
 

 

CENNIK OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE 

Obszar ważności 
Bilety jednorazowe 

Normal-
ne 

Ulgowe 
100% 95% 93% 78% 49% 37% 

Miasto Grodzisk Mazo-

wiecki 
2 zł 0 zł 0,10 zł 0,14 zł 0,44 zł 1,02 zł 1,26 zł 

Na terenie jednej gminy 3 zł 0 zł 0,15 zł 0,21 zł 0,66 zł 1,53 zł 1,89 zł 

Na terenie dwóch gmin 4 zł 0 zł 0,20 zł 0,28 zł 0,88 zł 2,04 zł 2,52 zł 

Na terenie trzech gmin 5 zł 0 zł 0,25 zł 0,35 zł 1,10 zł 2,55 zł 3,15 zł 

Podane ceny są wartościami brutto i zawierają VAT wg obowiązującej wysokości (8%). 
 
CENNIK OPŁAT ZA BILETY MIESIĘCZNE 

Obszar ważności 

Bilety miesięczne 

Normal-
ne 

Ulgowe 
Ulga Samorządowa 

Bilet Rodzajowy 
 SENIOR 70+ 

93% 78% 51% 49% 37% 33% 97% 
Miasto Grodzisk Mazowiecki 50 zł 3,50 zł 11,00 zł 24,50 zł 25,50 zł 31,50 zł 33,50 zł         1,50zł 

Na terenie jednej gminy 75 zł 5,25 zł 16,50 zł 36,75 zł 38,25 zł 47,25 zł 50,25 zł 2,25zł 

Na terenie dwóch gmin 100 zł 7,00 zł 22,00 zł 49,00 zł 51,00 zł 63,00 zł 67,00 zł 3,00zł 

Na terenie trzech gmin 125 zł 8,75 zł 27,50 zł 61,25 zł 63,75 zł 78,75 zł 83,75 zł 3,75zł 

Podane ceny są wartościami brutto i zawierają VAT wg obowiązującej wysokości (8%). 
Bilet  miesięczny SENIOR 70 + - bilet  miesięczny  dla osób , które ukończyły 70 rok życia , ważny z dowodem 
osobistym. 
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UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH 

Uprawniona grupa osób 

Wysokość ulgi przy prze-
jazdach na podstawie 

biletów 
jednorazo-

wych 
miesięcz-

nych 
Posłowie i senatorowie bezpłatnie - 
Dzieci do lat 4 niezajmujące oddzielnego miejsca 100% - 

Funkcjonariusze Straży Granicznej wykonujący czynności służbowe 
związane z ochroną szlaków komunikacyjnych 100% - 

Przewodnik oraz opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie 
niezdolnej do samodzielnej egzystencji albo inwalidzie wojennemu/wojskowemu 
I grupy (tylko wraz z tą osobą) 

95% - 

Osoby niewidome, jeśli zostały uznane za niezdolne do samodzielnej 
egzystencji 93% 93% 

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne* 78% 78% 
Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub 
niepełnosprawnych (tylko wraz z dzieckiem lub przy przejeździe po dziecko lub 
po jego odwiezieniu – na podstawie stosownego zaświadczenia z placówki)* 

78% - 

Dziecko do lat 4 (z oddzielnym miejscem) 78% - 
Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, celni w czasie wyko-
nywania czynności służbowych 78% - 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej wykonujący czynności urzędowe patrolowania 
i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 78% - 

Żołnierze wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności patrolo-
wania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego 78% - 

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okre-
sowej i nadterminowej oraz osoby spełniające ten obowiązek w formach równo-
rzędnych 

78% - 

Inwalidzi wojenni/wojskowi I grupy i cywilne niewidome ofiary działań wojen-
nych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 78% - 

Kombatanci 51% - 
Studenci do ukończenia 26. roku życia / Słuchacze kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb spo-
łecznych do ukończenia 26. roku życia / Doktoranci do ukończenia 35. roku 
życia 

- 51% 

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (inwalida I grupy) 49% - 
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do 
ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie 
dłużej niż do ukończenia 24 lat 

- 49% 

Osoby niewidome, jeśli nie zostały uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 
egzystencji 37% 37% 
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Uprawniona grupa osób 

Wysokość ulgi przy prze-
jazdach na podstawie 

biletów 
jednorazo-

wych 
miesięcz-

nych 
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania 
przedszkolnego 37% - 

Inwalidzi wojenni i wojskowi (inni niż I grupy) / Weterani działań poza granica-
mi państwa 37% - 

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, oraz szkół ponadgim-
nazjalnych / Nauczyciele akademiccy - 33% 

* – uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do miejsca nauki, placówki 
opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjnego, domu pomocy społecznej, poradni specjalistycznej, a także na turnus 
rehabilitacyjny – i z powrotem. 

 


