Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 189/2017
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 2 października 2017 r.

Zmiana nr 7
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:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustawą z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016
r., poz. 871 z późn. zm.), 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);”;

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ustawą z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1510 z późn.
zm.), wraz z rozporządzeniem 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.);”

b) w pkt 7 zdanie wspólne przed wyliczeniem otrzymuje brzmienie:
„7) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. z 2011 r., Nr 205 poz.
1203) wraz z rozporządzeniami:”

c) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji
weterana – funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego – funkcjonariusza ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1594);”

2) w § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Warunki stosowania
1)

przejazdy osób wymienionych w ust. 1, odbywają się na podstawie biletów jednorazowych z ulgą 100%
i dokumentów określonych w rozporządzeniu:
a) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008r. (Dz. U. Nr 56, poz. 340 z późn.
zm.), tj.:
w pkt. 1 – legitymacji służbowej (wzór Nr 3) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych
czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez
Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego Komendanta oddziału Straży Granicznej,
komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej,
w pkt. 3 – legitymacji służbowej (Wzór Nr 5) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych
czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez
Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, właściwego
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2)

Komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego
(miejskiego) i rejonowego Policji,
w pkt. 4. lit. a) – legitymacji służbowej (Wzór Nr 6 i Nr 7) i odznaki identyfikacyjnej żołnierza
Żandarmerii Wojskowej (Wzór Nr 8 i Nr 9) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych
czynności służbowych, wystawione przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub
komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej,
w pkt. 4 lit b) – legitymacji żołnierza zawodowego (Wzór Nr 10 i 11) lub książeczki wojskowej
(Wzór Nr 12) z aktualnym wpisem o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej lub nadterminowej
zasadniczej służby wojskowej, wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności
służbowych, wystawione przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego
dowódcę jednostki wojskowej;
b) Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 641), tj.:
w pkt 2 – legitymacji służbowej (Wzór Nr 4) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu czynności
służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
właściwego dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno - skarbowego;
zaświadczenia, o których mowa w pkt.1, są drukami na okaziciela i mogą być wydawane uprawnionym
funkcjonariuszom lub żołnierzom tylko na czas wykonywania przez nich czynności służbowych określonych w
ust. 2.”;

3) w § 17 w ust. 3:
a) w pkt 1 lit. b) tirety pierwszy i drugi otrzymują brzmienie:
„ - legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia (wzór nr 25, 26, 26a),
- legitymacja osoby niepełnosprawnej (wzór nr 27, 27a,28,29,30 lub 31),”,

b) w pkt 1 lit. b) tiret trzeci skreśla się;

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przejazdy osób wymienionych w ust. 1 pkt 2, w przypadkach określonych w ust. 2, odbywają się na podstawie
biletów jednorazowych z ulgą 78% oraz odpowiednio:
a) dokumenty dziecka określone w pkt. 1 – jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem,
b) zaświadczenia wydanego przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze
oświatowym, albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą (Wzór Nr 34, 34a), albo zaświadczenie,
zawiadomienie lub skierowanie, o których mowa w pkt. 3 – jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub
po jego odwiezieniu;”;

d) w pkt 3 zdanie wspólne przed wyliczeniem otrzymuje brzmienie:
„3) przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej lub
organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o którym mowa w pkt. 1, jest wymagane
zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie określające odpowiednio:”;

4) w § 18 w ust. 1, po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) terytorialną służbę wojskową,”;

5) w § 21 ust. 3 pkt 2 - 4 otrzymują brzmienie:
„2) uprawnienie do korzystania z ulgi dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 poświadcza jeden z niżej
wymienionych dokumentów:
a) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie
do I grupy inwalidów (wzór nr 32),
b) wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Szefowi Agencji
Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa (wzór nr 40),
c) orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający
całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo niezdolność do
samodzielnej egzystencji (wzór nr 33),
d) orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do
samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
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e)

3)
4)

zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu świadczenia uzależnionego od zaliczenia
do I grupy inwalidów (np. wzór nr 41) albo od uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji,
f) wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy/komisji lekarskiej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego (KRUS), stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji (wzór nr 42),
g) zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów albo uznanie
niezdolności do samodzielnej egzystencji,
h) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego (np. wzór nr 43 - 46), z wpisem o zaliczeniu do I grupy
inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,
i) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego (np. wzór 47), z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,
j) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności (wzory nr 27-31);
dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a) do i), okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej;
uprawnienie do korzystania z ulgi dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 poświadcza jeden z dokumentów,
o których mowa w pkt 2 lit. a- i, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy
z powodu stanu narządu wzroku albo legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień
niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
z powodu stanu narządu wzroku;”;

6) w § 23 w ust. 3 w pkt 1 lit h) i i) otrzymują brzmienie:
„h) legitymacja emeryta-rencisty policyjnego (np. wzór nr 42, 45-46), z wpisem o zaliczeniu do II grupy inwalidztwa,
i) legitymacja osoby niepełnosprawnej (wzór nr 27-31), stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z
powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności – „04-O” albo orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku;”;

7) w § 25 w ust. 3 w pkt 1:
a) zdanie wspólne przez wyliczeniem otrzymuje brzmienie:
„1) przejazdy osób wymienionych w ust. 1 odbywają się na podstawie ulgowych biletów jednorazowych wraz z
zaświadczeniem (wzór nr 57, 57a), które jest dokumentem ścisłej rejestracji, wystawionym odpowiednio przez:”,

b) lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,”;

8) w § 26:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;”,

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„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),
pkt 1a) – przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych lub odcinkowych imiennych (patrz § 42) z
ulgą 33% legitymacja nauczyciela wydana przez Konsula Rzeczpospolitej Polskiej właściwego ze względu na
siedzibę szkoły (wzór nr 59a) okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości
nauczyciela,”,

c) w ust. 3, po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 dokumentami poświadczającymi uprawnienia nauczycieli
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z ulgowych przejazdów są legitymacje służbowe
nauczycieli, o których mowa w pkt 1.”;

9) w § 27:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Uprawnieni
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły podstawowej lub
ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24. roku życia;
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 organizację 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 systemie 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);
3) studenci (szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych) zarówno studiujący w Polsce do
ukończenia 26 roku życia jak i obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej i członkowie rodziny obywatela
Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 900) , studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia.;
4) doktoranci – do ukończenia 35 roku życia,
5) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia;
6) osoby wymienione w pkt. 1, dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, w relacjach innych niż określone w §
17;
7) osoby wymienione w pkt. 2, dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, w relacjach innych niż określone w §
17
8) osoby wymienione w pkt. 3, dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, w relacjach innych niż określone w §
17,
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.”,

b) w ust. 3 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w przypadku obywateli Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 900) – legitymacja studencka (wzór nr 22 i 23),
wydana przez polską szkołę wyższą albo międzynarodowa legitymacja studencka International Student Identity
Card (ISIC – wzór nr 60), okazywana wraz z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu, o którym
mowa w art. 48 ust. 1 tej ustawy (wzór nr 61);”,

c) w ust. 3, w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 dokumentami poświadczającymi uprawnienia uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z ulgowych przejazdów, są legitymacje szkolne, o których
mowa w pkt 2 lit. b.”;

10) 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).”;

11) w § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnieni
1)

dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studenci
dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia (§ 17);
2) osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji
(§ 23);
3) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych szkół
ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz nauczyciele
akademiccy (§ 26);
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);
4) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia szkoły podstawowej
lub ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
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ukończenia 24. roku życia (§ 27);
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);
5) studenci (szkół wyższych dziennych, wieczorowych lub zaocznych) zarówno studiujący w Polsce do
ukończenia 26 roku życia jak i obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej i członkowie rodziny
obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej , pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 900) studiujący za granicą do ukończenia 26 roku
życia (§ 27);
6) doktoranci – do ukończenia 35 roku życia (§ 27);
7) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 26 roku życia (§ 27);
8) osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (§ 21),na podstawie ustawy z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów;
9) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, jeśli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy (§ 24),
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów oraz art. 10 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym
niewidomym ofiarom działań wojennych;
10) rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t.
Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.) posiadający ważna Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ww. ustawy (§
29).”;

12) we wzorach druków, wzór nr 4 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej
zmiany;
13) we wzorach druków, pod wzorami nr 19a i 19b:
a) dodaje się informacje w brzmieniu:
„Karton. Tło różowe. Wymiary 72 x 103 mm.”;

b) zapis: „(opublikowana w dz. U z 2016 r. poz. 551)” zastępuje się zapisem:
„(opublikowana Dz. U. z 2017 r., poz. 857)”;
14) we wzorach druków, wzór nr 24 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do
niniejszej zmiany;
15) we wzorach druków, po wzorze nr 26 dodaje się wzór nr 26a w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej zmiany;
16) we wzorach druków, po wzorze nr 27 dodaje się wzór nr 27a w brzmieniu
stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej zmiany;
17) we wzorach druków, na stronach 93 i 94 zapisy: „Wzór nr 32(1) do §§ 17,21,23” oraz
„Wzór nr 32(2) do §§ 17,21,23” zastępuje się zapisami: „Wzór nr 32(1) do §§ 21,23”
oraz „Wzór nr 32(2) do §§ 21,23”;
18) we wzorach druków, po wzorze 34 dodaje się wzór nr 34a w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszej zmiany;
19) we wzorach druków, pod wzorem nr 34 i 57 dodaje się zapis w brzmieniu:
„WYDANE ZAŚWIADCZENIA ZACHOWUJĄ SWOJĄ WAŻNOŚĆ DO DNIA UPŁYWU
TERMINÓW W NICH OKREŚLONYCH. DRUKI ZAŚWIADCZEŃ MOGĄ BYĆ
WYKORZYSTYWANE DO WYCZERPANIA NAKŁADU”;
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20) we wzorach druków, wzór nr 37 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do
niniejszej zmiany;
21) we wzorach druków, wzór nr 57 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do
niniejszej zmiany;
22) we wzorach druków, po wzorze 57, dodaje się wzór nr 57a w brzmieniu stanowiącym
załącznik nr 8 do niniejszej zmiany;
23) we wzorach druków, wzór nr 59 skreśla się;
24) we wzorach druków, wzór nr 66 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do
niniejszej zmiany.
2. Zmiany obowiązują od dnia 11 października 2017 r.
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Załącznik nr 1
Do zmiany nr 7 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 4
do § 16
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY
CELNO- SKARBOWEJ

Objaśnienia:
Awers:
1)
2)
3)
4)

tło giloszowe w kolorze beżowo – zielonym z elementami widocznymi w świetle UV;
wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej;
napisy w kolorze czarnym,
numer legitymacji służbowej wykonany w technice typograficznej.

Rewers:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

tło giloszowe w kolorze zielono – beżowym z elementami widocznymi w świetle UV;
znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej;
miejsce na fotografię nanoszoną w procesie personalizacji;
napisy w kolorze czarnym;
zaznaczone mikrodrukiem miejsca na dane nanoszone w procesie personalizacji;
znak graficzny, litery RP wpisane w kontur Polski, wykonany farbą optycznie zmienną.

Uwaga:
Legitymacja jest wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią
zabezpieczająca , która na rewersie posiada znaki widoczne w świetle UV.
(opublikowana w Dz.U. z 2017 r. poz. 641)

-56-

Załącznik nr 2
Do zmiany nr 7 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 ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI DOKTORANTA

-82-

Wzór nr 24
do § 27

Załącznik nr 2
Do zmiany nr 7 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.

-83-

Załącznik nr 2
Do zmiany nr 7 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.

-84-

Załącznik nr 2
Do zmiany nr 7 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.

(opublikowana Dz. U. z 2017 r.,poz. 1696)

-85-

Załącznik nr 3
Do zmiany nr 7 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 26a
do § 17
WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

(opublikowana Dz. U. z 2017 r., poz. 1541)

-87a-

Załącznik nr 4
Do zmiany nr 7 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 27a
do § 17,21,23
WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

(opublikowana Dz. U. z 2017 r., poz. 1541)

-88a-

Załącznik nr 5
Do zmiany nr 7 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 34a
do § 17
WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNA DZIECI
I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(opublikowane w Dz. U. z 2017 r., poz.810)

-96a-

Załącznik nr 6
Do zmiany nr 7 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 37
do § 20
WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO - FUNKCJONARIUSZA

(opublikowana Dz.U. z 2017 r.,poz. 1594)

-99-

Załącznik nr 7
Do zmiany nr 7 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 57
do § 25
WZÓR ZAŚWIADCZENIA DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW
strona 4

strona 1

Na podstawie niniejszego zaświadczenia
dopuszcza się możliwość zakupu więcej
niż jednego biletu na przejazd w jedną
stronę, jeżeli przewóz wykonywany jest
przez kilku przewoźników kolejowych,
a relacja całego przejazdu świadczy o
nieprzerwanym charakterze
podróży
odbywanej przez osobę uprawnioną.

Pieczęć wystawcy

ZAŚWIADCZENIE Nr
z dnia .............................................
.........................................................
imię i nazwisko uprawnionego

Nr emerytury / renty .......................
Uprawnia do nabycia w ciągu roku
kalendarzowego biletów na dwa
przejazdy koleją, z ulgą 37 %
w klasie 2 pociągu osobowego,
pospiesznego lub ekspresowego.

Adnotacje:

Ważne wraz z dokumentem stwierdzającym
tożsamość uprawnionego.

MI-1/2004

nr biletu (-ów)

datownik kasy

nr biletu (-ów)

datownik kasy

datownik kasy

datownik kasy
datownik kasy

nr biletu (-ów)

nr biletu (-ów)

datownik kasy

strona 3

nr biletu (-ów)

nr biletu (-ów)

strona 2

Opis wzoru zaświadczenia:
Karton koloru białego z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 90 x 58 mm.
(opublikowane w t.j.. Dz. U. z 2014 r., poz.1737 z późn. zm.)

-121-

Załącznik nr 8
Do zmiany nr 7 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 57a
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)

-121a-

Załącznik nr 9
Do zmiany nr 7 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

Opis:
1)

2)

Karta ma wymiary 54x85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, 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 oraz elementy
zabezpieczające dokument przez podrobieniem i sfałszowaniem,
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. 1454)

-129-

