.   przy uwzględnieniu ceny ww. biletu określonej 
w punkcie I powyżej - 500,00 zł

1W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty 
(u kontrolującego lub w sposób określony na wezwaniu) jej wysokość zostaje obniżona: o 50% (opłata 
dodatkowa określona w Lp. 1) lub o 30% (opłata dodatkowa  określona w Lp. 2 lub Lp. 3.).”
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§ 2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
(z późn. zm.) punkt VI. otrzymuje brzmienie:

VI.  Inne opłaty

Lp. RODZAJ OPŁATY OPŁATA [zł]

1. 

opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem 
opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania do zapłaty 
w przypadkach ich umorzenia, określonych w zał. Nr 3 do 
uchwały § 12 ust. 4)

2 – krotność ceny biletu czasowego 
60 - minutowego normalnego, 
tj. przy uwzględnieniu ceny ww. biletu określonej 
w punkcie I powyżej - 10,00 zł

2.
opłata za pierwsze wydanie  karty elektronicznej  – nośnika 
biletów okresowych i biletów wolnej jazdy oraz wymianę 
karty elektronicznej zwykłej na spersonalizowaną

nie jest pobierana

3.

opłata za powtórne i każde kolejne wydanie karty 
elektronicznej – nośnika biletów okresowych i biletów 
wolnej jazdy – w przypadku utraty lub zniszczenia karty 
wcześniej wydanej 

8,00

§ 3. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
(z późn. zm.) otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Krakowa

Bogusław Kośmider
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Załącznik do Uchwały Nr LXXVII/1893/17 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/231/11 

Rady Miasta Krakowa 

z dnia 6 lipca 2011 r. (z późn. zm.)  

 

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH 
w Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK), realizowanej na obszarze  

Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin,  

z którymi zawarte zostało porozumienie w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego 

 

 

I. Ustala się uprawnienia do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi:  

 

Lp. Osoby uprawnione Podstawa uprawnienia/dokument 

poświadczający uprawnienie1 

 1.  Dzieci od urodzenia do dnia 30 września roku, 

w którym kończą 7 rok życia  

Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument 

urzędowy dziecka lub rodziców (opiekunów) 

umożliwiający stwierdzenie wieku dziecka  

2.  Uczniowie krakowskich szkół podstawowych, 

w okresie od 1 września do 30 czerwca 

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły 

podstawowej zlokalizowanej na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków, wydana według wzoru 

określonego przez ministra właściwego do spraw 

edukacji  narodowej  

3. Dzieci i młodzież objęta programem pn. 

Krakowska Karta Rodzinna 3+  

Krakowska Karta Rodzinna w formie 

spersonalizowanej karty elektronicznej z zapisem 

biletu wolnej jazdy  

4. Dzieci z rodzin wielodzietnych tj. rodzin, 

w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu 

co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad 

którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) 

w wieku do ukończenia 18 roku życia lub 

do ukończenia 24 roku życia w przypadku 

kontynuowania przez dziecko nauki lub bez 

ograniczenia wieku w przypadku dziecka 

z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu 

znacznym, zamieszkujących na stałe 

w obszarze objętym integracją międzygminną. 

Uprawnienie obejmuje dzieci  i młodzież 

uczącą się do ukończenia 24 roku życia 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany  na nośniku 

w formie karty elektronicznej, na okres 1 roku 

(uprawnienie obowiązuje do końca terminu 

ważności wydanego biletu)  

5. Wychowankowie rodzinnych domów dziecka 

oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych 

typu rodzinnego, wraz z osobami 

prowadzącymi i ich dziećmi 
oraz  wychowankowie placówek opiekuńczo-

wychowawczych 
oraz  dzieci z wielodzietnych zawodowych   

rodzin zastępczych 

 

zamieszkujący/e  na stałe w obszarze objętym 

integracją międzygminną 

Bilet wolnej jazdy imienny, wydany na nośniku 

w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, 

na okres 1 roku 
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6. Dzieci do ukończenia 18 roku życia 

niepełnosprawne z powodu:  

schorzeń narządu słuchu 
lub upośledzenia umysłowego,  
lub schorzeń narządu wzroku,  
lub schorzeń narządu ruchu, 
lub schorzeń neurologicznych 

wraz z opiekunem towarzyszącym  im  

w pojeździe 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie, z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności:  

- „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i”  

wraz z zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym zaburzenia słuchu 

-„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c”  

-„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”  

-„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a” 

-„10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a” 

 

 

7. Uczniowie o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych, uczęszczający do szkół 

podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych i policealnych wraz  

z opiekunem, który podróżuje:  

- z uprawnionym, po uprawnionego lub po  

  odwiezieniu uprawnionego  

- wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania 

uprawnionego do placówki oświatowej lub 

innej placówki specjalnej (wychowawczej, 

ośrodka terapii, zakładu opieki zdrowotnej, 

itp.) do której uczęszcza uprawniony i z 

powrotem (prawo to jest ograniczone do 

przejazdu najkrótszą drogą) 

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, 

wydawana uczniom ze stwierdzoną potrzebą 

kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawność  

a  

dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez 

placówkę do której uczęszcza uprawniony,  

określające nazwę i adres placówki oraz adres 

zamieszkania uprawnionego ucznia   

 

 8.  Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:  

 znacznym stopniem niepełnosprawności  
lub całkowitą niezdolnością do pracy  
        i samodzielnej egzystencji  
lub niezdolnością do samodzielnej egzystencji  
lub I grupą inwalidztwa 

 

wraz z opiekunem towarzyszącym  im  

w pojeździe  

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 

niepełnosprawności  
  lub  orzeczenie z określeniem całkowitej 

niezdolności do pracy i samodzielnej 

egzystencji lub niezdolności do samodzielnej 

egzystencji   

  lub  orzeczenie o I grupie inwalidztwa  

z dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej 

 

 9.  Osoby ze schorzeniem narządu wzroku  

wraz z przewodnikiem towarzyszącym im 

w pojeździe  

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności:  

„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h”      
lub  legitymacja Polskiego Związku  Niewidomych 

 

z dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej 

 

 10.   Osoby niepełnosprawne z narządu ruchu 

kończyn dolnych z orzeczonym/ą:  

umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności  
lub całkowitą niezdolnością do pracy  
lub II grupą inwalidztwa 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności:  

„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N”  

 lub orzeczenie z określeniem całkowitej      

niezdolności do pracy  
lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa 

 

wraz z zaświadczeniem lekarskim 

potwierdzającym niepełnosprawność z narządu 

ruchu kończyn dolnych   

oraz  dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej 
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11.   Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem 

umysłowym z orzeczonym umiarkowanym 

stopniem niepełnosprawności 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub 

orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli 

przyczyny niepełnosprawności:  

„01-U”, „U”, „§26 pkt 1 lit. c” 

 

z dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej 

12. Osoby, które ukończyły 70 lat życia Dokument ze zdjęciem umożliwiający 

potwierdzenie wieku i tożsamości osoby 

uprawnionej 

 13.  Osoby, które oddały bezpłatnie:  

 co najmniej 18 litrów krwi pełnej lub 

odpowiadającą tej objętości ilość innych jej 

składników – mężczyźni, 

 co najmniej 15 litrów krwi pełnej lub 

odpowiadającą tej objętości ilość innych jej 

składników  – kobiety 

Legitymacja potwierdzająca  nadanie odznaki 

,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" za oddanie 

15/18 litrów krwi  
  lub  legitymacja Honorowego Dawcy Krwi 

z odpowiednim wpisem, poświadczonym 

pieczątką Centrum Krwiodawstwa  

 

wraz z dokumentem  umożliwiającym  

potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej 

14. Osoby posiadające status represjonowanego 

z powodu represji wojennych  i okresu 

powojennego  

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez 

organ rentowy, zawierająca wpis aktualnego 

orzeczenia o całkowitej lub częściowej 

niezdolności do pracy albo o całkowitej 

niezdolności do pracy oraz niezdolności do 

samodzielnej egzystencji 

lub zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów 

i osób  represjonowanych, wydane przez Urząd do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych  

 

z dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej  

15. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz 

osoby represjonowane z powodów 

politycznych  

Legitymacja działacza opozycji 

antykomunistycznej lub osoby represjonowanej 

z powodów politycznych wydana przez Urząd 

ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  

16. Obywatele polscy poszkodowani przez  

III Rzeszę będący zwyczajnymi członkami 

Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych 

przez III Rzeszę 

Legitymacja Stowarzyszenia Polaków 

Poszkodowanych przez III Rzeszę  

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej 

17. Osoby upoważnione do kontroli dokumentów 

przewozu w pojazdach KMK,  podczas 

wykonywania czynności służbowych 

Imienny identyfikator uprawniający do 

przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu 

18.   Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Komunikacyjnego S.A. w Krakowie 

Legitymacja pracownicza MPK S.A.  

 

19. Nieumundurowani funkcjonariusze Policji 

wykonujący czynności operacyjne  

w pojazdach KMK 

Bilet wolnej jazdy imienny, zapisany na nośniku 

w formie karty elektronicznej 

20. Pasażerowie odbywający podróż środkami 

KMK, w dniu obchodów Europejskiego Dnia 

bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku 

-  
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II. Ustala się uprawnienia do przejazdów ulgowych liniami dziennymi i nocnymi: 

 

Lp.  Osoby uprawnione 
Podstawa uprawnienia/dokument 

poświadczający uprawnienie1 

1.  Dzieci i młodzież od 1 października roku 

kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do 

ukończenia 16 roku życia  

 (nie dotyczy uczniów krakowskich szkół 

podstawowych w okresie od 1 września do 

30 czerwca - uprawnionych do przejazdów 

bezpłatnych)  

Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia  

2. Młodzież po ukończeniu 16 roku życia,  

ucząca się w szkołach publicznych lub 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych, objętych polskim systemem 

oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 

roku życia 

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru 

określonego przez ministra właściwego do spraw 

edukacji  narodowej lub kultury  

 3. Uczestnicy studiów trzeciego stopnia  Ważna legitymacja doktoranta wydana według 

wzoru określonego przez ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego 

 4.  Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, 

do ukończenia 26 roku życia 

Ważna  imienna karta: 

 ISIC (International Student Identity Card) 

5. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą: 

umiarkowanym stopniem   

niepełnosprawności  
lub  całkowitą niezdolnością do pracy 
lub II grupą inwalidzką  

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie 

z określeniem umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności  
lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności  

     do pracy l 
lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa  

 

z dokumentem umożliwiającym  potwierdzenie 

tożsamości osoby uprawnionej 

 6.  Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu Legitymacja osoby niepełnosprawnej  

z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 

z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” 
lub legitymacja wydana przez Polski Związek  

Głuchych z wpisem „inwalida słuchu” 

7.  Emeryci do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub 

prawomocna decyzja o przyznaniu świadczeń 

emerytalnych wraz z dokumentem umożliwiającym 

potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.  

 

 1 Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz 

emerytom tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały 

stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.  

 

Osoby posiadające uprawnienie do bezpłatnych przejazdów, wymienione w punkcie I, w tabeli w poz. Lp. 6, 

Lp. 8-11, i Lp.13-14 mogą, po udokumentowaniu uprawnienia, uzyskać imienny bilet wolnej jazdy,  zapisany 

na nośniku w formie spersonalizowanej karty elektronicznej, na okres zgodny z ważnością dokumentów 

potwierdzających uprawnienie. W przypadkach wymienionych w punkcie I, w tabeli w poz. Lp. 6, 8-9 bilet 

wolnej jazdy zawiera specjalne oznaczenie potwierdzające uprawnienie dla opiekuna/przewodnika. 

Osobom wymienionym w punkcie II w tabeli w poz. Lp.1 lub Lp.2 korzystającym z imiennego biletu 

okresowego miesięcznego, które w okresie ważności biletu kończą 16 lub 24 rok życia uprawnienie 

przysługuje do końca ważności biletu. 
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