
TARYFA OPŁAT
OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA

1 STYCZNIA 2021 ROKU
Do którego odnosi się Regulamin w Rozdziale V §1

W ZAKRESIE TARYFY OPŁAT ORAZ ZASAD ODPŁATNOŚCI ZA USŁUGI 
PRZEWOZOWE TRANSPORTU ZBIOROWEGO ŚWIADCZONYCH W RAMACH 
M I E J S K I E G O  A U T O B U S O W E G O  T R A N S P O R T U  Z B I O R O W E G O 
ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ WROCŁAW NA TERENIE WROCŁAWIA ORAZ 
GMINY DŁUGOŁĘKA.

I. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH ORAZ BEZPŁATNYCH

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach: 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 oraz 941 uprawnieni są:
a) posłowie i senatorowie;
b) inwalidzi wojenni i wojskowi wraz z przewodnikiem;
c) dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością, do ukończenia 16 roku życia oraz osoby 
opiekujące się nimi w czasie przejazdu lub podróżujące po nie, albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka 
rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub ochrony zdrowia;
d) uczniowie posiadający orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, uczący się w 
szkołach i placówkach na terenie Wrocławia, określonych w ustawie o systemie oświaty oraz osoby opiekujące się nimi w czasie przejazdu 
lub podróżujące po nie albo po ich odwiezieniu do szkoły, zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, innej placówki szkolnej lub 
ochrony zdrowia;
e) ucząca się młodzież niepełnosprawna od ukończenia 16 roku życia, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, bez względu na 
orzeczony stopień niepełnosprawności;
f) dzieci do zakończenia roku kalendarzowego, w którym ukończyły 7 rok życia;
g) osoby, które ukończyły 66 lat od dnia 1 stycznia 2021 r.;
h) osoby, które ukończyły 65 lat od dnia 1 stycznia 2022 r.;
i) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem;
j) osoby niewidome lub ociemniałe ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunowie;
k) osoby głuche i głuchonieme z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
l) członkowie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Ludzie ze znakiem „P.", członkowie Dawnej Polonii Wrocławskiej 
oraz Pionierzy Wrocławia;
m) dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, które przystąpiły do programu „Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze 
więcej” we wszystkie dni tygodnia oraz rodzice albo opiekunowie prawni dzieci lub młodzieży z Rodzin Wielodzietnych, które przystąpiły 
do programu „Pomoc dla Rodzin Wielodzietnych dwa plus trzy i jeszcze więcej” w  soboty, niedziele i święta;
n) umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego i żołnierze Żandarmerii Wojskowej do stopnia starszego 
sierżanta sztabowego włącznie; 
o) umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu;
p) żołnierze w służbie zasadniczej (z wyłączeniem - nadterminowej);
q) honorowi dawcy krwi po oddaniu co najmniej:
r) - mężczyźni - 18 litrów krwi lub odpowiadająca tej objętości ilość innych jej składników ,
s) - kobiety - 15 litrów krwi lub odpowiadająca tej objętości ilość innych jej składników;
t) byli pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. i byli pracownicy Dolnośląskich Linii Autobusowych Sp. z o. o., 
którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed dniem 1 maja 2012 roku;
u) nauczyciele i opiekunowie zorganizowanych grup uczniów i wychowanków wrocławskich szkół i placówek oświatowych, 
korzystających z przejazdu środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach lekcyjnych realizowanych w przestrzeni miejskiej, 
zawodach sportowych lub innych zajęciach edukacyjno– wychowawczych – na postawie karty wycieczki wydanej przez dyrektora szkoły / 
placówki zawierającej listę nauczycieli / wychowawców / opiekunów wraz z celem i trasą przejazdu;
za) nauczyciele, opiekunowie i wychowawcy zorganizowanych grup wychowanków wrocławskich placówek: młodzieżowych ośrodków 
socjoterapii, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych korzystających z przejazdu 
środkami komunikacji zbiorowej, celem udziału w zajęciach edukacyjno- wychowawczych w przestrzeni miejskiej – na postawie karty 
wycieczki wydanej przez dyrektora szkoły / placówki zawierającej listę nauczycieli / wychowawców / opiekunów wraz z celem i trasą 
przejazdu;
zb) funkcjonariusze Straży Granicznej podczas wypełniania obowiązków służbowych;
zc) dawcy przeszczepów;
zd) weterani i weterani poszkodowani;
ze) kombatanci oraz inne osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, korzystające z uprawnień określonych w 
przepisach powszechnie obowiązujących;
zf) osoby represjonowane z powodów politycznych oraz działacze opozycji antykomunistycznej;
zg) osoby korzystające z komunikacji: 
  a) w dniu wyznaczonym jako Dzień bez Samochodu, organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia 
Zrównoważonego Transportu;
  b) w dniach wyznaczonych jako:
 - dzień obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich – na podstawie posiadania przy sobie książki lub e-booka,
 - dzień obchodów Światowego Dnia Walki z Analfabetyzmem – na podstawie posiadania przy sobie książki lub e-booka;
zh) uczestnicy maratonu, półmaratonu oraz „Wrocławskiego Biegu Niepodległości” , których współorganizatorem jest miasto Wrocław, 
w dniach zawodów – na podstawie nr startowego wydanego przez organizatora;
zi) uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie dłużej niż do ukończenia 21 roku 
życia;
zj) osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu 
przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. – na podstawie decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
zk) osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych - na podstawie decyzji 
Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

2. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku na liniach: 904, 911, 914, 921, 
924, 931, 934 i 936 oraz 941 w granicach Wrocławia, przysługuje raz na 12 miesięcy, licząc od dnia zakończenia ważności poprzedniego 
dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z tego tytułu; przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom 
bezrobotnym, zarejestrowanym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy w Powiatowym Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku, aktywnie 
poszukującym pracy oraz zaliczonym do jednej z następujących grup:
a)  osoby bezrobotne kierowane do pracodawców zgodnie z napływem ofert pracy - w okresie 90 kolejnych dni
od dnia wydania przez Powiatowy Urząd Pracy dokumentu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów z tego tytułu, 
b)  osoby bezrobotne kierowane na szkolenia - w pierwszym miesiącu trwania szkolenia.

3. Uprawnienie do korzystania z bezpłatnych przejazdów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 18.00 na 
wszystkich liniach w granicach Wrocławia, przysługuje zamieszkałym we Wrocławiu osobom uczestniczącym w zajęciach w centrum 
integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 
217), przez okres realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.” 

4. Dowodami potwierdzającymi posiadanie uprawnień opisanych w ust. 1, ust. 2, ust. 3 są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy 
i organy właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

5. Do korzystania z biletów ulgowych na wszystkich typach linii są uprawnieni: 
a) uczniowie szkół policealnych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
b) uczniowie szkół zagranicznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
c) studenci i doktoranci uczelni i instytucji określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późniejszymi zmianami) oraz studenci uczelni zagranicznych; 
d) emeryci i renciści; 
e) osoby przebywające na świadczeniach przedemerytalnych; 
f) opiekun grupy osób posiadających uprawnienia do korzystania z biletów ulgowych, przy podróżowaniu w ramach biletu grupowego 
ulgowego.

6.  Dowodami potwierdzającymi posiadanie uprawnień opisanych w ust. 5, są dokumenty wydane przez instytucje, urzędy i organy 
właściwe do potwierdzania tych uprawnień.

II. TARYFA OPŁAT ZA PRZEJAZD

Bilety jednorazowe są do nabycia tylko u kierowcy. Cena biletu ulgowego stanowi 50% ceny biletu normalnego. Bilety okresowe na linie 
strefowe 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 oraz 941 są honorowane na liniach normalnych komunikacji miejskiej i strefowych, na 
odcinkach pokrywających się z trasą linii 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 oraz 941 i odwrotnie. Pasażer przed odejściem od kasy 
winien sprawdzić czy dane zawarte na bilecie są zgodne z jego żądaniem, w szczególności data ważności, cena relacja biletu. Za 
k a ż d o r a z o w e  w y d a n i e  k a r t y  e l e k t r o n i c z n e j  p o b i e r a  s i ę  k a u c j ę  z w r o t n ą  w  w y s o k o ś c i  1 0 , 0 0  z ł . 
Zwrot kaucji następuje w chwili zwrotu w punkcie kasowym nieuszkodzonej karty elektronicznej (w trakcie świadczenia usług 
przewozowych) lub w okresie 30 dni od dnia zakończenia przez konsorcjum firm „A21 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, „Kłosok 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.” oraz „PKS Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”., świadczenia usług 
przewozowych na liniach 904, 911, 914, 921, 924, 931, 934, 936 oraz 941 (w siedzibie konsorcjum firm „A21 Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”, „Kłosok Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.” oraz „PKS Południe Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością”) przy ul. Irysowej 31, 51-117 Wrocław. 

III. SPRZEDAŻ BILETÓW OKRESOWYCH

Sprzedaż  e lektron icznych ,  imiennych  b i letów okresow ych  odby wa s ię  w punkc ie  sprzedaży  b i letów przy 
ulicy Bolesława Krzywoustego 317 (Punkt LOTTO) czynny w dni powszednie w godzinach 9:00 - 18:00 oraz w soboty 9:00 - 15:00.

IV. OPŁATY DODATKOWE

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/670/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XLVII/1094/17 w sprawie 
ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław 
oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.

Opłata dodatkowa za brak ważnego biletu:

  a) 280 zł - gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie powyżej 7 dni,
  b) 240 zł - gdy płatność opłaty dodatkowej następuje w terminie do 7 dni.

W razie spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny, operator może dochodzić od sprawcy 
zatrzymania lub zmiany trasy autobusu pokrycie kosztów rzeczywistej szkody.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przepisy powyższe wynikają z:
1. „Uchwały Nr XXV/670/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017r. poz. 4411 z późń. zm.)  
zmieniająca uchwałę nr XLVII/1094/17 w sprawie zbiorowego ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego 
transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i 
manipulacyjnej,
2. Porozumienia pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Długołęka w sprawie wspólnej realizacji komunikacji miejskiej w ramach lokalnego 
transportu zbiorowego na obszarze gminy Długołęka i gminy Wrocławia w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców 
Wrocławia i Gminy Długołęka w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2006 r. Nr 257 poz. 3835 z późn. zm.)

BILETY JEDNORAZOWE  
 

KONIEC PODRÓŻY  

POCZĄTEK  
PODRÓŻY  

 WR D1 D2 

WR 4,60 zł 4,00 zł 5,00 zł 

D1 4,00 zł 3,40 zł  4,00 zł 

D2 5,00 zł 4,00 zł 3,40 zł  

 
 

BILETY TRASOWANE (PRZESIADKOWE)  
 

KONIEC PODRÓŻY  

POCZĄTEK  
PODRÓŻY  

 WR D1 D2 

WR 4,70 zł 4,10 zł  5,10 zł  

D1 4,10 zł  3,50 zł  4,10 zł  

D2 5,10 zł  4,10 zł  3,50 zł  

 

BILETY OKRESOWE  - IMIENNE  
7-DNIOWE , WAŻNE NA 2 LINIE  STREFOWE  

 

KONIEC PODRÓŻY  

POCZĄTEK  
PODRÓŻY  

 WR D1 D2 

WR 20*|25 zł 30 zł 40 zł  

D1 30 zł  24 zł  30 zł 

D2 40 zł  30 zł  24 zł 

* - dla uczestników programu „Nasz Wrocław ”  

 
BILETY OKRESOWE  - IMIENNE  

30-DNIOWE , WAŻNE NA 2 LINIE STREFOWE  
 

KONIEC PODRÓŻY  

POCZĄTEK  
PODRÓŻY  

 WR D1 D2 

WR 60 zł*|74 zł  90 zł 110 zł  

D1 90 zł  70 zł  90 zł  

D2 110 zł  90 zł  70 zł  

* - dla uczestników programu „Nasz Wrocław ”  

 
BILETY MIĘDZYGMINNE  OKRESOWE  - IMIENNE  

30-DNIOWE , WAŻNE W GRANICACH WROCŁAWIA I DŁUGOŁĘKI  
 

Wrocław + strefa D1  120 zł  

Wrocław + strefa D1, D2 140 zł  
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