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OSOBY UPRAWNIONE DO 10% ULGI Z WYDARZEŃ 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ PKZ(1) 

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z 10% 
ULGI NA WYDARZENIA ORGANZIOWANE PRZEZ PKZ 

Kombatanci i osoby będące ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego. 

Legitymacja kombatancka. 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych do dnia ukończenia 23. roku 
życia. 

Ważna legitymacja szkolna. Obowiązuje wzór określony 
przez właściwe ministerstwo. 

Studenci polskich i zagranicznych uczelni do 26 roku 
życia (za wyjątkiem słuchaczy studiów 
podyplomowych i doktoranckich). 

Ważna legitymacja studencka wydana przez polską 
uczelnię (obowiązuje wzór określony przez właściwe 
ministerstwo) lub międzynarodowa legitymacja studencka 
ISIC (International Student Identity Card). 

Emeryci i renciści, którzy ukończyli 55. rok życia. Legitymacja emeryta (rencisty). 

Osoby z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
umiarkowanym wraz z towarzyszącym im opiekunem 

Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym wraz z orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 
legitymacją osoby niepełnosprawnej stwierdzającą 
umiarkowany stopień niepełnosprawności wystawioną 
przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką 
z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z 
udziałem w działaniach poza granicami kraju. 

Legitymacja weterana wraz z legitymacją emeryta-
rencisty. 

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
działającego przy PKZ 

Aktualny i ważny Indeks słuchacza Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

Grupy zorganizowane od 10 osób Zamówienie złożone faxem/mailem lub pisemne do Działu 
Organizacji Imprez i Widowni.  

 (1) ulga dotyczy imprez, których cena biletu za wstęp jest wyższa niż 20,00 zł brutto 

OSOBY UPRAWNIONE DO 50% ULGI Z WYDARZEŃ 
ORGANIZOWANYCH PRZEZ PKZ(1) 

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z 50% 
ULGI NA WYDARZENIA ORGANZIOWANE PRZEZ PKZ 

Pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia z jedną osobą 
towarzyszącą 

Karta identyfikacyjna pracownika PKZ. 

(1) ulga dotyczy imprez, których cena biletu za wstęp jest wyższa niż 20,00 zł brutto 
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OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BILETÓW  
ULGOWYCH(1) NA SEANSE FILMOWE W KINIE KADR 
DZIAŁAJĄCYM  PRZY PKZ(2) 

DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z 
BILETÓW  ULGOWYCH NA SEANSE FILMOWE W KINIE 
KADR DZIAŁAJĄCYM  PRZY PKZ 

Kombatanci i osoby będące ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego. 

Legitymacja kombatancka. 

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych do dnia ukończenia 23. roku 
życia. 

Ważna legitymacja szkolna. Obowiązuje wzór określony 
przez właściwe ministerstwo. 

Studenci polskich i zagranicznych uczelni do 26 roku 
życia (za wyjątkiem słuchaczy studiów 
podyplomowych i doktoranckich). 

Ważna legitymacja studencka wydana przez polską 
uczelnię (obowiązuje wzór określony przez właściwe 
ministerstwo) lub międzynarodowa legitymacja studencka 
ISIC (International Student Identity Card). 

Emeryci i renciści, którzy ukończyli 55. rok życia. Legitymacja emeryta (rencisty). 

Osoby z niepełnosprawnością umysłową w stopniu 
umiarkowanym wraz z towarzyszącym im opiekunem 

Legitymacja Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Upośledzeniem Umysłowym wraz z orzeczeniem o 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub 
legitymacją osoby niepełnosprawnej stwierdzającą 
umiarkowany stopień niepełnosprawności wystawioną 
przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. 

Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką 
z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z 
udziałem w działaniach poza granicami kraju. 

Legitymacja weterana wraz z legitymacją emeryta-
rencisty. 

 

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
działającego przy PKZ 

Aktualny i ważny Indeks słuchacza Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

Pracownicy Pałacu Kultury Zagłębia Karta identyfikacyjna pracownika PKZ. 

Grupy zorganizowane od 15 osób Zamówienie złożone faxem/mailem lub pisemne do Działu 
Organizacji Imprez i Widowni/Kino 

(1) Cennik biletów do Kina Kadr  
 

Seanse 2D: 
15 zł – bilet normalny 
13 zł - bilet ulgowy 
12 zł – bilet grupowy (od 15 osób)   

Seanse 3D: 
18 zł – bilet normalny 
16 zł - bilet ulgowy  
15 zł – bilet grupowy (od 15 osób)   
 

  
(2) ulga dotyczy tylko i wyłącznie seansów repertuarowych kina Kadr 


