Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2022
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 12 kwietnia 2022 r.

Zmiana nr 9
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 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 § 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) PR – POLREGIO S.A. w Warszawie,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pociąg PR – pociąg uruchamiany przez PR,”,

2) w § 14 w ust. 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(np. w dniu 12 października
2022 r. – w przypadku studenta urodzonego dnia 13 października 1996 r.)”;
3) w § 21 w ust. 3 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c)

legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub
funkcjonariusza Agencji Wywiadu (wzór nr 55 i 55a).”;

4) w § 31 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) 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, natomiast w przypadku zakupu biletu w
kasie biletowej, kasjer biletowy wpisuje na bilecie (oraz paragonie) imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez
wpisanych danych jest nieważny;”;

5) w § 36 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Bilet Miejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość właściciela. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać
czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu, natomiast w przypadku zakupu biletu w kasie
biletowej, kasjer biletowy wpisuje na bilecie (oraz paragonie) imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez
wpisanych danych jest nieważny;”;

6) w § 37 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Bilet Trójmiejski odcinkowy miesięczny imienny ważny jest łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym
tożsamość właściciela. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać
czytelnie w sposób trwały imię i nazwisko właściciela biletu, natomiast w przypadku zakupu biletu w kasie
biletowej, kasjer biletowy wpisuje na bilecie (oraz paragonie) imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez
wpisanych danych jest nieważny;”;

7) w § 38 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały imię
i nazwisko właściciela biletu, natomiast w przypadku zakupu biletu w kasie biletowej, kasjer biletowy wpisuje na
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bilecie (oraz paragonie) imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych i bez okazania dokumentu ze
zdjęciem potwierdzającym tożsamość jest nieważny.”;

8) we wzorach druków:
a) po wzorze nr 55 dodaje się wzór nr 55a w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr
1 do niniejszej zmiany,
b) we wzorze nr 76:
 na stronie nr 139 ust. 4 w pkt 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie:
„(Dz. U. z 2021 r., poz. 816,1000 i 1978),
 na stronie nr 141 zapis: „(opublikowana Dz.U. z 2020 r., poz. 689 z
późn. zm.)”, zastępuje się zapisem: „(opublikowana Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2316)”.
2. Zmiany obowiązują od dnia 18 kwietnia 2022 r.
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 9 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 55a
do § 21
WZÓR LEGITYMACJI WETERANA POSZKODOWANEGO – FUNKCJONARIUSZA AGENCJI
WYWIADU
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 WYWIADU,
d) FOREIGN INTELLIGENCE 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 WYWIADU,
b) HEAD OF THE FOREIGN INTELLIGENCE 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.

(opublikowana w Dz.U. z 2021 r., poz. 2016)
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