Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 255/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 30 listopada 2021 r.

Zmiana nr 8
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 spisie treści w dziale III tytuł rozdziału 6 wraz z §§ 38 – 39 otrzymuje brzmienie:
„ROZDZIAŁ 6. PRZEJAZDY NA PODSTAWIE BILETÓW ODCINKOWYCH IMIENNYCH…………..……… 42
§ 38. Postanowienia wspólne dla biletów odcinkowych imiennych………………………………………………. 42
§ 39. Bilety odcinkowe imienne wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50%...................................................42 „

2) w § 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość:
a) dokument urzędowy potwierdzający tożsamość danej osoby np. dowód osobisty, paszport. W
pociągach PKP SKM, jako dokument potwierdzający tożsamość uważa się także: kartę tożsamości,
książeczkę żeglarską, kartę pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na
pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
b) mObywatel – aplikacja dostarczana przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, pozwalająca
na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących co najmniej: zdjęcie
użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód
osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko, datę urodzenia. Nie jest równoważna z dokumentem ze
zdjęciem stwierdzającym tożsamość np. w postaci dowodu osobistego, paszportu i nie zastępuje go. W
przypadku potrzeby weryfikacji tożsamości pasażera w związku z wystawieniem wezwania do zapłaty,
osoby uprawnione do kontroli – zgodnie z art. 33a ust. 7 pkt 1 Ustawy Prawo przewozowe – mają
prawo żądać okazania dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość w tradycyjnej, papierowej
formie, o którym mowa w lit. a;”;

3) w § 2 w ust. 5:
a) w pkt 2 lit b zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1916)”,
b) w pkt 3 zapis w nawiasie w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1790)”
zastępuję się zapisem w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1656)”,
c) w pkt 4 zapis w nawiasie w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 517)”
zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1858)”,
d) w pkt 6 zapis w nawiasie w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 684)”
zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1820)”,
e) pkt 7 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c)

Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana – funkcjonariusza
albo weterana – poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzorów
legitymacji weterana – funkcjonariusza i weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Wywiadu (Dz.U.
z 2021 r., poz. 2016);”,

w pkt 7b zapis w nawiasie w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1777 z
późn. zm.)” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. 2021 r., poz.
1749)”,
g) w pkt 9 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
422 z późn. zm.)”,
f)
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h) w pkt 11 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1744)”;
4) w § 6 w ust. 2, po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„aa) bilety odcinkowe tygodniowe wydawane z automatów biletowych,”

5) w § 7 skreśla się wyraz: „miesięcznego”;
6) w § 17:
a) w ust. 2 w pkt 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 422 z późn. zm.)”,
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„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 2008 r. w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1916), 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
Komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub właściwego komendanta powiatowego
(miejskiego) i rejonowego Policji,
− w pkt. 4. lit. a) – legitymacji służbowej (wzory nr 6 i 7) i odznaki identyfikacyjnej żołnierza
Żandarmerii Wojskowej (wzory nr 8 i 9) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych
czynności służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez
Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta terenowej jednostki
organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej,
− w pkt. 4 lit. b) – legitymacji żołnierza zawodowego (wzór nr 10) lub książeczki wojskowej (wzór
nr 11 i 11a) z aktualnym wpisem o odbywaniu zasadniczej służby wojskowej lub nadterminowej
zasadniczej służby wojskowej, wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych czynności
służbowych, zawierające podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawione przez właściwego
dowódcę (komendanta) garnizonu lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej;
b) Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie legitymacji służbowych funkcjonariuszy Służby
Celno – Skarbowej i osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji
Skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 636), tj.:
− w pkt 2 – legitymacji służbowej (wzór nr 4) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu
czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi,
wystawione przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego dyrektora
izby administracji skarbowej lub właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego;”;

7) w § 19 w ust. 3, po zapisie: „wzór nr 11” dodaje się zapis: „i 11a”;
8) w § 20 w ust. 1 w pkt 2 zapis w nawiasie w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1790)” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1656)”;
9) w § 23 w ust. 1 w pkt 6 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1656)”;
10) w § 25 w ust. 1 w pkt 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1820)”;
11) w § 28:
a) w ust. 1 w pkt 9 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2021
r., poz. 1697)”,
b) w ust. 3 w pkt 1 lit. f w tiret drugie i trzecie zapis w nawiasie w brzmieniu:
„(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 293 z późn. zm.)” zastępuje się zapisem w
brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1697)”;
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12) w § 30 w ust. 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1744)”;
13) w § 30a w ust. 1 zapis w nawiasie w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1777 z
późn. zm.)” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1749)”;
14) w § 31:
a) w ust. 2 w pkt 1, po lit. a dodaję się lit. aa w brzmieniu:
„aa) odcinkowych tygodniowych imiennych z ulgą 10%,”,

b) w ust. 2 w pkt 2, po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:
„aa) bilety odcinkowe tygodniowe imienne – na okres siedmiu kolejno po sobie następujących dni, np. od 1 lipca do 7
lipca; od 6 grudnia do 12 grudnia,”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
1)
2)

3)

4)

5)

6)

„4. Warunki stosowania biletów odcinkowych imiennych
bilety według oferty „SENIOR” odcinkowe imienne opatrzone są nadrukiem „Senior”;
bilet według oferty „SENIOR” ważny jest łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
podróżnego (właściciela biletu). Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest
wpisać czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych jest nieważny;
jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że posiada bilet odcinkowy imienny, ale nie okaże go w pociągu,
wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wskazanych w wezwaniu do zapłaty lub na bilecie
blankietowym) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może
uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM. Wysokość opłaty
manipulacyjnej określona jest w Cenniku usług (Wykaz opłat dodatkowych);
w razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana lub osoba nie
posiada uprawnienia do ulgi, PKP SKM uznaje bilet za nieważny, a osobę traktuję jak podróżnego bez ważnego
biletu;
za bilety według oferty „SENIOR” odcinkowe imienne zagubione, zniszczone lub skradzione PKP SKM nie
zwraca zapłaconych należności i nie wydaje duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów
ścigania;
posiadaczowi biletu wg oferty „SENIOR” odcinkowego imiennego nie przysługuje odszkodowanie lub
częściowy zwrot zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów.”;

15) w § 32:
a) w ust. 2, po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) odcinkowych tygodniowych imiennych,”

b) w ust. 3 w pkt 1 skreśla się zapis: „oraz podpisaniu przez posiadacza”;
16) tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: „Przejazdy na podstawie biletów
odcinkowych imiennych”;
17) w § 38:
a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Postanowienia
odcinkowych imiennych”,
b) ust. 1 – 11 otrzymują brzmienie:

wspólne

dla

biletów

„1. Bilety odcinkowe imienne można nabyć:
1) w kasach biletowych,
2) w automatach biletowych,
3) w pociągu u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli z mobilnych terminali do
sprzedaży biletów,
4) za pośrednictwem platformy internetowej,
5) za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym (w wybranych aplikacjach mobilnych, o których
mowa w postanowieniach Regulaminu PKP SKM);
na przejazdy pociągami PKP SKM, w dowolnej relacji wybranej przez podróżnego, obsługiwanej przez PKP
SKM i PR w ramach Taryfy przewozowej.
2. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, w terminie ważności wskazanym na bilecie, drogą
wskazaną na bilecie lub droga najkrótszą, między wszystkimi stacjami/przystankami odcinka, na który został
wydany.
3. Bilet może być wydany na przejazd w jedną stronę (w relacji „TAM”) lub w obie strony (w relacji „TAM i Z
POWROTEM”); za bilet na przejazd w jedną stronę pobiera się połowę ceny biletu na przejazd „TAM i Z
POWROTEM”, przy czym:
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1) bilety odcinkowe tygodniowe imienne wydaje się wyłącznie w relacji „TAM i Z POWROTEM”,
2) bilety odcinkowe miesięczne imienne wydaje się w relacji „TAM” oraz w relacji „TAM i Z POWROTEM”.
4. Bilet ważny jest od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu
przedsprzedaży.
5. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały
imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych i bez okazania dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającym tożsamość jest nieważny.
6. Przy zakupie biletu u kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli przed rozpoczęciem
pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały – w obecności
pracownika, który wydał bilet – imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych ww. danych jest
nieważny. Za wydanie biletu odcinkowego imiennego pobiera się opłatę przewidzianą w Cenniku usług.
Postanowienia zawarte w Regulaminie PKP SKM stosuje się odpowiednio.
7. Podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego, zobowiązany jest posiadać w pociągu
dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu.
8. Foliowanie biletu, wymiana na bilet ważny na przejazdy w innej relacji, albo w pociągach innego przewoźnika,
ani też przedłużenie terminu jego ważności – nie jest dozwolone.
9. Za zagubiony, zniszczony, zafoliowany lub skradziony bilet, PKP SKM nie zwraca uiszczonych należności i nie
wydaje duplikatu, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.
10. Przejście podróżnego z biletem odcinkowym imiennym wydanym wg Taryfy przewozowej, do pociągu innego
przewoźnika – nie jest dozwolone, z zastrzeżeniem § 10.
11. Do przejazdów na podstawie biletów odcinkowych imiennych wydawanych na podstawie niektórych ofert
specjalnych mają zastosowania odpowiednio odnoszące się do nich postanowienia szczegółowe §§ 36 – 37.”;

18) w § 39:
a) tytuł otrzymuje brzmienie: „Bilety odcinkowe imienne wg taryfy normalnej i
z ulgą handlową 50%”,
b) ust. 2 – 3 otrzymują brzmienie:
„2. Zakres ważności
bilety odcinkowe imienne wydaje się na przejazdy pociągami uruchamianymi przez PKP SKM, przewidzianymi
w rozkładzie jazdy,
2) wydaje się następujące rodzaje biletów odcinkowych imiennych:
a) tygodniowe – ważne są na okres siedmiu kolejno po sobie następujących dni, np. od 1 lipca do 7 lipca;
od 6 grudnia do 12 grudnia,
b) miesięczne – ważne są na okres jednego miesiąca, np. od 24 czerwca do 23 lipca; od 1 lutego do 28
(29) lutego.
3. Warunki stosowania
1) jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że:
a) posiada bilet odcinkowy imienny, ale nie okaże go w pociągu,
b) posiada uprawnienie do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać dokumentu poświadczającego to
uprawnienie,
wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i
opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na
warunkach określonych w Regulaminie PKP SKM. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Cenniku
usług;
2) podróżny, który nie posiada uprawnień do ulgi, nie może korzystać z ulgowego biletu odcinkowego imiennego;
3) w razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, lub osoba nie
posiadająca uprawnienia do ulgi, PKP SKM uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego
bez ważnego biletu.”;
1)

19) w § 40 w ust. 1 w pkt 8 zapis w nawiasie w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
293 z późn. zm.)” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1697)”;
20) w dziale VI, we wzorach druków:
a) po wzorze nr 11 dodaje się wzór nr 11a w brzmieniu określonym w
załączniku nr 1 do niniejszej zmiany,
b) pod wzorem nr 14 na stronie nr 70 dodaje się zapis: „Zaświadczenie jest
drukowane na kartonie offsetowym o gramaturze 170 g/m2”,
c) wzór nr 55 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej zmiany;
21) w Dodatku do Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającym zasady odprawy
i tabele opłat stosowane przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych
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emitowanych przez metropolitalny związek komunikacyjny zatoki gdańskiej (MZKZG) „Taryfa Pomorska”:
a) w części A w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie ulgowych biletów metropolitalnych uprawnieni są:
a) kombatanci – na podstawie legitymacji kombatanckiej,
b) inwalidzi słuchu (głuchoniemi) – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych,
c) emeryci i renciści oraz wdowy/wdowcy po emerytach i rencistach korzystający ze świadczeń emerytalnych
i rentowych po zmarłym współmałżonku – na podstawie legitymacji emeryta lub rencisty (legitymacja ZUS
lub innego zakładu ubezpieczeń społecznych) wraz z dokumentem tożsamości,
d) dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
e) uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do dnia 31 grudnia roku ukończenia 24 rok życia –
na podstawie legitymacji szkolnej,
f) studenci szkół wyższych – na podstawie legitymacji studenckiej,
g) studenci zagranicznych wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia – na podstawie karty ISIC wydanej
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
h) doktoranci – na podstawie legitymacji doktoranckiej lub legitymacji uczestnika studiów doktoranckich;”.

b) w części C w ust. 3:
− lit. c w brzmieniu: „Wzór legitymacji doktoranta:” otrzymuje
brzmienie: „d) Wzór legitymacji doktoranta:”,
− po lit. d, dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) Wzór Karty Mieszkańca Wejherowa:

2. Zmiany obowiązują od dnia 12 grudnia 2021 r.

5

Załącznik nr 1
do zmiany nr 8 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 11a (1)
do §§ 17,19
WZÓR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 8 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 11a (2)
do §§ 17,19
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 8 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 11a (3)
do §§ 17,19
Opis wzoru książeczki wojskowej:
Książeczka wojskowa jest dokumentem w formie książeczki w formie 79 mm x 110 mm ze stronami personalizwanymi
w postaci naklejki personalizacujacej i naklejki aktualizującej. Książeczka wojskowa jest personalizowana przez
wklejenie na str. 1 wypełnionej naklejki personalizującej oraz stosownie do potrzeb na str. 3 naklejki aktualizującej,
których wzory zostały przedstawione powyżej.
W książeczce wojskowej zastosowano następujące zabezpieczenie przez fałszerstwem:
1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;
2) zabezpieczenie chemiczne uniemożliwjące bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami
chemicznymi;
3) znak wodny dwutonowy umiejscowiony;
4) włókna zabezpieczenie widoczne jedynie w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch kolorach;
5) poddruk wykonany techniką druku offsetowego wypełniający całą powierzchnię stron;
6) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;
7) element graficzny wykonany w technice druku stalorytniczego, element graficzny wykonany farbą irydyscentną
oraz elementy graficzne wykonane farbą aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym w dwóch zakresach;
8) mikrodruki;
9) zabezpieczeną nić introligatorską aktywną w promieniowaniu ultrafioletowym;
10) moletowaną okładkę;
11) elementy wykonane techniką foliodruku oraz nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym nanaiesione na
okładce;
12) klej uniemożliwiający bezśladowe odklejenie naklejki z danymi personalnymi od podłoża;
13) numerację typograficzną wykonaną farbą aktywną w promieniowaniu ultrafiletowym.

(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 1531)
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Załącznik nr 2
do zmiany nr 8 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 55
do § 21
WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO – FUNKCJONARIUSZA AGENCJI
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
Opis:
Legitymacja na układ poziomy, jest kartą wykonaną na papierze syntetycznym, dwustronnie laminowaną folią, w
formacie według standardu ISO 7810 ID-1 o wymiarach 53,98 x 85,60 x 0,76 mm.
awers
rewers

Awers legitymacji:
1) Tło giloszowe z elementami mikrotekstu w kolorze granatowym w górnej części dokumentu oraz wykonanie
drukiem irysowym w kolorach pomarańczowym i zielonym w pozostałej części dokumentu.
2) W lewym górnym rogu legitymacji znajduje się wizerunek orła wykonany według wzoru ustalonego dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej.
3) W prawym dolnym rogu legitymacji znajduje się znak graficzny wydrukowany farbą optycznie zmienną.
4) Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:
a) RZECZPOSPOLITA POLSKA,
b) THE REPUBLIC OF POLAND,
c) AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,
d) INTERNAL SECURITY AGENCY,
e) LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO,
f) SUFFERED VETERAN’S IDENTITY CARD,
g) SERIA I NUMER / SERIAL AND NUMBER z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu,
h) IMIĘ / FIRST NAME z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu,
i) NAZWISKO / SURNAME z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu,
j) NR PESEL / PERSONAL NUMBER (PESEL z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu,
k) WAŻNA WRAZ Z DOWODEM TOŻSAMOŚCI / EXPIRATION TOGETHER WITH AN ID CARD.
5) Seria i numer legitymacji wykonane w technice typografii w kolorze czarnym.
6) Element graficzny wykonany farbą aktywną w promeniowaniu ultrafioletowym.
Rewers legitymacji:
1) Tło giloszowe z elementami mikrodruku w kolorze granatowym w górnej części dokumentu oraz w kolorze
zielonym w pozostałej części dokumentu.
2) W lewym górnym rogu legitymacji znajduje się wizerunek flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
3) Czarne napisy drukowane różnym krojem czcionki:
a) SZEF AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,
b) HEAD OF THE INTERNAL SECURITY AGENCY,
c) ORGAN WYDAJĄCY / ISSUING AUTHORITY,
d) PODPIS / SIGNATURE z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu,
e) DATA WYDANIA / DATE OF ISSUE z zaznaczonym miejscem na dokonanie wpisu.
Legitymacja zgodna ze wzorem określonym na podstawie dotychczasowych przepisów (Dz.U. z 2012 r., poz.
1060), zachowuje wazność, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, od dnia wejścia w życie
rozporządzenia (Dz. U. z 2021 r., poz. 2016) tj. od dnia 23 listopada 2021 r.
(opublikowana w Dz.U. z 2021 r., poz. 2016)
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