Uprawnienia podróżnych do bezpłatnych i ulgowych przewozów
w PKS TRAVEL-BUS sc
I. Do bezpłatnych przewozów uprawnieni są:
1. Senatorowie i Posłowie RP
2. Dzieci w wieku do 4 lat – na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (bez zajmowania miejsca)
II. Do ulgi przy przejazdach uprawnieni są:
1. Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie dokumentu stwierdzającego
wiek
2. a). Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy inwalidzkiej lub uznani za niezdolnych do samodzielnej
egzystencji
b). Opiekun towarzyszący w podróży inwalidzie wojennemu lub wojskowemu I grupy lub uznanemu za niezdolnego do
samodzielnej egzystencji – na podstawie dokumentu inwalidy
3. Przewodnik w podróży osobie niewidomej lub ociemniałej oraz inwalidzie I grupy lub uznanego za niezdolnego do
samodzielnej egzystencji
4. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna oraz ich rodzice lub opiekunowie – uprawnienie to
obejmuje wyłącznie przejazdy z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówek opiekuńczowychowawczej, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem – na podstawie dokumentów:
a). Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły albo szkoły wyższej:
- legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
- legitymacja szkolna lub studencka wraz z dokumentem stwierdzającym inwalidztwo lub niepełnosprawność
b). Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do szkoły:
- dokumenty – legitymacja, zaświadczenie, orzeczenie stwierdzające inwalidztwo, niepełnosprawność lub
uznanie za niezdolność do samodzielnej egzystencji, niezdolność do pracy, wystawione przez uprawniony
organ
c). Dla dzieci u których jest widoczne inwalidztwo lub niepełnosprawność – nie sa wydane dokumenty
d). Dla rodziców lub opiekunów podróżujących wraz z dzieckiem:
- dokumenty dziecka określone w punkcie a i b lub zaświadczenie Polskiego Związku Niewidomych
e). Dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów przy przejazdach na badania, leczenie, konsultacji, zajęć
rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej:
- określony w punkcie a i b wymagane jest dodatkowe zaświadczenie (zawiadomienie) określające termin i
miejsce
5. Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową (tylko czynna służba zasadnicza)
6. Osoby niewidome lub ociemniałe:
- na podstawie dokumentów, legitymacja, orzeczenie, oświadczenie, stwierdzające inwalidztwo lub
niepełnosprawność wystawione przez uprawniony organ
7. Inwalidzi wojenni i wojskowi, zaliczani do I grupy inwalidztwa lub uznanych za całkowicie lub częściowo niezdolnych
do pracy – na podstawie książeczki inwalidy wojennego, wojskowego
8. Inwalidzi I grupy z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych oraz ogólnego stanu zdrowia, osoby uznane za
niezdolne do samodzielnej egzystencji lub osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności:
- na podstawie dokumentów, legitymacja, orzeczenie, oświadczenie, stwierdzające inwalidztwo lub
niepełnosprawność lub niezdolność do samodzielnej egzystencji, orzeczenie i zaświadczenie okazuje się wraz z
dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej

Opłata bagażowa:

do 100 km – 3,00 zł
powyżej 100 km – 5,00 zł

Opłata za przewóz psa jest równa 50 % ceny biletu normalnego
Cena biletu ulgowego wynosi 80 %ceny normalnego. Ulga jest udzielana na podstawie wewnętrznego rozporządzenia PKS
TRAVEL-BUS sc, bez jakichkolwiek dopłat z zewnątrz.
* rozporządzenie ważne od września 2003

