Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 188/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zmiana nr 7
Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej
postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
„Taryfa Pomorska”

1. W Taryfie przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie
osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”,
przyjętej do stosowania w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Uchwałą nr 92/2020 Zarządu Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. z późn. zm., wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 5 w pkt 7a zapis w nawiasie: „(Dz. U. z 2020 r., poz. 319 z późn. zm.)”
zastępuje się zapisem: „(Dz. U. z 2021 r., poz. 1255)”;
2) we wzorach druków:
a) wzór nr 3 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej zmiany,
b) wzory nr 12 i 13 otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej
zmiany,
c) wzory nr 15 i 16 otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej
zmiany,
d) wzory nr 19 i 20 otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej
zmiany,
e) wzory nr 23, 24 i 25 otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 5 do niniejszej
zmiany,
f) wzory nr 28 i 29 otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 6 do niniejszej
zmiany,
g) wzór nr 32 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 7 do niniejszej zmiany,
h) strony 81-84 otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 8 do niniejszej zmiany,
i) wzory nr 38 i 39 otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 9 do niniejszej
zmiany,
j) wzór nr 78 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 10 do niniejszej zmiany.
2. Zmiany obowiązują od dnia 1 września 2021 r.
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 3
do § 17
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

Okładka legitymacji wykonana jest z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnozielonym z metalowymi okuciami
w kolorze srebrnym oraz tłoczeniami w kolorze srebrnym:
1)
2)
3)

„RZECZPOSPOLITA POLSKA”;
wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa granicznego;
„STRAŻ GRANICZNA”.

(opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 983 z późn. zm.)
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 3 (2)
do § 17
LEGITYMACJA SŁUŻBOWA FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ
Opis:
Legitymacja ma wymiary 74 mm x 208 mm, drukowana jest na papierze zabezpieczonym chemicznie, z bieżącym
znakiem wodnym oraz włóknami widocznymi w świetle dziennym i włóknami widocznymi w świetle UV,
rozmieszczonymi nieregularnie. Tło jest giloszowe, z irysem w kolorze jasnozielonym i oliwkowym. Na awersie i
rewersie elementem giloszu jest znak graficzny Straży Granicznej, według wzoru określonego w odrębnych przepisach.
Numeracja legitymacji, składająca się jednej litery serii i sześciu cyfr, wykonana jest farbą koloru czerwonego aktywną
w UV.
Po dokonaniu wpisów legitymacja dwustronnie pokrywana jest folią, w tym awers folią holograficzną.
Awers:
1) napisy drukowane różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach:
a) „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
b) „STRAŻ GRANICZNA” – wykonany farbą optycznie zmienną w kolorze zielono – niebieskim,
c) „Legitymacja służbowa”,
d) „nr”,
e) „ważna do”,
f) „JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA”,
g) „STOPIEŃ”,
h) „IMIĘ”,
i) „NAZWISKO”,
j) „NR EWIDENCYJNY FUNKCJONARIUSZA” – nr ewidencyjny funkcjonariusza składa się z 5 cyfr i 2 liter;
2) pod napisem „STRAŻ GRANICZNA”, z lewej strony, owalne białe pole z elementami giloszu na obrzeżu
przeznaczone na druk wizerunku funkcjonariusza;
3) napisy drukowane różną czcionką w kolorze ciemnozielonym:
a) „Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji
państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych
prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki
obowiązane są w zakresie swojego działania, do udzielania pomocy, w zakresie obowiązujących
przepisów prawa.”,
b) „Organ wydający legitymację:’,
c) „KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ”,
d) „mp.”,
e) zaznaczone mikrodrukiem miejsce na podpis wydającego,
f) „podpis wydającego”;
4) białe pole w kształcie prostokąta, ograniczone mikrodrukiem w kolorze zielonym, przeznaczone na wpisanie
kodu kreskowego.
Rewers:
1) napisy drukowane czcionką różnej wielkości w kolorze zielonym o różnych odcieniach:
a) w górnej części – „RZECPOSPOLITA POLSKA”,
b) w dolnej części – „STRAŻ GRANICZNA”;
2) wizerunek orła białego ustalonego dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, umieszczony na tle słupa granicznego
koloru biało – czerwonego;
3) napis drukowany w kolorze ciemnozielonym: „W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do
najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.”.

(opublikowana w Dz. U. z 2014 r., poz. 983 z późn. zm.)
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Załącznik nr 2
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 12
do §§ 18, 28
WZÓR LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Legitymacja według wzoru MEN-I/52/2 oraz według wzoru MEN-I/5 posiadające pole przeznaczone na wpis adresu
zamieszkania ucznia, zachowują ważność do czasu zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania
przedszkolnego.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)

Wzór nr 13
do §§ 18, 28
WZÓR E-LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

E-legitymacja według wzoru MEN-I/5 posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje
ważność do czasu zakończenia przez dziecko niepełnosprawne wychowania przedszkolnego.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)
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Załącznik nr 3
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 15
do §§ 18, 28
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/51/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej
szkole, z zastrzeżeniem, że w górnej części drugiej strony wpisany jest odręcznie numer PESEL ucznia, albo seria i numer
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis powinien być opatrzony pieczęcią urzędową szkoły.
Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.
Legitymacja według wzoru MEN-I/3-N posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje
ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)

Wzór nr 16
do §§ 18, 28
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHACZY
BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ SZKÓŁ DLA
DOROSŁYCH

Legitymacja według wzoru MEN-I/4-N posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje
ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)
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Załącznik nr 4
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 19
do §§ 18, 28
WZÓR E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Legitymacja według wzoru MEN-I/3-N posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje
ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)

Wzór nr 20
do §§ 18, 28
WZÓR E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHACZY
BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA, SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ SZKÓŁ DLA
DOROSŁYCH

Legitymacja według wzoru MEN-I/4-N posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje
ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)
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Załącznik nr 5
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 23
do §§ 18, 28
WZÓR mLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH, W TYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
ARTYSTYCZNYCH 1

Elementy wizualizacji ważnej mLegitymacji szkolnej na ekranie urządzenia mobilnego:
1)
nagłówek zawierający napis: „Legitymacja szkolna”;
2)
obszar danych mLegitymacji szkolnej zawierający:
hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu
zmieniaj się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni,
a) napis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
b) flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej umieszczoną na tym samym poziomie co hologram, po prawej stronie ekranu, stanowiącą
animację imitującą widok flagi powiewającej na wietrze,
c)
napis: „Nr legitymacji: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji
szkolnej. W przypadku ucznia niepełnosprawnego nr jest uzupełniony dodatkowo oznaczeniem „-N”,
d) napis: „Wydana: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą wydania legitymacji szkolnej albo e -legitymacji szkolnej,
e) obszar danych ucznia zawierający: kolorowe zdjęcie, imię lub imiona, nazwisko, etykietę zawierającą odpowiednio napis „Uczeń” albo
„Uczennica”, napis „Data urodzenia: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą urodzenia, napis „PESEL: [n]”, w którym [n] stanowi
wartość zgodną z numerem PESEL, odpowiednio napis „[n] lat” albo „[n] lata”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z wiekiem,
f)

obszar informujący o statusie ważności mLegitymacji szkolnej zawierający: symbol „✓” albo „x” odpowiednio w przypadku ważnej albo
nieważnej mLegitymacji szkolnej, napis „Ważna” albo „Nieważna”, napis” „Termin ważności: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną
z datą ważności legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,
g) obszar danych szkoły zawierający: nagłówek zawierający napis „Nazwa i adres szkoły”, napis informujący o nazwie szkoły, napis
informujący o adresie szkoły, napis informujący o nr telefonicznym szkoły, stanowiący element funkcjonalny, którego kliknięcie inicjuje
połączenie telefoniczne ze szkołą, napis „Dyrektor szkoły:[t]”, w którym [t] stanowi wartość zawierającą imię (imiona) i nazwisko
dyrektora szkoły,
h) napis „Czas okazania [d]” , w którym [d] oznacza datę, godzinę oraz minutę okazania mLegitymacji szkolnej według ustawień daty i czasu
w urządzeniu mobilnym,
i)
napis „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego”;
3) stopka aplikacji.
Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych mieszczące się w nagłówku i stopce aplikacji, mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji pod
względem ilości, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet pod względem rodzaju, wielkości i koloru czcionki.
mLegitymacja według dotychczasowego wzoru posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje ważność do
czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)
(opublikowana w Dz. U. z 2020 r., poz. 831)
1

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia –
prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na
wartość 100%.
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Załącznik nr 5
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 24
do §§ 18, 28
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 i MEN-I/50a/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia
nauki w danej szkole.
Legitymacja według wzoru MEN-I/1 posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje ważność
do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)

Wzór nr 25
do §§ 18, 28
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA SŁUCHACZY BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA,
SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50b/2 zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej
szkole.
Legitymacja według wzoru MEN-I/2 posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje ważność
do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)
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Załącznik nr 6
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 28
do §§ 18, 28
WZÓR E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

E-legitymacja według wzoru MEN-I/1 posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje
ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)

Wzór nr 29
do §§ 18, 28
WZÓR E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA SŁUCHACZY BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA,
SZKÓŁ POLICEALNYCH ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Legitymacja według wzoru MEN-I/2 posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia, zachowuje
ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)
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Załącznik nr 7
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 32
do §§ 18, 28
WZÓR mLEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PONADPODSTAWOWYCH, W TYM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH2

Elementy wizualizacji ważnej mLegitymacji szkolnej na ekranie urządzenia mobilnego:
1) nagłówek zawierający napis: „Legitymacja szkolna”;
2) obszar danych mLegitymacji szkolnej zawierający:
a)
hologram stanowiący wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym kolory tła o gradientowym zabarwieniu
zmieniaj się dynamicznie wraz ze zmianą położenia urządzenia mobilnego w przestrzeni,
b)
napis: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”,
c)
flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej umieszczoną na tym samym poziomie co hologram, po prawej stronie ekranu, stanowiącą
animację imitującą widok flagi powiewającej na wietrze,
d)
napis: „Nr legitymacji: [n]”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z numerem wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji
szkolnej. W przypadku ucznia niepełnosprawnego nr jest uzupełniony dodatkowo oznaczeniem „-N”,
e)
napis: „Wydana: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą wydania legitymacji szkolnej albo e -legitymacji szkolnej,
f)
obszar danych ucznia zawierający: kolorowe zdjęcie, imię lub imiona, nazwisko, etykietę zawierającą odpowiednio napis „Uczeń” albo
„Uczennica”, napis „Data urodzenia: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną z datą urodzenia, napis „PESEL: [n]”, w którym [n] stanowi
wartość zgodną z numerem PESEL, odpowiednio napis „[n] lat” albo „[n] lata”, w którym [n] stanowi wartość zgodną z wiekiem,
g)

obszar informujący o statusie ważności mLegitymacji szkolnej zawierający: symbol „✓” albo „x” odpowiednio w przypadku ważnej albo
nieważnej mLegitymacji szkolnej, napis „Ważna” albo „Nieważna”, napis” „Termin ważności: [d]”, w którym [d] stanowi wartość zgodną
z datą ważności legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,
h)
obszar danych szkoły zawierający: nagłówek zawierający napis „Nazwa i adres szkoły”, napis informujący o nazwie szkoły, napis
informujący o adresie szkoły, napis informujący o nr telefonicznym szkoły, stanowiący element funkcjonalny, którego kliknięcie inicjuje
połączenie telefoniczne ze szkołą, napis „Dyrektor szkoły:[t]”, w którym [t] stanowi wartość zawierającą imię (imiona) i nazwisko
dyrektora szkoły,
i)
napis „Czas okazania [d]” , w którym [d] oznacza datę, godzinę oraz minutę okazania mLegitymacji szkolnej według ustawień daty i czasu
w urządzeniu mobilnym,
j)
napis „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego”;
3) stopka aplikacji.
Elementy, ikony i etykiety elementów funkcyjnych mieszczące się w nagłówku i stopce aplikacji, mogą się różnić zależnie od wersji aplikacji pod
względem ilości, wyglądu, kolorystyki i rozmiarów, a tekst etykiet pod względem rodzaju, wielkości i koloru czcionki.
mLegitymacja według dotychczasowego wzoru posiadająca pole przeznaczone na wpis adresu zamieszkania ucznia,
zachowuje ważność do czasu zakończenia przez ucznia kształcenia w danej szkole.
(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1203)
(opublikowana w Dz. U. z 2020 r., poz. 831)

2

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia –
prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na
wartość 100%.

10

Załącznik nr 8
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”
OPIS WZORÓW LEGITYMACJI:
1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.

3.

4.

5.

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych (MEN-I/5)
Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „legitymacją przedszkolną”:
1)
ma formę dwustronicowego dokumentu o wymiarach 72 x 103 mm;
2)
jest wydawana na blankiecie wykonanym na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m 2;
3)
ma napisy w kolorze czarnym (Black), czcionka Frank Ruhl Libre.
Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem blankietu legitymacji przedszkolnej:
1)
zabezpieczeń w papierze:
a)
papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b)
co najmniej jedno zabezpieczenie weryfikowane na I lub II poziomie;
2)
zabezpieczenia w druku:
a)
technika druku: offset,
b)
mikrodruki,
c)
tło giloszowe według wzoru wzoru MEN-I/5, w kolorze żółtym Pantone 123 C,
d)
zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;
3)
oznaczenie indywidualne:
a)
naniesione w technice typografii przez producenta blankietu umieszczone na rewersie blankietu, w prawej
dolnej jego części,
b)
na oznaczenie indywidualne blankietu składają się dwie litery i siedem cyfr,
c)
obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy
producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: od czterech do siedmiu liter oznaczających
skrót nazwy producenta oraz cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu; skrót nazwy producenta oraz
rok produkcji wykonany w technice offsetowej;
4)
dane personalne naniesione z zastosowaniem drukarki atramentowej lub termosublimacyjnej.
Legitymację przedszkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze odciskiem pieczęci podłużnej.
W miejscu oznaczonym we wzorze legitymacji przedszkolnej umieszcza się odcisk pieczęci:
1) przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo
2) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko, albo
3) innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza dziecko, w przypadku gdy jest ona prowadzona przez
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
W miejscu oznaczonym we wzorze legitymację przedszkolną podpisuje:
1) dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo
2) dyrektor szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko, albo
3) osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest ona prowadzona przez osobę
prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
E-Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych (MEN-I/5)
E-Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „e-legitymacją przedszkolną”, jest kartą wykonaną z
polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym.
Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest wykonany z materiału PCV niewykazującego luminescencji w promieniowaniu UV o
wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w
normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z
wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
Poddruk blankietu e-legitymacji przedszkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz sitodrukowej.
Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1655, Pantone 279, Pantone 151, kolor irysowy: Pantone 305136-305 oraz 136-305-136; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są
nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu formy OVI®. Po procesie personalizacji, karta jest chroniona zewnętrzną
folią laminującą.
Blankiet e-legitymacji przedszkolnej zawiera:
1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie - OVI®;
2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „MEN”;
3) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja przedszkolna”.
E-legitymacja przedszkolna zawiera napisy:
1) na awersie napis:
a) „LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA”; krój czcionki Geometr415MdPL 10 pkt,
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Załącznik nr 8
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”
b)

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

1.

2.

„Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 7
pkt,
c) „Imię”, „Nazwisko”, Data urodzenia”, „Nazwa i adres przedszkola/szkoły” „Dyrektor szkoły/przedszkola”,
„Data wydania”, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji
napisy są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);
2) na rewersie napis:
a) „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,
b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt;
data „30 września”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,
c) „MEN-I/5” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt wersaliki, nanoszony
w procesie personalizacji,
d) oznaczenie indywidualne:
− naniesione w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu, umieszczone na
rewersie blankietu, w prawej dolnej jego części,
− na oznaczenie indywidualne blankietu składają się dwie litery i siedem cyfr,
− obok oznaczenia indywidualnego, z lewej strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy
producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: od czterech do siedmiu liter
oznaczających skrót nazwy producenta oraz cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu; skrót
nazwy producenta oraz rok produkcji wykonany w technice grawerowania laserowego.
Blankiet e-legitymacji przedszkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką termotransferową.
W blankiecie e-legitymacji przedszkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także
elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu na rewersie można umieszczać numer układu
mikroprocesorowego.
Na e-legitymacji przedszkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalności przedszkola lub szkoły oraz
przejazdami środkami publicznego transportu.
O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji przedszkolnej decyduje dyrektor szkoły, przedszkola lub osoba kierująca inną
formą wychowania przedszkolnego za zgodą rodziców.
E-legitymacje przedszkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem o wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm
i grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonany w technice
2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczpospolitej Polskiej.
Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji przedszkolnej.
W miejscu oznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej umieszcza się nazwę:
1) przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, albo
2) szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko, albo
3) innej formy wychowania przedszkolnego, do której uczęszcza dziecko.
W miejscu przeznaczonym, we wzorze e-legitymacji przedszkolnej na dane dyrektora wpisuje się imię (imiona) i nazwisko:
1) dyrektora przedszkola, do której uczęszcza dziecko, albo
2) dyrektora szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, do którego uczęszcza dziecko, albo
3) osoby kierującej inna formą wychowania przedszkolnego, w przypadku gdy jest ona prowadzona przez osobę
prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.
Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zwana dalej „legitymacją szkolną”:
1)
ma formę dwustronicowego dokumentu o wymiarach 72 x 103 mm;
2)
jest wydawana na blankiecie wykonanym na papierze o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2,
3)
ma napisy w kolorze czarnym (Black), czcionka Frank Rull Libre, z tym że dla napisu „Legitymacja szkolna” - czcionka
GothamCondensedPI-Medium
Opis zabezpieczeń przed fałszerstwem blankietu legitymacji szkolnej:
1)
zabezpieczeń w papierze:
a)
papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym,
b)
co najmniej jedno zabezpieczenie weryfikowane na I lub II poziomie;
2)
zabezpieczenia w druku:
a)
technika druku: offset,
b)
mikrodruki,
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Załącznik nr 8
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”
c)

3.

tło giloszowe według wzoru wzoru MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N, MEN-I/4-N, w kolorze różowym Pantone 182
U,
d)
zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu ultrafioletowym;
3)
oznaczenie indywidualne:
a)
naniesione w technice typografii przez producenta blankietu umieszczone na rewersie blankietu, w prawej
dolnej jego części,
b)
na oznaczenie indywidualne blankietu składają się dwie litery i siedem cyfr,
c)
obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy producenta
blankietu dokumentu publicznego, według schematu: od czterech do siedmiu liter oznaczających skrót nazwy
producenta oraz cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu; skrót nazwy producenta oraz rok produkcji
wykonany w technice offsetowej;
4)
personalizacja:
a)
dane personalne naniesione z zastosowaniem drukarki atramentowej lub termosublimacyjnej,
b)
fotografia w sposób trwały zintegrowana z podłożem za pomocą druku atramentowego lub
termosublimacyjnego.
Legitymację szkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze odciskiem pieczęci urzędowej szkoły o średnicy 20
mm.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

E-Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
(MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N, MEN-I/4-N)
E-Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych zwana dalej „e-legitymacją szkolną”,
jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny z interfejsem
bezstykowym.
Blankiet e-legitymacji szkolnej jest wykonany z materiału PCV niewykazującego luminescencji w promieniowaniu UV o
wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w
normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i odporności muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z
wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory
użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1485, Pantone 171, Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone
485-1235-485; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową są nanoszone
dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®. Po procesie personalizacji, karta jest chroniona
zewnętrzną folią laminacyjną.
Pole zdjęcia na awersie – 5,5 mm od lewej krawędzi, 17 mm od górnej krawędzi, 17 mm od górnej krawędzi (26 mm wysokości
x 19 mm szerokości) – jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi) metodą
termodruku.
Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera:
1) element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie - OVI® - umieszczony w polu o powierzchni 13,5 mm wysokości x
8,2 mm szerokości;
2) pozytywowe i negatywowe mikroteksty z napisem „Legitymacja szkolna”;
3) mikroteksty o modulowanej wielkości czcionki – napisy „RP”;
4) w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”.
E-legitymacja szkolna zawiera napisy:
1) na awersie napis:
a) „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym poziomo w odległości 7,4
mm od górnej krawędzi e-legitymacji szkolnej, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki LEVENIM MT BOLD
11,5 pkt,
b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 7
pkt,
c) „Imię i nazwisko”, „Data urodzenia”, „Numer PESEL”, „Nazwa i adres szkoły”, „Dyrektor szkoły”, „Data
wydania”, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy
są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);
2) na rewersie napis:
a) „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego i autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,
b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt;
data odpowiednio: „30 września” lub „1 marca”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,
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Załącznik nr 8
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”
c)

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

„MEN-/1”, „MEN-I/2”, „MEN-I/3-N”, „MEN-I/4-N” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss
721 PL BOLD 6 pkt wersaliki, nanoszony w procesie personalizacji,
d) oznaczenie indywidualne:
− naniesione w technice grawerowania laserowego przez producenta blankietu, umieszczone na
rewersie blankietu, w prawej dolnej jego części,
− na oznaczenie indywidualne blankietu składają się dwie litery i siedem cyfr,
− obok oznaczenia indywidualnego, z lewej jego strony, producent blankietu umieszcza skrót nazwy
producenta blankietu dokumentu publicznego, według schematu: od czterech do siedmiu liter
oznaczających skrót nazwy producenta oraz cztery cyfry oznaczające rok produkcji blankietu; skrót
nazwy producenta oraz rok produkcji wykonany w technice grawerowania laserowego.
Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką termotransferową.
W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosowanie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także elektroniczna
warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu na rewersie można umieszczać numer układu mikroprocesorowego.
Na e-legitymacji szkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością szkoły oraz przejazdami środkami
publicznego transportu.
O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej decyduje dyrektor szkoły za zgodą pełnoletnich uczniów lub rodziców
niepełnoletnich uczniów.
E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem o wymiarach 13,5 mm x 13,5 mm i
grubości 10 µm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega samodestrukcji, wykonanym technice
2D/3D, z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczpospolitej Polskiej.
Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej.
W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji szkolnej na dane dyrektora szkoły wpisuje się imię (imiona) i nazwisko
dyrektora szkoły.
Legitymacje szkolne i e-legitymacje szkolne dla uczniów szkół i placówek artystycznych
(ART/100, ART/101/n, ART/102, ART/103/n)

1.

Legitymacje szkolne w postaci papierowej drukuje się na kartonie offsetowym, o gramaturze nie mniej niż 250 g/m2,
zadrukowanym na awersie i rewersie tłem giloszowym w kolorze różowym Pantone 182 U.
2. Legitymacja szkolna w postaci papierowej ma wymiary 72 na 103 mm.
3. Legitymacja szkolna w postaci papierowej posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.
4. Legitymacje szkolne w postaci papierowej opatruje się w miejscach oznaczonym we wzorze odciskiem pieczęci urzędowej
szkoły artystycznej o średnicy 20 mm.
5. E-legitymacja szkolna jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ elektroniczny
z interfejsem bezstykowym.
6. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o wymiarach i właściwościach fizycznych
zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a jego właściwości i
odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
7. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz sitodrukowej. Kolory
użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1485, Pantone 171, Pantone 711, Pantone 484, kolor irysowy: Pantone
485-1235-485; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu techniką sitodrukową nanoszone są
dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz OVI®. Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną
folią laminacyjną.
8. Pole zdjęcia o wymiarach 26 mm na 19 mm jest umieszczone na awersie blankietu e-legitymacji szkolnej w odległości 5,5 mm
od lewej krawędzi i 17 mm od górnej krawędzi. Pole jest przeznaczone na umieszczanie kolorowego zdjęcia (w rozdzielczości
co najmniej 300 dpi) techniką druku termotransferowego.
9. Element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – O VI® – jest u mieszczony na awersie blankietu e-legitymacji szkolnej
w polu o wymiarach 13,5 na 8,2 mm.
10. Na rewersie blankietu e-legitymacji szkolnej jest umieszczone rozjaśnione pole, przeznaczone na umieszczenie w procesie
personalizacji dodatkowych informacji lub usług wynikających z działalności statutowej danej szkoły artystycznej, w tym
kodowanych za pomocą kodu kreskowego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala dyrektor szkoły artystycznej,
po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. W rozjaśnionym polu można również umieszczać numer układu
mikroprocesorowego.
11. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera pozytywowe i negatywowe mikrodruki (mikroteksty) z napisami „Legitymacja szkolna”
i „MKiDN”.
12. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera mikrodruki (mikroteksty) o modulowanej wielkości czcionki – napis „RP”.
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Załącznik nr 8
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”
13. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”.
14. Blankiet e-legitymacji szkolnej przystosowany jest do personalizacji techniką druku termotransferowego.
15. E-legitymacja szkolna zawiera napisy:
1) na awersie napis:
a) „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym poziomo w odległości 7,4 mm od
górnej krawędzi e-legitymacji szkolnej, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki LEVENIM MT BOLD 11,5 pkt,
b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 7 pkt,
c) „Imię i nazwisko”, „Data urodzenia”, „Numer PESEL”, „Nazwa i adres szkoły”, „Dyrektor szkoły”, „Data wydania”,
w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt. W procesie personalizacji napisy są nanoszone
czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);
2) na rewersie napis:
a) „Poświadcza uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i
autobusowego.” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 6 pkt,
b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data
odpowiednio „30 września” lub „1 marca”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,
c) odpowiednio „ART/100, ART/101/n, ART/102, ART/103/n” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss
721 PL BOLD 6 pkt.
16. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także elektroniczna
warstwa bezstykowa, przeznaczona do kodowania dodatkowych informacji i usług, w tym związanych z przejazdami za
pomocą środków transportu publicznego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala dyrektor szkoły artystycznej,
po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
17. E-legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze hologramem.
18. Hologram o wymiarach 13,5 na 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej, na tyle małej, że przy próbie odklejenia hologram ulega
autodestrukcji, jest wykonany w technice 2D/3D i posiada wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.
19. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej.
20. W miejscu przeznaczonym we wzorze e-legitymacji szkolnej na dane dyrektora szkoły wpisuje się imię (imiona) i nazwisko
dyrektora szkoły.
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Załącznik nr 9
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 38
do § 28
WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU OBYWATELA
UNII EUROPEJSKIEJ
AWERS

REWERS

Objaśnienia:
AWERS:
1. Tło giloszowe;
2. Dwuliterowy kod Rzeczypospolitej Polskiej wydrukowany w sposób kontrastujący na tle niebieskiego prostokąta i
otoczony 12 żółtymi gwiazdami;
3. Nadrukowany farbą optycznie zmienną symbol biometrii;
4. Czarne napisy wykonane czcionką o różnej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w tłumaczeniu
angielskim: kursywa (czcionka pochylona)*:
a) DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU/DOCUMENT
CERTIFYING
PERMANENT RESIDENCE,
b) NR DOKUMENTU,
c) NAZWISKO (NAZWISKA) I IMIĘ (IMIONA)/ SURNAME(S) AND FORENAME(S),
d) PŁEĆ/SEX,
e) OBYWATELSTWO/NATIONALITY,
f) DATA URODZENIA/DATE OF BIRTH,
g) DATA WAŻNOŚCI/DATE OF EXPIRY,
h) UWAGI/REMARKS,
i) PODPIS POSIADACZA/SIGNATURE OF THE HOLDER,
j) NR CAN;
5. Pole do umieszczenia fotografii posiadacza dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.
* Z wyjątkiem tłumaczenia angielskiego dla tytułu dokumentu w dolnej części awersu, w przypadku którego
zastosowano czcionkę prostą.
REWERS:
1.
2.

Tło giloszowe;
Czarne napisy wykonane czcionką o tej samej wielkości; w języku polskim: antykwa (czcionka prosta), w
tłumaczeniu angielskim: kursywa (czcionka pochylona):
a) DATA WYDANIA I ORGAN WYDAJĄCY/DATE OF ISSUE AND ISSUING AUTHORITY,
b) MIEJSCE URODZENIA/PLACE OF BIRTH,
c) ADRES ZAMELDOWANIA/ADDRESS OF REGISTRATION,
d) NUMER EWIDENCYJNY PESEL/PERSONAL NUMBER (PESEL).
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Załącznik nr 9
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”
LISTA JAWNYCH ZABEZPIECZEŃ DOKUMENTU:
Kinegram® – transparentny element dyfrakcyjny.
Grawerowanie laserowe – technika personalizacji.
Grawerowanie wypukłe – numer CAN, numer i data ważności dokumentu.
Mikrotekst negatywowy – wkomponowany w tło o zmiennej wielkości liter.
Mikrotekst pozytywowy – o zmiennej wysokości liter, wkomponowany w tło.
Tłoczenie powierzchni karty – wyczuwalne na powierzchni karty wypukłe i wklęsłe elementy, zawierają
mikroteksty, karta zawiera tłoczenia błyszczące i matowe.
7. MLI – element optycznie zmienny, pod odpowiednim kątem prezentuje personalizowane laserowo zdjęcie i
rok wydania dokumentu.
8. OVI® – element nadrukowany farbą optycznie zmienną, przedstawia logotyp ICAO (dokument elektroniczny
z chipem), pod kątem widoczna zmiana koloru z zielonego na fioletowy, wykazuje również fluorescencję w
UV.
9. Tła giloszowe – linie tworzące tło dokumentu wydrukowane w technice irysowej.
10. Element aktywny w UV – druk irysowy niewidoczny w świetle dziennym, a widoczny w UV.
11. Druk reliefowy – wkomponowany w tło.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98  85,60 mm wykonanej z poliwęglanu.
Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa
pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego
dokumentu oraz numer CAN.
(opublikowana w Dz.U. z 2021 r., poz.1391)

Wzór nr 39
do § 28
WZÓR KARTY STAŁEGO POBYTU CZŁONKA RODZINY OBYWATELA UNII
EUROPEJSKIEJ
AWERS

REWERS

Objaśnienia:
Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa
pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu
oraz numer CAN.
Dokument ma formę karty formatu ID1 o wymiarach 53,98  85,60 mm wykonanej z poliwęglanu.
(opublikowana w Dz.U. z 2021 r., poz. 1391)
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Załącznik nr 10
do zmiany nr 7 Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa Pomorska”

Wzór nr 78
do § 30
WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY
Karta tradycyjna

Karta elektroniczna

Objaśnienia:
1.

2.

3.
4.

Karta zawiera imię (imiona) oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny
wielodzietnej, termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej oraz elementy zabezpieczające
dokument przez podrobieniem i sfałszowaniem oraz:
1) numer dokumentu potwierdzający tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz
skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a – w przypadku karty tradycyjnej,
2) zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczpospolitej
Polskiej oraz napis „REZCZPOSPOLITA POLSKA”– w przypadku karty elektronicznej.
W przypadku prezentacji w urządzeniu mobilnym właściciela karty elektronicznej kart elektronicznych
członków jego rodziny karty te nie zawierają zdjęcia, hologramu, stanowiącego wizerunek orła ustalony jak
dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, ani napisu „RZECZPOSPOLITA POLSKA”.
Karta tradycyjna ma wymiary 54 x 85,6 mm,
Numer Karty 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 2021 r., poz. 955), następne 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 2021 r., poz. 1037)
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