
A N E K S   Nr 6 

 
do  TARYFY i Regulaminu Przewozowego FENIKS V Sp. z o.o. wprowadza się następujące zmiany 

w dotychczas obowiązującej treści taryfy i regulaminu: 

 

§ 1 

1. W dotychczasowym Rozdziale II OGÓLNE POSTANOWIENIA W SPRAWIE OPŁAT ZA 

PRZEWOZY  

          § 6 pkt. 5 przyjmuje brzmienie  „Do nabywania biletów imiennych miesięcznych ulgowych ( 33% ) 

wyłącznie na przejazdy autobusami komunikacji zwykłej, uprawnieni są: 

         - nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych- publicznych  lub niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych; 

         - nauczyciele akademiccy; 

         na podstawie dokumentów określonych w Roz. Min. Infrastruktury Z 25 października 2002 r. Dz. U. 

Nr 179 poz. 1495 z późn. zmianami; 

        - nauczyciele uczący języka polskiego, historii,  geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 

nauczanych w języku polskim w: 

 szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie 

prowadzonej przez  upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania, 

 Szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

 sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych 

państw, 

szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 

sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 10).” 

 

2. W dotychczasowym Rozdziale II OGÓLNE POSTANOWIENIA W SPRAWIE OPŁAT ZA 

PRZEWOZY  

          § 6 pkt. 6 przyjmuje brzmienie  „Do nabywania biletów imiennych miesięcznych szkolnych z ulgą  

          ( 49% ) wyłącznie na przejazdy  autobusami komunikacji zwykłej i przyśpieszonej uprawnieni są: 

         - dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponad podstawowej  lub  ponad gimnazjalnej 

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

życia- na podstawie dokumentów określonych w Roz. Min. Infrastruktury Z 25 października 2002 r.     

Dz. U. Nr 179 poz. 1495 z późn. zmianami; 

         - dzieci i młodzież do ukończenia 18 roku życia w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii,  

geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: 

 szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie 

prowadzonej przez  upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania, 

 Szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

 sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych 

państw, 

szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 

sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 10). 

 

 

 



 

 

3. W dotychczasowym rozdziale III  § 10 ULGI USTAWOWE 

Wykaz uprawnień dział XV L.p. 2 przyjmuje brzmienie „Dzieci i młodzież nie dłużej niż do 

ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury 

polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:  

 szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie 

prowadzonej przez  upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, 

 Szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

 sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, 

szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 

sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 10)” 

 

4.     W dotychczasowym rozdziale III  § 10 ULGI USTAWOWE 

Wykaz uprawnień dział XX L.p. 3 przyjmuje brzmienie „Nauczyciele uczący języka polskiego, 

historii,  geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w: 

 szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie 

prowadzonej przez  upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i 

wychowania, 

 Szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

 sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, 

szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 

sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 10) 

§ 2 

 

Pozostałe zapisy taryfy i regulaminu zostają niezmienione. 

      § 3 

Każda zmiana postanowień niniejszego aneksu wymaga zachowania formy pisemnej, oraz wydania 

stosownego zarządzenia Prezesa FENIKS V Sp. z o.o. wprowadzającego dokonane zmiany w życie               

z określoną datą. 

 

 

 

 

Gliwice,........................ 

                                                                                             .......................................................... 


