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 Warszawa, dnia 11 maja 2015 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Departament Praw Pasażerów

DPP-WPP.62.6.2015.1.PSz

wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,
Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że od 23 stycznia 2015 r. obowiązuje 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 23), w którym został określony nowy wzór legitymacji szkolnej 
uczniów i słuchaczy wszystkich typów szkół, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych (wzór 
66a, symbol - MEN-I/50a/2) oraz wzór legitymacji szkolnej ucznia niepełnosprawnego (wzór 
67a, symbol - MEN-I/50a-N/2). Najważniejszą zmianą w nowych wzorach legitymacji jest 
wprowadzenie wymogu wpisywania numeru PESEL.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, legitymacje szkolne wydane na drukach według 
dotychczasowych wzorów nr 66 i 67 (symbole MEN-I/50/2 oraz MEN-I/51/2) zachowują 
ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, 
że na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg 
ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 
i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nie 
posiada numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 
tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu tego dokonuje 
wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 

Legitymacje szkolne na druku według dotychczasowego wzoru nr 66 (symbol MEN-I/50/2) 
mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie, ze wskazanym powyżej 
zastrzeżeniem wpisania numeru PESEL lub odpowiednio serii i numeru paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego wydana na druku według 
dotychczasowego wzoru nr 67 (symbol MEN-I/51/2) może być, na pisemny wniosek 
rodziców ucznia niepełnosprawnego lub pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego, 
wymieniona przez szkołę na legitymację szkolną wydaną na druku według wzoru nr 67a 
(symbol - MEN-I/50a-N/2). Wymiana legitymacji następuje za zwrotem legitymacji wydanej 
na druku według dotychczasowego wzoru nr 67 i jest nieodpłatna.

Jednocześnie Urząd Transportu Kolejowego przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów 
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1737 ze zm.), jedynym dokumentem 
poświadczającym uprawnienia uczniów do korzystania z ulgi przy przejazdach środkami 
publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych 
i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych jest ważna legitymacja szkolna.
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W świetle obowiązujących przepisów, legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 
oraz MEN-I/51/2, bez wpisanego numeru PESEL, traktowane są jako nieważne i nie 
poświadczają uprawnień do ulgowych przejazdów. W przypadku okazania, w czasie kontroli 
dokumentów przewozu osób lub bagażu, legitymacji poświadczającej uprawnienia ucznia 
do ulgowego przejazdu bez wpisanego numeru PESEL, uczeń ten traktowany jest jako osoba 
nieposiadająca prawa do ulgowego przejazdu. Zgodnie z art. 33a ust. 4 ustawy 
z 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r., Nr 50, poz. 601 
ze zm.) w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub organizator publicznego transportu 
zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz 
i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz 
i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom 
poniesionym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego, podlega 
zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania 
przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień 
do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. 

Wyjątkiem są legitymacje szkolne wydane na drukach MENiS-II/180/2 oraz MENiS-II/182/2, 
które zgodnie z § 36 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624.) mogły być wydawane do roku szkolnego 
2010/2011 i zachowują ważność (bez konieczności wpisania nr PESEL) do czasu ukończenia 
przez ucznia nauki w danej szkole, tj. najpóźniej do 30 września 2016 r.

Będę zobowiązany za przekazanie ww. informacji wszystkim placówkom edukacyjnym 
objętym nadzorem pedagogicznym Kuratorium, których informacje te mogą dotyczyć.

Z poważaniem

PRZEMYSŁAW SKUBISZ
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

PRAW PASAŻERÓW
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Otrzymują:

1. Pani Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

2. Pani Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz

3. Pan Krzysztof  Babisz - Lubelski Kurator Oświaty

ul. 3-go Maja 6, 20-950 Lublin

4. Pani Bogna Ferensztajn - Lubuski Kurator Oświaty

ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.

5. Pan Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty

ul. Kościuszki 120a, 90-446 Łódź

6. Pan Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

7. Pani Dorota Sokołowska - Mazowiecki Kurator Oświaty 

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

8. Pani Halina Bilik - Opolski Kurator Oświaty

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

9. Pan Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

10. Pan Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty

Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok

11. Pani Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator Oświaty

ul. Wały Jagiellońskie 24, 80-853 Gdańsk

12. Pan Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

13. Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

14. Pani Grażyna Przasnyska - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn

15. Pani Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty

ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań

16. Pani Maria Borecka - Zachodniopomorski Kurator Oświaty

ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.


