Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Zmiana nr 9
Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej
postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

1. W Taryfie Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie
osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
przyjętej do stosowania w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Uchwałą nr 109/2016 Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2016 r. z późn. zm., wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawą z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2193), wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do
korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258);”,

2) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Posłowie i senatorowie – na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i
senatora (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia
2001 r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów na terenie kraju
(Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 13 z późn. zm.).”,

3) w § 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przewodnicy (lub psy) towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt 1 lit. a) i b), na podstawie art. 16 i
art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 2193).”,

4) w § 22 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) przewodnicy towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt 1 – na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia
29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.
2193.).”,

5) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Osoby, którym przyznano Kartę Polaka na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie
Polaka (t.j.Dz. U. z 2017 r., poz. 1459 z późn. zm.).”,

6) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Osoby, posiadające ważną „Kartę Dużej Rodziny” w rozumieniu ustawy z dn. 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1832 z późn. zm.).”,

7) w § 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Podróżny, który zamierza skorzystać z przejazdu pociągami różnych przewoźników może w ramach Pakietu
Podróżnika (dalej „Pakiet”) nabyć wybrane rodzaje biletów na przejazd pociągami uruchamianymi przez co
najmniej dwóch, ale nie więcej niż trzech spośród następujących przewoźników, tj.: ”Przewozy Regionalne” sp.
z o.o., „PKP Intercity” S.A., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., „Łódzka Kolej Aglomeracyjna”
sp. z o.o.”,

8) we wzorach druków:
a) na stronach: 70 (wzór nr 14), 74 (wzór nr 18), zapis: „(opublikowana w Dz. U. z
2014 r., poz. 893 z późn. zm.)” zastępuje się zapisem: „(opublikowana w Dz. U.
z 2017 r., poz. 170 z późn. zm.)”;
b) na stronach: 73 (wzór nr 17), 77 (wzór nr 21) zapis: „(opublikowana w Dz. U. z
2015 r., poz. 23)” zastępuje się zapisem: „(opublikowana w Dz. U. z 2017 r.,
poz. 170 z późn. zm.)”;
c) na stronie: 77a (wzór nr 21a) zapis: „(opublikowana w Dz. U. z 2016 poz. 787)”
zastępuje się zapisem: „(opublikowana w Dz. U. z 2017 r., poz. 170 z późn.
zm.)”;
d) na stronach: 78 (wzór nr 22), 81 (wzór nr 23) zapis: „(opublikowana w Dz. U. z
2011 r. Nr 201, poz. 1188)” zastępuje się zapisem: „(opublikowana Dz.U. z 2016
r., poz.1554 z późn. zm.)”;
e) na stronie: 89 (wzór nr 28) zapis: „(opublikowana w Dz. U. z 2002 r. nr 66 poz.
604)” zastępuje się zapisem: „(opublikowana w Dz. U. z 2015 r., poz. 1110 z
późn.zm.)”;
f) wzór nr 66 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej zmiany.
2. Zmiany obowiązują od dnia 1 lutego 2018 r.
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 9 Taryfy przewozowej (TP-SKM)
zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,
rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Wzór nr 66
do § 29

WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY
Karta tradycyjna

Karta elektroniczna

Objaśnienia:
1)

2)
3)

Karta zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny
wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku, gdy nie nadano
numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany
alfabetem Braille’a – na karcie tradycyjnej, miejsce na zdjęcie – na karcie elektronicznej oraz elementy
zabezpieczające dokument przez podrobieniem i sfałszowaniem.
Karta tradycyjna ma wymiary 54 x 85,6 mm.
Numer składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w
załączniku do przepisów wykonawczych na podstawie ustawy, z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1068 z późń. zm.), następnie 5 cyfr stanowi numer rodziny
wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry
stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry,
stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.
(opublikowano w Dz.U. z 2017 r. poz. 2449)
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