
 Krajowa 
 Reprezentacja  

 Doktorantów 

 

 
 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów 
ul. Polna 50 pok. 716, 00-644 Warszawa   www.krd.org.pl 
Tel. 022 234 58 21, Fax. 022 234 58 22   krd@krd.org.pl 

Uchwała nr I 

XI Krajowego Zjazdu Doktorantów 

z dnia 3 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie zniżek przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego 

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 6 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

uchwalony przez VIII Krajowy Zjazd Doktorantów w dniu 1 grudnia 2007 r., XI Krajowy 

Zjazd Doktorantów uchwala co następuje: 

§ 1. 

1.      Delegaci środowiska doktorantów publicznych uczelni wyższych zebrani na 

IX Krajowym Zjeździe Doktorantów podkreślają potrzebę wprowadzenia ulg 51% 

przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego 

w komunikacji zwykłej i przyspieszonej dla doktorantów (uczestników studiów 

III stopnia) na analogicznych zasadach jak dla studentów.  

2.      Wyrażają jednocześnie swoje zaniepokojenie pominięciem środowiska doktorantów 

przy nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych 

przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, 

poz. 1440 ze zm.). 

3.      Odnosząc się do obecnej ilości doktorantów w Polsce szacowanej na ok. 32 494 

(Raport GUS Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r.), co stanowi zaledwie 1,7% 

w stosunku do liczby studentów (1 927 762), w związku z powyższym koszt 

wprowadzenia 51% ulgi dla doktorantów wynosi ok. 25 073 100 zł, przy kwocie ok. 

1 487 501 700 zł, która jest kosztem wprowadzenia 51% ulgi dla studentów studiów 

I i II stopnia. 

4.      Delegaci środowiska doktorantów publicznych uczelni wyższych zebrani na 

IX Krajowym Zjeździe Doktorantów apelują o przyznanie uprawnienia do 51% ulgi 

przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego 

i autobusowego dla uczestników studiów III stopnia (doktorantów) do ukończenia 

35 roku życia. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 Przewodniczący Zjazdu 
 / - / 
 mgr inż. Dominik Suligowski 


