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Pani

Krystyna Szumilas
Minister Edukacji Narodowej

mając na uwadze potrzebę zapewnienia równego dostępu do korzystania z ulg

przejazdowych dzieciom posiadającym obywatelstwo polskie, a uczącym się za granicą lub

w szkołach zagranicznych na terenie Polski, pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na zagadnienie

dotyczące ulg przejazdowych obowiązujących w środkach transportu publicznego.

Według art. 4 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów

środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1138), do ulgi

przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego uprawnione są m. in.:

[...] dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej —

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24

roku życia.

Aby skorzystać z ulg dzieci muszą legitymować się odpowiednimi dokumentami. I tak

zgodnie z 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 października 2002 r.

w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r., Nr 179, poz. 1495)

dokumentami poświadczającymi uprawnienia dzieci odbywających obowiązkowe roczne

przygotowanie przedszkolne i uczniów do korzystania z ulgi [...] są odpowiednio dla: dzieci

odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne — zaświadczenie o spełnianiu

obowigzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydane przez fednostkę prowadzacg



przygotowanie przedszkolne, dzieci i mlodzieży w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole

podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej -

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, do ukończenia 24 roku życia -

legitymacja szkolna. Wzory legitymacji szkolnych określają przepisy rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych

druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624, z późn. zm.).

Wymienione powyżej przepisy nie zapewniają prawa do korzystania z ulg dzieciom

posiadającym obywatelstwo polskie, ale uczącym się za granicą lub w szkołach zagranicznych na

terenie Polski, posiadającym legitymacje szkolne w obcym języku. W związku z tym, często

pracownicy zespołów konduktorskich oraz kontrolerzy nie uznają takich legitymacji za

uprawniające do skorzystania z ulgi.

Mając na względzie powyższe, wystąpiłem do Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej, z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia działań legislacyjnych w tym

zakresie. W odpowiedzi na moje wystąpienie Pan Minister wskazał, że resortem odpowiednim do

podjęcia działań legislacyjnych jest Ministerstwo Edukacji Narodowej w uzgodnieniu

z Ministerstwem Finansów. Odpowiedź Pana Ministra przesyłam w załączeniu. Na problem

korzystania z ulg przejazdowych przez dzieci posiadające legitymacje w języku obcym zwrócił

także uwagę Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, w liście skierowanym do mnie 9 sierpnia br.

Na podstawie art. 1 Oa ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U.

Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o podjęcie działań

legislacyjnych w zakresie stworzenia równych szans w korzystaniu z ulg przejazdowych wszystkim

dzieciom posiadającym polskie obywatelstwo.
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Załączniki:

* Wystąpienie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka
z 28 sierpnia 2013 r.
- odpowiedź udzielona na wystąpienie z 28 sierpnia br. przez Ministra Transportu Budownictwa
i Gospodarki Morskiej
- Pismo Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Krzysztofa Dyla z 9 sierpnia 2013 r.
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