Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/2017
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 8 maja 2017 r.

Zmiana nr 5
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 Spisie treści § 16 otrzymuje brzmienie:
„§16. Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej,
Funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych …….…13”;

2) w § 1 w ust. 2:
a) pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 810);”;

b) po pkt 2 lit. b) dodaje się lit. c) w brzmieniu:
„c) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dz. U. z 2017 r., poz. 811);”

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255 z późn. zm.), wraz z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia
kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 953);”;

3) tytuł § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16
Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Celno – Skarbowej,
Funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych”

4) w § 16:
a) ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
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„2) funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej;”

b) ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) w pkt 2 - w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 z późn. zm.);”

5) w § 26:
a) w ust. 1, po pkt 1, dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w
języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 2a;”

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi, dla osób wymienionych w ust. 1 są:
1)

2)

pkt 1) i 2) – przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych lub odcinkowych imiennych (patrz §
42) z ulgą 33% odpowiednio legitymacja nauczyciela (wzór nr 58) lub legitymacja nauczyciela
akademickiego (wzór nr 59);
pkt 1a) - przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych lub odcinkowych imiennych (patrz § 42)
z ulgą 33% legitymacja nauczyciela wydana przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej (wzór nr 59a)
okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości nauczyciela.”

6) w § 27 :
a) w ust. 1, po pkt 2, dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:
„2a) 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:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej
przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji i Statucie Szkół Europejskich sporządzonej w
Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);”

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) osoby wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 2a, 6 i 7, uprawnione są do ulgi 37% przy przejazdach na podstawie biletów
jednorazowych;”

c) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osoby wymienione w ust. 1 pkt 2), 2a) i 7), uprawnione są do ulgi 49% przy przejazdach na podstawie biletów
odcinkowych miesięcznych imiennych (§ 42), w klasie 2 we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie
jazdy.”

d) w ust. 3, po pkt 2, dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) pkt 2a – przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych z ulgą 37% oraz odcinkowych miesięcznych
imiennych z ulgą 49% - odpowiednio:
a) legitymacja ucznia wydana przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej (wzór nr 21b),
b) dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości i wieku dziecka.
Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują ważność na kolejny
rok szkolny;”;

2

7) w § 32 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rodzinny bilet strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem telefonu
komórkowego bądź zakupiony u kierownika pociągu/konduktora oraz zakupiony przez platformę internetową ważny jest od daty i godziny wydania/wskazanej przez podróżnego/skasowania;”;

8) w § 33 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) bilet strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego
bądź zakupiony u kierownika pociągu/konduktora oraz zakupiony przez platformę internetową - ważny jest od daty
i godziny wydania/wskazanej przez podróżnego/skasowania;”;

9) w § 39 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Grupowy Bilet Strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem telefonu
komórkowego bądź zakupiony u kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli oraz zakupiony przez
platformę internetową - ważny jest od daty i godziny wydania/wskazanej przez podróżnego/skasowania;”;

10) w § 42:
a) w ust. 1, po pkt 3 dodaje się pkt.3a w brzmieniu:
„3a) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w pkt 4a) (§ 26);”

b) w ust. 1, po pkt 4 dodaje się pkt. 4a w brzmieniu:
„4a) 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:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej
przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji i Statucie Szkół Europejskich sporządzonej w
Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) (§ 27);”

c) w ust. 2 pkt 2 lit. c i d otrzymują brzmienie:
„c) pkt 3, 3a – uprawnione są do ulgi 33%,
d) pkt 4, 4a, 10 – uprawnione są do ulgi 49%,”

11) w § 44 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bilet sieciowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami uruchamianymi przez SKM, na
obszarze ograniczonym stacjami/przystankami osobowymi: Gdańsk Śródmieście, Kościerzyna, Kartuzy, Słupsk, w
okresie ważności wskazanym na bilecie.”;

12) we wzorach druków, po wzorze nr 21a, dodaje się wzór nr 21b w brzmieniu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany;
13) we wzorach druków, wzór nr 57 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej
zmiany;
14) we wzorach druków, po wzorze nr 59, dodaje się wzór nr 59a w brzmieniu stanowiącym
Załącznik nr 3 do niniejszej zmiany;
15) we wzorach druków, wzór nr 63 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej
zmiany.

2. Zmiany obowiązują od dnia 9 maja 2017 r
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 5 Taryfy przewozowej SKM
zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 21b
do § 27
WZÓR LEGITYMACJI UCZNIA

Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r.
zachowują ważność na kolejny rok szkolny
(opublikowana w Dz. U. z 2017 poz. 811)

-76b-

Załącznik nr 2
do zmiany nr 5 Taryfy przewozowej SKM
zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 57
do § 25
WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Opis wzoru zaświadczenia:
Karton koloru białego z czarnym nadrukiem o wymiarach po złożeniu: 90 mm x 58 mm.
(opublikowane w Dz. U. z 2017 poz. 810)

-120-

Załącznik nr 3
do zmiany nr 5 Taryfy przewozowej SKM
zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 59a
do § 26
WZÓR LEGITYMACJI NAUCZYCIELA

Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r.
zachowują ważność na kolejny rok szkolny
(opublikowana w Dz. U. z 2017 poz. 811)

-122a-

Załącznik nr 4
do zmiany nr 5 Taryfy przewozowej SKM
zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 63
do § 27
WZÓR LEGITYMACJI SŁUCHACZA KOLEGIUM

(opublikowana w Dz.U. z 2016 r., poz. 1543)

-125-

