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Ulgi ustawowe
Pierwszą kategorią ulg przysługujących 
seniorom są ulgi na przejazd środkami 
transportu zbiorowego. Ustawa z dnia 
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach 
do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego 
przewiduje, iż do dwóch przejazdów 
w ciągu roku z ulgą 37% przy 

przejazdach środkami publicznego 
transportu zbiorowego kolejowego  
w pociągach osobowych, pospiesznych 
i ekspresowych uprawnieni są emeryci 
i renciści oraz ich współmałżonkowie, na 
których pobierane są zasiłki rodzinne.
Do uzyskania prawa przejazdu z powyższą 
ulgą konieczne jest przedstawienie 

Seniorom przysługuje szereg ulg i zniżek obejmujących  
różne dziedziny życia. Uprawnienia seniorów do zniżek dzielą się na ulgi 
ustawowe i handlowe. Pod pojęciem seniora najczęściej definiuje się  
osobę  w wieku emerytalnym lub osobę, która ukończyła najczęściej  
75 rok życia.

Przejazdy pociągami.
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stosownego zaświadczenia wydanego 
przez wymienione w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury organizacje 
zrzeszające emerytów i rencistów, 
zaświadczenie takie mogą otrzymać 
zarówno członkowie tych organizacji 
oraz osoby niezrzeszone.
 
PKP Intercity
Poza ulgą ustawową poszczególne 
spółki przewozu kolejowego 
przewidują również ulgi handlowe. 
Taryfa Przewozowa Spółki PKP Intercity 
przewiduje ulgę wysokości 50% dla 
osób, które ukończyły 60-ty rok życia 
oraz nabyły Kartę Seniora PKP Intercity 
S.A., której roczny koszt wynosi 150 zł.

Przewozy Regionalne
Seniorzy korzystający z usług spółki 
Przewozy Regionalne mogą nabyć 
REGIOkartę SENIOR w cenie 49 zł 
rocznie w pierwszym roku oraz 20% 
taniej w następnym roku. REGIOkarta 
Senior uprawnia do nabycia biletu 
jednorazowego w cenie obniżonej  
o 30%, a w przypadku biletu sieciowego 
(wyłącznie wg taryfy normalnej) oraz 
odcinkowego w cenie obniżonej  
o 15%.
 
Komunikacja autobusowa 
międzymiastowa
Ustawodawca nie przewidział 
zniżek ustawowych dla seniorów 
korzystających z komunikacji 
autobusowej międzymiastowej, jednak 
wielu przewoźników proponuje swoim 
klientom zniżki handlowe.
 
Komunikacja miejska.
W Gminie Miejskiej Bochnia na 
podstawie Zarządzenia Prezesa 

Bocheńskich Zakładów Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. seniorom 
przysługuje prawo do korzystania  
z biletów ulgowych socjalnych, jeżeli 
spełniają następujące przesłanki:
- są emerytami i rencistami:  
a) kobiety powyżej 60 lat, mężczyźni 
powyżej 65 lat; 
b) renciści z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności;
c) osoby pobierające renty 
rodzinne - kobiety powyżej 60 lat, 
mężczyźni powyżej 65 lat.
Podstawą skorzystania ze zniżki jest 
posiadanie książeczki emeryta, rencisty, 
lub odcinka renty bądź emerytury.
Seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia 
korzystają z bezpłatnych przejazdów 
komunikacją miejską w Bochni, na 
podstawie dowodu osobistego.
Kombatanci oraz wdowy i wdowcy, 
emeryci i renciści pozostali po 
kombatantach i innych osobach
uprawnionych, osoby represjonowane 
korzystają z 50 % zniżki za przejazdy 
bocheńską komunikacją miejską 
na podstawie książeczki inwalidy 
wojennego.
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Linie lotnicze
Linie lotnicze przewidują liczne 
zniżki i ulgi handlowe dla emerytów, 
szczegółowej oferty należy szukać  
u poszczególnych przewoźników.
 

Opłata paszportowa
Seniorom na podstawie ustawy  
z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach 
paszportowych przysługuje ulga  
w wysokości 50% opłaty za wydanie 

paszportu. Opłata ta po zastosowaniu 
zniżki dla seniorów wynosi 70 zł. Z ulgi 
korzystać mogą emeryci, renciści oraz 
osoby niepełnosprawne. Osoby, które 
ukończyły 70 rok życia są zwolnione  
z całości opłaty za wydanie paszportu.
 
Abonament 
radiowo-telewizyjny

Kolejną zniżką ustawową przysługującą 
seniorom jest zwolnienie z opłat 
abonamentu radiowo-telewizyjnego. 
Na podstawie ustawy z dnia 21 kwietnia 
2005 r. o opłatach abonamentowych  
z opłat abonamentowych zwolnione 
są osoby, które ukończyły 75 rok życia  
i osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają 
ustalone prawo do emerytury, której 
wysokość nie przekracza miesięcznie 
kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym, 
ogłaszanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.9
Warto pamiętać, iż osoby korzystające 
ze zwolnień od opłat abonamentowych 
obowiązane są zgłosić właściwej 
placówce pocztowej operatora 
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wyznaczonego, zmiany stanu prawnego 
lub faktycznego, które mają wpływ na 
uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni 
od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła. 
Korzystać ze zwolnienia można po 
wcześniejszym dopełnieniu formalności 
rejestracyjnych, ponieważ samo 
uzyskanie uprawnień do zwolnienia 
nie powoduje automatycznego 
ustania obowiązku ponoszenia opłat 
abonamentu radiowo-telewizyjnego.
 
Bonifikata w opłatach 
za użytkowanie wieczyste.
Seniorom na podstawie ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, przysługuje po 
spełnieniu ustawowych przesłanek 
prawo do zwolnienia z opłaty za 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe 
w wysokości 50 % wysokości opłaty. 
Zwolnienie to przysługuje osobom 
fizycznym, których dochód miesięczny 
na jednego członka gospodarstwa 
domowego nie przekracza 50% 
przeciętnego wynagrodzenia  
w gospodarce narodowej w roku 
poprzedzającym rok, za który opłata 
ma być wnoszona, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”, na podstawie ustawy 
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Seniorzy, którym 
przysługują spółdzielcze prawa do lokali, 
korzystają z bonifikaty w formie ulgi w 
opłatach z tytułu udziału w kosztach 
eksploatacji budynków. Aby skorzystać  
z powyższej ulgi należy złożyć stosowny 
wniosek.

Ulgi i zniżki w instytucjach 
kultury.

Seniorom często przysługują ulgi i zniżki 
handlowe oferowane przez instytucje  
z zakresu kultury i sztuki. W zależności od 
ofert przedstawianych przez instytucje 
je obsługujące seniorzy mogą liczyć na 
ulgi i zniżki w muzeach, teatrach czy też 
kinach.
W mieście Bochnia seniorom przysługuje 
prawo do ulgowego biletu w lokalnym 
kinie. Ulga dla emerytów przysługuje za 
okazaniem legitymacji, wysokość zniżki 
wynosi kilka złotych na każdym bilecie 
wstępu. Emerytom przysługuje również 
kilkuzłotowa zniżka na bilety wstępu do 
krytej pływalni w Bochni.
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Zniżki i ulgi w aptekach oraz 
sklepach.
Liczne apteki oraz sklepy przewidują 
zniżki dla seniorów. Aktualnej oferty 
dla seniorów należy poszukiwać 
bezpośrednio u sprzedawców 
lub aptekarzy. Przykładowo jedna  
z ogólnopolskich sieci aptek proponuje 
zniżki w wysokości 25% dla klientów po 
75 roku życia.
 

Banki.
Poszczególne banki przewidują liczne 
oferty zarówno kredytowe jak i związane 

z prowadzeniem konta bankowego dla 
emerytów i rencistów. Często banki 
odstępują od pobierania pewnych 
opłat i prowizji od klientów będących 
emerytami.
 
Edukacja seniorów.

Poza wymienionymi zniżkami 
związanymi z podróżami, sportem  
i rekreacją na uwagę zasługuje 
również możliwość podjęcia przez 
seniorów edukacji. Dla mieszkańców 
Bochni i okolic w wieku dojrzałym 
utworzono Bocheński Uniwersytet 
Otwarty działający w ramach Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej w Bochni. Zajęcia 
obejmują tematykę z różnych dziedzin 
wiedzy między innymi: ekonomię, 
geografię, historię, medycynę, filozofię.
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4. § 42 warunków taryfowych REGIOkarty 
SENIOR.

5. http://www.bochnia.eu/user_files/bzk/
ulgi.pdf

6. http://www.bochnia.eu/user_files/bzk/
ulgi.pdf

7. http://www.bochnia.eu/user_files/bzk/
ulgi.pdf

8. Art. 8 i 9  ustawy z dnia 13 lipca 
2006 r. o dokumentach paszportowych, 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 
lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie 
dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu.

9. Art. 4  ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. 
o opłatach abonamentowych.

10. Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. o gospodarce nieruchomościami.

11. www.bochnia.eu

12. www.doz.pl

13. www.pocztowy.pl, www.bzwbk.pl, www.
pkobp.pl

14. www.wse.bochnia.pl

ŹRÓDŁO 

1. Art. 3  ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. 
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu 
zbiorowego

2. § 6 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 października 
2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów 
poświadczających uprawnienia do 
korzystania z ulgowych przejazdów 
środkami publicznego transportu 
zbiorowego.

3. § 31 Uchwały Nr 129/2013 Zarządu 
Spółki pod firmą „PKP Intercity” Spółka 
Akcyjna z dnia 14 lutego 2013 r.  
w sprawie ustalenia Taryfy przewozowej 
Spółki „PKP Intercity” (TP-IC).
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Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w Starostwie Powiatowym w Bochni,
ul. Kazimierza Wielkiego 31, pokój nr 219, godziny urzędowania: poniedziałek od 8:00 do 16:00,                          

wtorek-czwartek 7:30 – 15:30,  piątek dzień wewnętrzny, tel. 14 615 37 00 lub 14 615 37 58,
e- mail: konsumenci@powiat.bochnia.pl

Punkt Informacyjno-Ewidencyjny Narodowego Funduszu Zdrowia
mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni  pokój nr 6, parter.

Czynny w godzinach:
poniedziałek-wtorek: 8.00-12.00, środa: 10.00-14.00, czwartek-piątek: 8.00-12.00

tel. 14 611 79 57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
ul. Windakiewicza 9/5, tel. 14 611 97 40 

e-mail: pcprbochnia@wp.pl   strona internetowa: www.bochnia.pcpr.pl 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
ul. Kolejowa 14, tel: 14 615 39 10

e-mail: mopsbochnia@wp.pl  strona internetowa: www.mopsbochnia.pl  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni (dla obszaru Gminy Bochnia)
ul. Kazimierza Wielkiego 26,   tel : 14 611 67 76 

e-mail  gopsbochnia@poczta.onet.pl strona internetowa: www.bochnia-gmina.pl/gzps.htm 

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Floris 22, tel. 14 612 48 66

e-mail: spmzoz@bochnia.pl  strona internetowa: www.zoz.bochnia.pl 

Miejski Dom Kultury,   
ul. Regis 1  tel. 14 611 69 35, 

e-mail: mdk@bochnia.pl   strona internetowa: www.mdk.bochnia.pl  
Kino REGIS  tel. 14 611 69 35 w. 27

e-mail: kinoregis@bochnia.pl  str5ona internetowa: www.kino.bochnia.pl 
 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wiktora w Bochni,   
ul. Mickiewicza 5, tel.  14  612-22-32,  14 612-21-03,

e-mail:   biblioteka@biblioteka-bochnia.pl strona internetowa: www.biblioteka-bochnia.pl 

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni,
Rynek 20, tel. 14 612-24-26  14 612-32-85 

e-mail: kontakt@muzeum.bochnia.pl   strona internetowa: www.muzeum.bochnia.pl 


