
UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE SENIOROM

KOMUNIKACJA
                                       

Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o 

Uprawnieni do przejazdów bezpłatnych na wszystkich liniach autobusowych   są m. in.:   

1) osoby, które ukończyły 70 rok życia, przy kontroli okazują dowód osobisty
2)    osoby  niepełnosprawne  uczęszczające  do  środowiskowych  domów  samopomocy  i
warsztatów terapii zajęciowej.                                                           
3) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.                                                  
4)  osoby  o  umiarkowanym  stopniu  niepełnosprawności,  jeśli  niepełnosprawność
spowodowana jest chorobom wzroku.                                                   
5)  inwalidzi   wojenni  i  wojskowi   zaliczeni  do  I  grupy  niepełnosprawności  oraz
opiekunowie lub przewodnicy tych osób.                                                                  
6)  osoby, które ukończyły 60 rok życia  będące emerytem lub rencistą posiadający Kaliską
Kartę Senior 

Do  korzystania  z  przejazdów  ulgowych  w  wysokości  50% na  wszystkich  liniach
autobusowych KLA uprawnieni są m.in. :

1)    emeryci i renciści,
2)    kombatanci.

Osoby korzystające z wymienionych uprawnień do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych muszą
posiadać dokument potwierdzający tożsamość i przynależność do danej grupy uprawnionych lub
ważną kartę elektroniczną wydaną przez KLA na podstawie wymaganych dokumentów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
( PKS Kalisz )

Ulgi ustawowe przysługują na bilety jednorazowe m. in.: 

Kombatantom,  emerytom,  rencistom  i  inwalidom  -  w  wysokości  51  %  na  przejazd
autobusem zwykłym i przyspieszonym.

Weteranom  wojennym–  w  wysokości  37%  na  przejazdy  autobusami  zwykłymi,
przyspieszonymi i pospiesznymi.
 
Osobom  niezdolnym  do  samodzielnej  egzystencji  ,  z  wyjątkiem  osób  niewidomych
uznanych za niezdolne do samodzielnej egzystencji – w wysokości 49% na autobusy zwykłe
i w wysokości 37% na autobusy przyspieszone i pośpieszne .

Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej         egzystencji
– w wysokości  37%  na przejazdy autobusami zwykłymi,   przyspieszonymi i pospiesznymi
.

5.Inwalidom wojennym i wojskowym I grupy – w wysokości 78% na  
przejazdy autobusami zwykłymi, przyspieszonymi i pospiesznymi. 



6. Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży: osobie niewidomej (przewodnikiem
lub  opiekunem  może  być  osoba,  która  ukończyła  13  lat  lub  pies-przewodnik)  albo
niezdolnej  do  samodzielnej  egzystencji  (osoba  pełnoletnia).   -   w  wysokości  95%  na
wszystkie rodzaje przejazdu.

Ulgi obowiązują od 22.02.2018 r.

Uprawnienia  do  korzystania  z  w/w  ulg  na  bilet  jednorazowy  lub  miesięczny  stanowi
posiadanie dokumentu potwierdzającego takie możliwości. Informacja tel.  62 768  00 91
62 768 00 92
Uwaga -  każdy z przewoźników np. PKS Poznań,  PKS Gorzów i inni,  może wprowadzić
ulgi  handlowe  promujące  określone  przejazdy  dla  osób  starszych  (60+)  nie  mających
uprawnień ustawowych do ulg. Informacje  można uzyskać na stronach internetowych tych
jednostek. 

Polskie Koleje Państwowe 

UPRAWNIENIA  DO  USTAWOWYCH  ULGOWYCH  PRZEJAZDÓW  KOLEJĄ  W
KOMUNIKACJI KRAJOWEJ wg stanu na dzień 15 lipca 2019 r.  na przejazdy w klasie 2 mają
m.in.:

1.)  Opiekun  lub  przewodnik  towarzyszący  w  podróży:  1)  osobie  niezdolnej  do  samodzielnej
egzystencji ,  2) osobie niewidomej. 95% ceny biletu  (zw;posp.;eksp)
2.) Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne - 2
przejazdy w roku 37%  (zw;posp.;eksp)                                                        
3.) Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji  37%
(zw;posp.;eksp)                                                                                                      
4.)Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z  wyjątkiem osób niewidomych . 49% (zw.)  -
37% (posp.;eksp)                                                                         
5.)Cywilna niewidoma ofiara działań wojennych jeśli jest uznana za osobę całkowicie niezdolną do
pracy 37%(zw;posp.;eksp).
6.)  Cywilna  niewidoma  ofiara  działań  wojennych  uznana  za  osobę  niezdolną  do  samodzielnej
egzystencji  78%  (zw; posp.) 
                                                                                                         
Wymiar ulgi (w %) przy przejazdach w klasie dowolnej, na podstawie biletów jednorazowych
1.) Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za całkowicie
niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji . 78% (zw;posp)  37% (eksp.)
2.)  Kombatanci  będący  inwalidami  wojennymi  lub  wojskowymi  zaliczonymi  do  I  grupy
inwalidów  lub  uznani  za  całkowicie  niezdolnych  do  pracy  i  niezdolnych  do  samodzielnej
egzystencji   -78%  (zw;posp.)  –  (51%  2  kl;  37%   1  kl.  eksp).
3.) Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie
lub  częściowo  niezdolnych  do  pracy   37%  (zw;posp.;eksp)
4.) Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III grupy
inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy – 51% ((zw;posp.;eksp.-
w  kl.1 – 37%).                                                    
5.)Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie wymienionej w poz. 1 lub 2  -  95%.
(zw;posp.; eksp.)



           
Szczególna ulga ustawowa w wysokości 37%  przysługuje emerytom i rencistom do

dwóch  przejazdów w  ciągu  roku  w  2.  klasie  wszystkich  kategorii  pociągów  "PKP

Intercity" S.A. w komunikacji krajowej.

Przejazd "tam" i "z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy.

Prawo  do  zniżki  przysługuje  na  podstawie  zaświadczenia  (legitymacji)  wydawanej
przez  terenowe jednostki  Polskiego Związku Emerytów,  Rencistów i  Inwalidów.  W
Kaliszu ul. Skalmierzycka 10, tel: 62 757-18-16.

Zaświadczenie  (legitymację)   należy  okazać  wraz  z  dowodem  osobistym  lub  innym  dokumentem
potwierdzającym tożsamość przy zakupie biletów w kasie PKP. 
Z  dwóch  ulgowych  przejazdów  w  ciągu  roku  mogą  też  skorzystać  współmałżonkowie,  na  których
pobierane są zasiłki rodzinne.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów wydaje w/w zaświadczenie (legitymację)
na  okres  3  lat  do  wykorzystania,  na  podstawie  Legitymacji  Zakładu  Ubezpieczeń
Społecznych i Numeru Świadczenia. 
Koszt legitymacji wynosi 10 zł. 
Członkowie P.Z.E.R i I otrzymują zaświadczenie bezpłatnie. 
Legitymacja jest drukiem ścisłego zarachowania i przy ubieganiu się o kolejną należy zdać
wykorzystaną. P.Z.E.R i I nie wystawia duplikatów. 
   
Funkcjonujące spółki przewozowe  oferują  dla obywateli  w wieku 60 + różne oferty
ulgowe.
Zniżki  wahają  się  pomiędzy  25  a  50  %,  w  zależności  od  przewoźnika  -
www.utk.gov.pl/pl/aktualności      http://biletyregio.pl

Paszport 50% taniej
Emeryci , renciści i osoby niepełnosprawne oraz współmałżonkowie tych osób, pozostający na ich
wyłącznym utrzymaniu płacą połowę kwoty za wydanie paszportu, tj. 70 zł.  
Nie pobiera się opłaty paszportowej od osób, które w dniu złożenia wniosku mają  ukończone  70
lat . 
Strona Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – aktualizacja z dnia 29.01.2020 r.

OBIEKTY KULTURY

Kina  w Kaliszu    
1/ Helios – Galeria Amber

2D- poniedz., środa, czwartek                         20,90 zł
Tani wtorek                                                    14,90 zł
Piątek, sobota, niedziela,święto             22,90 zł
3D –poniedz., środa, czwartek                         22,90 zł
Tani wtorek                                                    14,90 zł
Piątek, sobota, niedziela, świeto                      24,90 zł
Od  poniedziałku  do  piątku,  na  seanse  do  godz.  13.30  każdy  bilet  kosztuje  jedynie  14,90  zł!
Promocja nie obejmuje seansów 3D Świąt i  Tanich Wtorków! Na  projekty specjalne tj.:  Kino



Konesera; Kino Kobiet; Kultura Dostępna; Helios na Scenie  ceny są różne. Rezerwacja biletów
62 761 18 71.

2/ 3D-Galeria Tęcza
Wszystkie seanse niezależnie od wieku  widza i dnia tygodnia   w cenie  14,90 zł.
      
3/ Kino Centrum -CKiS
2D- pon., wtorek,środa, piątek, sob., niedz.         12,00 zł
Czwartek                                                    10,00 zł

Filharmonia Kaliska       -   www.filharmoniakaliska.pl  
Bilet ulgowy jest co najmniej 10,00 zł  tańszy od ceny biletu normalnego. Przy zakupie
biletu na 3 kolejne koncerty bilet ulgowy kosztuje 15,00 zł przy cenie podstawowej 40,00 zł.
Rezerwacja Tel. 62 7570748.

 
Teatr im. W.Bogusławskiego w Kaliszu –   www.teatr.kalisz.pl  
Bilet ulgowy w wysokości niższej o 10,00zł.od ceny  biletu normalnego w wysokości od
49,00zł do 35,00zł.  Przy cenie 30,00 zł  ulgowy wynosi 22,00 zł;  przy 29,00zł  ulgowy
25,00zł. Spektakl z puentą  15,00zł; premiera 80,00zł.Rezerwacja 62 760 53 14.

Muzeum Okręgowe  Ziemi Kaliskiej    -      www.muzeumwkaliszu.pl  

Wysokość opłat  ulgowych za zwiedzanie w oddziałach:

1. MOZK, ul. Kościuszki 12, Kalisz – nieczynne na czas remontu

      2. Oddział Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza – 4,00 zł

3. Oddział Literacki - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie  – 5,00 zł.

4. Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu  - 7,00 zł.

W     ogrodach zoologicznych   emeryci mają 50-procentową zniżkę.   

Telewizja i radio 

Z płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są m. in.:
- osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa lub całkowicie niezdolne do pracy         
- osoby mające orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności                               
-  osoby o trwałej  lub okresowej niezdolności  do pracy w gospodarstwie rolnym- osoby,
które ukończyły  75 lat  ( uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na
podstawie danych z rejestru  PESEL ) 
-    osoby,  które  ukończyły  60  lat  oraz  mają  prawo do emerytury,  której  wysokość  nie
przekracza  miesięcznie  kwoty  50  proc.  przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce
narodowej  w  roku  poprzedzającym,  ogłaszanego  przez  Prezesa  GUS   (  rok  2019  -
wysokość  4  918,17 zł    -  50 % = 2 459,18 zł.  )  -  osoby,  które  otrzymują  świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy , rentę socjalną z ZUS.
– osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie
słuchu  (mierzone  na  częstotliwości  2000  Hz  o  natężeniu  od  80  dB
-  osoby  niewidome,  których  ostrość  wzroku  nie  przekracza  15  %
- osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej.



Aby  uzyskać  zwolnienie  należy  przedstawić  na  Poczcie  dowód  tożsamości  oraz
dokument uprawniający do zwolnienia  oraz wypełnić wniosek. Nie muszą tego robić
osoby, które ukończyły 75 rok życia. 
Zwolnienie z opłat abonamentowych zobowiązane są zgłosić placówce pocztowej zmiany
stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 30
dni  od  dnia,  w  którym  taka  zmiana  nastąpiła.  Zwolnienie  od  opłat  przysługuje  od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w
placówce  pocztowej.  Odbiorniki  muszą  być  zarejestrowane  na  osobę  uprawnioną  do
zwolnienia. 
Podstawa prawna: Dz.u.2019.0.1801 – Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach
abonamentowych. Stan prawny na dzień 23.02.2020 r.

                                                                                  

Emeryci też płacą mniej za Internet
Jeśli w ciągu roku płaciłeś za dostęp do sieci, możesz skorzystać z tzw. ulgi  podatkowej na
zasadach ogólnych.  Odliczenie od podatku przysługuje podatnikowi wyłącznie  za okres 2
lat, nie więcej.  Masz prawo odliczyć od dochodu wydatki na Internet do wysokości 760 zł
w  danym roku.   Warunkiem jest  jednak  samodzielne  złożenie  zeznania  rocznego.  Jeśli
rozliczenie z fiskusem pozostawisz ZUS-owi, nie możesz skorzystać z ulgi.

Taniej w aptece…
Na rynku są już apteki, które oferują specjalne rabaty dla emerytów - np. w wyznaczone dni
tygodnia  możesz  wykupić  leki  z  5-10-proc.  upustem.  Warto  więc  przed  wykupieniem
recepty  zapytać  w  aptece  czy  i  kiedy  można  skorzystać  z  takiej  ulgi.  Informacje  o
promocjach  na  leki  pojawiają  się  też  na  stronach  m.in.:  www.apteka.senior.pl,
www.kupnajtaniej.pl, www.eapteka.pl.

�  w sklepie  
Na  podobnych  zasadach  jak  apteki  rabaty  dla  seniorów  oferują  duże,  sieciowe
supermarkety. I tak na przykład w wyznaczony dzień tygodnia możesz skorzystać z rabatu
na zakupy (np. 5-10 proc.) albo otrzymać dodatkowe punkty na karcie lojalnościowej, które
później zamieniasz na prezenty.

�i w punktach usługowych
Emeryt może liczyć na ulgi również w niektórych punktach usługowych. Dlatego zanim
wyciągniesz portfel, powinieneś zapytać, czy przypadkiem nie przysługuje ci zniżka. Wiele
gabinetów dentystycznych, salonów fryzjerskich i kosmetycznych oferuje emerytom  ulgi na
wiele  zabiegów,  również  upiększających  i  pielęgnacyjnych.  Spore  zniżki  proponują
emerytom również firmy sprzedające okulary korekcyjne oraz sprzęt rehabilitacyjny. 

Taniej za wakacje i za rekreację
Emeryci  i  renciści  tradycyjnie  mogą  liczyć  na  zniżki  w  domach  wczasowych  w
miejscowościach  mających status  uzdrowisk.  Zdarza  się  jednak,  że  zniżki  te,  zwykle  w
wysokości od 10 do 30 procent, dotyczą tylko pobytów poza sezonem turystycznym.

Opracowała: Grażyna Mazurek  Zdzisława Grajek  Barbara Bartosik
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