
Zasady korzystania z karty Peka przez osoby z 
niepełnosprawnościami. 

Osoby które posiadają 100% ulgę na przejazdy lokalnym transportem zbiorowym nie muszą posiadać 
karty Peka. Mogą ją jednak wyrobić i zapisać na niej swoje uprawnienie do ulgi. Wówczas nie będą 
musiały nosić przy sobie innych dokumentów potwierdzających uprawnienie. W przypadku kontroli 
będą okazywać kartę z zapisaną informacją o uldze. W takim przypadku karty nie trzeba przykładać 
do czytnika ani przy wejściu do pojazdu, ani przy jego opuszczaniu. 

Osoby które nie wyrobią karty Peka, a posiadają uprawnienia do bezpłatnych przejazdów będą mogły 
przedstawiać swoje uprawnienia jak dotychczas - na podstawie jednego z dokumentów: 

 ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające 
jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych: 

1. całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, 
2. niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
3. znaczny stopień niepełnosprawności, 
4. I grupę inwalidztwa, 

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o 
niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 

 ważne orzeczenie o niepełnosprawności albo ważną legitymację osoby niepełnosprawnej, 
która nie ukończyła 16 roku życia, wydane przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw 
orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości, 

 ważna legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne (wzór MEN - I/51/2, MEN - 
I/52/2 albo ART - II/293/3), 

 ważne orzeczenie lub wypis z orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające jeden z niżej 
przedstawionych stanów faktycznych: 

1. całkowitą niezdolność do pracy, 
2. umiarkowany stopień niepełnosprawności, 
3. II grupę inwalidztwa, 

wydane z powodu choroby narządu wzroku przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-
rentowe lub zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem 
tożsamości. 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób z niepełnosprawnościami posiadających 50% ulgi na 
przejazdy. Tu należy wrócić uwagę na obowiązujące terminy określające konieczność wyrobienia 
karty. 

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające uprawnienie do 50% ulgi na przejazdy lokalnym 
transportem zbiorowym nie muszą wyrabiać karty do 31.12.2014 roku, choć oczywiście mogą to 
uczynić. Jak określają przepisy do końca 2014 roku osoby te mają wybór i w przypadku kontroli mogą 
okazywać  jeden z poniższych dokumentów: 

 imienna karta PEKA z zapisaną informacją o przysługującym uprawnieniu; 



 ważne orzeczenie lub wypis z ważnego orzeczenia albo ważna legitymacja, stwierdzające 
jeden z niżej przedstawionych stanów faktycznych: 

1) całkowitą niezdolność do pracy, 

2) umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

3) II grupę inwalidztwa, 

wydane przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły ds. orzekania o 
niepełnosprawności, wraz z ważnym dowodem tożsamości. 

WAŻNE ! 

 od 1 stycznia 2015 roku jedynym dokumentem, który potwierdzi ulgę będzie karta Peka. 
Informacja o posiadanej uldze zapisywana jest na karcie PEKA w Punkcie Obsługi Klientów 
ZTM  po okazaniu odpowiednich dokumentów, które do tej ulgi uprawniają; 
 

 w przypadku posiadania okresowego biletu sieciowego osoba niepełnosprawna nie musi 
zbliżać karty do czytnika w pojeździe. Tutaj jednak również warto będzie dobrowolnie zbliżać 
kartę, by skorzystać z przygotowywanego programu premiowego. 
 

 w odniesieniu do osób, które korzystać będą z przejazdów jednorazowych zbliżanie karty do 
czytnika jest konieczne. W przypadku, kiedy pasażer nie zbliży karty przy wejściu w przypadku 
kontroli będzie on po prostu potraktowany jak "gapowicz". Jeśli natomiast zbliży kartę przy 
wejściu, a nie powtórzy tego przy wyjściu naliczona zostanie opłata do końca danej trasy. 

 

 

Więcej informacji o karcie Peka dostępnych jest na stronie: 
www.peka.poznan.pl 

 

https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta
https://www.peka.poznan.pl/web/portal/punkty-obslugi-klienta
https://www.peka.poznan.pl/web/portal/program-premiowy
https://www.peka.poznan.pl/web/portal

