
Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej 
w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.

BILETY JEDNORAZOWE

LP Kategoria uprawnienia Na terenie 
Gminy Krotoszyn

Poza terenem
Gminy

Krotoszyn i
Gminy Zduny 

1 Posłowie, senatorowie 100 % -
2 Inwalidzi  wojenni  lub  wojskowi 100 % -
3 Inwalidzi  wojenni  lub  wojskowi zaliczani do I grupy inwalidztwa - 78 %
4 Inwalidzi  wojenni  lub  wojskowi zaliczani do innej niż I grupa inwalidztwa - 37 %
5 Przewodnik lub opiekun  inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczanego do I grupy inwalidztwa 100 % 95 %

6
Kombatanci, wdowy lub wdowcy – emeryci lub renciści oraz osoby pobierające uposażenie w stanie 
spoczynku lub uposażenie rodzinne pozostałe po kombatantach i innych osobach uprawnionych

50 % 51 %

7 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych 100 % -
8 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - 78 %
9 Przewodnik towarzyszący niewidomym ofiarom działań wojennych 100 % -
10 Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 100 % 93 %
11 Osoby  niezdolne do samodzielnej egzystencji z wyjątkiem osób wymienionych w pkt 10 100 % 49 %
12 Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 100 % 37 %

13
Przewodnik lub opiekun  towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do 
samodzielnej egzystencji

100 % 95 %

14
Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych  z 
zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o 
szczególnym znaczeniu międzynarodowym

- 100 %

15
Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych 
związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby 
patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego

100 % 78 %

16
Funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli 
określonej w dziale V ustawy dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.poz.1947)

100 % 78 %

17
Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego 
mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy 
czynnościach organów egzekucyjnych

100 % 78 %

18
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności 
urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu

100 % 78 %

19 Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej tylko w czasie wykonywania czynności służbowych 100 % -

20
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz
osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równoległych

- 78 %

21

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna – wyłącznie na trasie przejazd z miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-
wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, 
ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki 
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus 
rehabilitacyjny – i z powrotem

100 % 78 %

22
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej- 
wyłącznie na trasie jak wyżej

100 % 78 %

23 Dzieci w wieku do lat 4 100 % 78%
24 Dzieci w wieku do lat 4, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia 100 % 100 %

25
Dzieci w wieku  powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania  
przedszkolnego

37 %

37%
na liniach:

1,3,5,6,8,10,11
50 %

tylko na linii K

26
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

37 %

0 %
na linii

1,3,5,6,8,10
50 %

tylko na linii K

27
Studenci  kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach 
magisterskim bez względu na wiek

50 % -

28 Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych 50 % -
29 Zasłużeni  honorowi dawcy krwi 100 % 100 %
30 Osoby, która ukończyły 65 rok życia 100 % -

31 Emeryci  lub  renciści 37 %
50 %

tylko na linii 
K,1,5,8 i 10 

32
Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w 
związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa.

- 37%

33 Dzieci i młodzież pobierająca naukę do lat 24 w okresie wakacji letnich 100 % -

34
Honorowy dawca krwi , który oddał co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po 
chorobie COVID-19 w czasie trwania stanu epidemii

- 33 %



Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej 

w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.

BILETY MIESIĘCZNE

LPLP Kategoria uprawnienia Na terenie 
Gminy Krotoszyn

Poza terenem
Gminy

Krotoszyn i
Gminy Zduny

1 Posłowie, senatorowie                                                 100 %
2 Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 100 % 93 %
3 Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji - 37 %

4
Przewodnik lub opiekun  towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do 
samodzielnej egzystencji

100 % -

5 Inwalidzi wojenni lub wojskowi 100 %
6 Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczanego do I grupy inwalidzkiej 100 %
7 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych 100 %
8 Przewodnik towarzyszący niewidomym ofiarom działań wojennych 100 %

9

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna wyłącznie na trasie przejazd z miejsca
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-
wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, 
ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 
ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki 
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus 
rehabilitacyjny – i z powrotem

100 % 78 %

10
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej- 
wyłącznie na trasie jak wyżej

100 % -

11
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub 
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

49 % 49 %

12

Dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka 
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej
przez upoważnioną jednostkę podległa ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 
sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10)

- 49 %

13 Dzieci powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej 37 % -

14
Studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom które ukończyły studia pierwszego stopnia do dnia 31 
października roku, w którym ukończyli te studia.

- 51 %

15 Doktoranci do ukończenia 35 roku życia. - 51 %

16
Studenci kształcący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo na jednolitych studiach 
magisterskim bez względu na wiek

50 %

17 Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych 50 %

18
Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

- 33 %

19
Nauczyciele  uczący  języka  polskiego,  historii,  geografii,  kultury  polskiej  lub  innych  przedmiotów
nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w  § 4 ust. 7 pkt. 3

- 33 %

20 Nauczyciele akademiccy - 33 %

21
Umundurowani funkcjonariusze : Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, 
funkcjonariusz celny- tylko w czasie wykonywania czynności służbowych

100 % -

22 Kombatanci 50 %
23 Zasłużeni  honorowi dawcy krwi 100 % 100 %
24 Emeryci  lub renciści 37 % -

100% lub 50% - ulgi ustawowe na terenie gminy

Uwaga!  

Osoby korzystające ze  zwolnień i ulg są zobowiązane do posiadania przy sobie dokumentu  

urzędowego potwierdzający tożsamość i tytuł uprawnienia.



Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej Zwolnienia i ulgi w opłatach za przejazdy środkami publicznej komunikacji zbiorowej 

na terenie Gminy Zduny w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.na terenie Gminy Zduny w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o.

BILETY JEDNORAZOWE

LP Kategoria uprawnienia
Na terenie

Gminy Zduny

1

Wszyscy pasażerowie z wyjątkiem:

a) Dzieci w wieku do lat 4, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego siedzenia (100 % ulgi);
b) Funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem

i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym 
znaczeniu międzynarodowym ( 100 % ulgi);

c) Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej 
egzystencji ( 95 % ulgi);

d) Przewodnik lub opiekun inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczanego do I grupy inwalidztwa (95 % ulgi);
e) Osoba niewidoma uznana za niezdolną do samodzielnej egzystencji ( 93 % ulgi);
f)    Dzieci w wieku do 4 lat (78% ulgi)
g) Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych 

z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz 
wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego ( 78% ulgi);

h) Funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej 
w dziale V ustawy dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej  (Dz.U.poz.1947) (78 % ulgi)

i) Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, 
przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach 
organów egzekucyjnych ( 78 % ulgi);

j) Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe 
patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu ( 78 % ulgi)

k) Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna – wyłącznie na trasie przejazd z miejsca 
zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-
wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno- wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, 
ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka 
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny –
 i z powrotem ( 78 % ulgi);

l) Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej- wyłącznie na 
trasie jak wyżej ( 78% ulgi);

m) Żołnierz odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz 
osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równoległych ( 78 % ulgi);

n) Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (78% 
ulgi);

o) Inwalida wojenny lub wojskowy zaliczany do I grupy inwalidztwa ( 78 % ulgi);

60%
tylko na linii 

Z-2,Z-3,Z-4,8 i 10  

BILETY MIESIĘCZNEBILETY MIESIĘCZNE

LP Kategoria uprawnienia
Na terenie

Gminy Zduny

1
Opiekunowie uczniów w czasie przewozu do szkół z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty

100 %
tylko na linii: 
Z-2, Z-3 i Z-4

2
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, jeżeli nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

100 %
tylko na linii:
 Z-2, Z-3 i Z-4

3

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
do ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, jeżeli nie podlegają przepisom ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty

100 %
tylko na linii:
 Z-2, Z-3 i Z-4

Uwaga!  

Osoby korzystające ze  zwolnień i ulg są zobowiązane do posiadania przy sobie dokumentu  

urzędowego potwierdzający tożsamość i tytuł uprawnienia.


