
Załącznik do Regulaminu Przewozów Polonus 

Wykaz taryf stosowanych w komunikacji dalekobieżnej przyspieszonej i pospiesznej przez  

PKS Polonus w Warszawie Spółka Akcyjna: 

1. Wykaz ulg ustawowych w komunikacji dalekobieżnej przyspieszonej i pospiesznej: 

 

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Wysokość 

ulgi 

Rodzaj 

komunikacji 
Poseł - legitymacja poselska 

- zaświadczenie dokonanym wyborze wystawione przez Państwową 

Komisję wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu 

lub kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na 
pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu  

100% przyspieszona, 
pospieszna 

Senator - legitymacja senatorska 

- zaświadczenie dokonanym wyborze wystawione przez Państwową 
Komisję wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu 

lub kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na 

pierwsze po wyborach posiedzenie Senatu 

100% przyspieszona, 

pospieszna 

Straż graniczna – ochrona 
szlaków komunikacyjnych 

legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych 
czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Straży 

Granicznej lub właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej 

100% przyspieszona, 
pospieszna  

Dziecko do 4 lat – bez 
osobnego miejsca 

Dziecko w wieku do 4 lat pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z 
oddzielnego miejsca do siedzenia 

100% przyspieszona 

Opiekun osoby 

niesamodzielnej 

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w Podróży osobie niezdolnej do 

samodzielnej egzystencji 

UWAGA: przewodnikiem może być osoba pełnoletnia 

95% przyspieszona, 

pospieszna 

Przewodnik niewidomego Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej 

niezdolnej do samodzielnej egzystencji 

UWAGA: przewodnikiem może być osoba, która ukończyła 13 lat 

95% przyspieszona, 

pospieszna 

Opiekun inwalidy 
wojennego i wojskowego I 

grupy 

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w Podróży inwalidzie wojennemu 
zaliczonemu do I grupy inwalidów 

95% przyspieszona, 
pospieszna 

Straż graniczna - służba 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% zwykła i 
przyspieszona 

Celnik służba Funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych 

Kontroli celnej w ruchu granicznym 

78% przyspieszona 

Policjant służba 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% przyspieszona 

Żołnierz Żandarmerii 

Wojskowej - służba 

Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów 

porządkowych wykonujący czynności służbowe w środkach transportu 

zbiorowego 

78% przyspieszona 

Żołnierz Służby Zasadniczej Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem 
służby okresowej i nadterminowej, oraz dla osób spełniające obowiązek 

tej służby formach równorzędnych 

78% przyspieszona 

Dziecko do 4 lat – osobne 
miejsce 

Dziecko w wieku do 4 lat jeśli korzysta z osobnego miejsca do siedzenia 78% przyspieszona 

Dziecko niepełnosprawne Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy 

przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: 

(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 roku życia oraz 
studentów do ukończenia 26 roku życia): 

- przedszkola 

- szkoły 
- szkoły wyższej 

- placówki opiekuńczo-wychowawczej 
- placówki oświatowo-wychowawczej 

- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 

- specjalnego ośrodka wychowawczego 
- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 

- ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego 
- domu pomocy społecznej 

- ośrodka wsparcia 

- zakładu opieki zdrowotnej 
- poradni psychologiczno-pedagogicznej 

- poradni specjalistycznej 

78% przyspieszona, 

pospieszna 



- turnus rehabilitacyjny  

I Z POWROTEM 

Opiekun dziecka 
niepełnosprawnego 

Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna, przy 
przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: 

(dziecko lub młodzież dotknięta inwalidztwem do 24 roku życia oraz 

studentów do ukończenia 26 roku życia): 
- przedszkola 

- szkoły 

- szkoły wyższej 
- placówki opiekuńczo-wychowawczej 

- placówki oświatowo-wychowawczej 

- specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 
- specjalnego ośrodka wychowawczego 

- ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki 
- ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego 

- domu pomocy społecznej 

- ośrodka wsparcia 
- zakładu opieki zdrowotnej 

- poradni psychologiczno-pedagogicznej 

- poradni specjalistycznej 

- turnus rehabilitacyjny  

I Z POWROTEM 

78% przyspieszona, 
pospieszna 

Cywilna niewidoma osoba 
działań wojennych 

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne 
do samodzielnej egzystencji 

78% przyspieszona, 
pospieszna 

Inwalida wojenny i 

wojskowy I grupy 

- inwalidzi wojenni (wojskowi) zaliczeni do I grupy inwalidów lub 

uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

- kombatant lub osoby represjonowane będące inwalidami wojennymi, 
zaliczani do I grupy inwalidów oraz członkom rodzin osób 

represjonowanych pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu 

inwalidztwa 

78% przyspieszona, 

pospieszna 

Osoba niewidoma niezdolna 

do samodzielnej egzystencji 

Osoby niewidome będące osobami niezdolnymi do samodzielnej 

egzystencji 

51% przyspieszona, 

pospieszna 

Niewidomy Osoby niewidome nie będące osobami niezdolnymi do samodzielnej 

egzystencji 

37% przyspieszona, 

pospieszna 

Osoba niesamodzielna Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji 37% przyspieszona 

i pospieszna 

Inwalida wojenny i 
wojskowy 

- Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do innej grupy inwalidów niż I 
- Kombatant będący inwalidom wojennym (wojskowym), osoby 

represjonowane zaliczone do jednej z grup inwalidztwa pozostającego w 

związku z represjonowaniem, członkowie rodzin pozostałych po 
kombatantach oraz członkowie rodzin osób represjonowanych 

pobierających chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa 

37% przyspieszona, 
pospieszna 

Weteran - inwalida Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub 

chorób powstałych związku z udziałem działaniach poza granicami 
państwa 

37% przyspieszona 

Kombatant - Kombatantom i innym osobom uprawnionym – emerytom, rencistom i 

inwalidom oraz osobom pobierającym uposażenie w stanie spoczynku 
lub uposażenie rodzinne 

- wdowom, wdowcom – emerytom i rencistom oraz osobom 

pobierającym uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne 
pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych 

37% przyspieszona 

   

2. Wykaz ulg handlowych w komunikacji dalekobieżnej przyspieszonej i pospiesznej: 

 

Nazwa ulgi Uprawnienia do ulgi Wysokość 

ulgi 

Rodzaj 

komunikacji 
Przewóz zwierząt Zwierzęta domowe – aktualna książeczka szczepień, świadectwo zdrowia 

(nie dotyczy to certyfikowanego psa przewodnika) 

70% przyspieszona, 

pospieszna 

Dzieci do ukończenia13 

roku życia 

Dzieci w wieku do ukończenia 13 roku życia - dokument poświadczający 

wiek dziecka 

50% przyspieszona, 

pospieszna 

Weteran i Weteran 
Poszkodowany 

- legitymacja Weterana 
- legitymacja Weterana Poszkodowanego 

30% przyspieszona, 
pospieszna 

Uczeń Dzieci powyżej 13 roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia - 

ważna legitymacja szkolna 

20% przyspieszona, 

pospieszna 

Student Studenci do 26 roku życia - ważna legitymacja studencka 20% przyspieszona, 
pospieszna 

Senior Seniorzy powyżej 60 roku życia – dokument poświadczający wiek 

pasażera 

20% przyspieszona, 

pospieszna 

Karta Dużej Rodziny Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny 20% przyspieszona, 
pospieszna 

 



3. Wysokość opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu na przejazd w komunikacji   

             dalekobieżnej przyspieszonej i pospiesznej: 

   Opłata dodatkowa ustalana jest na podstawie cen najtańszego biletu jednorazowego    

   normalnego stosowanego przez Przewoźnika w następujący sposób: 

a) jako 50 – krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu, 

b) jako 40 – krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego 

uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 

c) jako 20 – krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt,  

a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu: 

i. rzeczy wyłączonych z przewozu albo rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach 

szczególnych – bez zachowania tych warunków, 

ii. zabieranie ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy, za których przewóz taryfa 

przewiduje opłaty – bez uiszczenia tych opłat, 

a) jako 150 – krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany 

trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny. 

 

4. Opłata za przewóz bagażu w komunikacji dalekobieżnej przyspieszonej i pospiesznej. 

Podróżny w ramach zawieranej umowy przewozu osób i rzeczy jest uprawniony do przewozu 

w luku bagażowym bagażu w maksymalnej liczbie do 2 sztuk, o masie łącznej do 25 kg oraz 

objętości łącznej do 150 dm3 (ok. 150l) powierzchni bagażowej przypadającej na każdego 

pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe mogą zostać przewiezione w miarę wolnej 

przestrzeni bagażowej oraz za dodatkowa opłatą. 

  Opłata za dodatkowy lub ponadwymiarowy bagaż wynosi – 10,00 zł. 

 

 


