Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 153/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 12 września 2018 r.

Zmiana nr 14
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 § 16 ust. 2 pkt 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
508 z późn.zm.)”;
2) w § 17 w ust. 3 w pkt 1 w lit. a :
a) w tirecie pierwszym zapis: „(wzór nr 14)” zastępuje się zapisem: „(wzór nr 13 i
14)”,
b) w tirecie drugim zapis: „(wzór nr 16 i 17)” zastępuje się zapisem: „(wzór nr 16,
17, 17a – 17c, 17 e, 21, 21a)”,
c) w tirecie trzecim zapis: „(wzór nr 19a, 19b, 20, 21 oraz 21a)” zastępuje się
zapisem: „(wzór nr 17d, 17f, 18 – 20a )”;
3) w § 20 w ust. 3 zapis w nawiasie: „(wzór nr 39 i 39a)” zastępuje się zapisem: „(wzór
nr 39)”,
4) w § 23 w ust. 3 pkt 1 lit. h zapis w nawiasie: „(wzór nr 42,45-46)” zastępuje się
zapisem: „(wzór nr 43-46)”,
5) w § 26 w ust. 3 w pkt 3 zapis: „w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i
2018/2019” zastępuje się zapisem: ”w roku szkolnym 2018/2019”,
6) w § 27 w ust. 3:
a) w pkt 2 w lit. a zapis w nawiasie „(wzór nr 18)” zastępuje się zapisem: „(wzór nr
15)”;
b) w pkt 2 w lit. b zapis w nawiasie „(wzór nr 19, 20, i 21)” zastępuje się zapisem:
„(wzór nr 17d, 17f, 18 – 20a)”;
c) w pkt 6 zapis w nawiasie „(wzór nr 14)” zastępuje się zapisem: „(wzór nr 13 i
14)”;
d) w pkt 7 zapis w nawiasie „(wzór nr 19a,19b, 20, i 21)” zastępuje się zapisem:
„(wzór nr 17d, 17f, 18 – 20a)”;
e) w pkt 9 zapis: „w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”
zastępuje się zapisem: ”w roku szkolnym 2018/2019”,
7) w § 28 w ust. 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
1272)”;
8) w § 42 w ust. 1 pkt 10 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1832 z późn. zm.)”;
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9) w § 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za przewóz psa (z wyłączeniem psów przewożonych na zasadach określonych w ust. 3 oraz psów
przewodników, w tym psów asystujących), którego podróżny zabiera ze sobą do pociągu, przewoźnik pobiera
opłatę zryczałtowaną, niezależną od odległości przewozu. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;

10) „Spis wzorów druków” otrzymuje brzmienie jak w Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany
11) we „Wzorach druków”:
a) wzór nr 13 i 14 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej zmiany;
b) wzór nr 15 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 3 do niniejszej zmiany;
c) wzór nr 16 i 17 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej zmiany;
d) wzór nr 17a i 17b otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 5 do niniejszej
zmiany;
e) wzór nr 17c i 17d otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 6 do niniejszej
zmiany;
f) wzór nr 17e i 17f otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 7 do niniejszej
zmiany;
g) wzór nr 18 i 18a otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 8 do niniejszej zmiany;
h) wzór nr 19 i 19a otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 9 do niniejszej zmiany;
i) wzór nr 19b i 19c otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 10 do niniejszej
zmiany;
j) wzór nr 20 i 20a otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 11 do niniejszej
zmiany;
k) wzór nr 21 i 21a otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 12 do niniejszej
zmiany;
l) po stronie nr 77, dodaje się strony 77a-77c w brzmieniu: „Opis wzorów
legitymacji:” stanowiący Załącznik nr 13 do niniejszej zmiany, natomiast
dotychczasowa strona z nr 77b otrzymuje nr 77d;
m) wzór nr 39 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu nr 14 do niniejszej zmiany;
n) wzór nr 39a skreśla się.

2. Zmiany obowiązują od dnia 30 września 2018 r.
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

SPIS WZORÓW DRUKÓW
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13-14
15
16

Wzór nr 20
Wzór nr 20a
Wzór nr 21
Wzór nr 21a
Wzór nr 21b
W zór nr 22
W zór nr 23
W zór nr 24
W zór nr 25-26
W zór nr 26a
W zór nr 27-31
W zór nr 27a

- legitymacja poselska ............................................................................................................
- legitymacja senatorska ..........................................................................................................
- legitymacja służbowa funkcjonariusza Straży Granicznej......................................................
- legitymacja służbowa funkcjonariusza służby celno-skarbowej.............................................
- legitymacja służbowa policjanta…………………………………………………………………...
- legitymacja żołnierza zawodowego Żandarmerii Wojskowej .................................................
- legitymacja żołnierza niezawodowego Żandarmerii Wojskowej………………..………………
- odznaka identyfikacyjna żołnierza zawodowego ŻW.............................................................
- odznaka identyfikacyjna żołnierza niezawodowego ŻW........................................................
- legitymacja żołnierza zawodowego........................................................................................
- legitymacje służbowe żołnierzy zawodowych.........................................................................
- książeczka wojskowa ............................................................................................................
- legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego ...................................................
- zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego…………
-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży…
- legitymacja szkolna dla ucznia niepełnosprawnego…………………………………..………...
-e–legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych i
ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży…
- e–legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży
oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych………………………………………….
- legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych we wszystkich typach szkół
artystycznych…………………………………………………………………………………………..
-legitymacja szkolna dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych, z wyjątkiem
uczniów niepełnosprawnych…………………………………………………………………...........
-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz
niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych……………………………………………….
-legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i
młodzieży z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży…………………………………………
- legitymacja szkolna dla uczniów wszystkich typów szkół, z wyjątkiem szkół policealnych i
szkół dla dorosłych oraz uczniów niepełnosprawnych……………………………………………
- legitymacja szkolna dla uczniów wszystkich typów szkół, z wyjątkiem szkół policealnych i
szkół dla dorosłych oraz uczniów niepełnosprawnych……………………………………..…...
- legitymacja szkolna uczniów szkół policealnych słuchaczy szkół dla dorosłych, z
wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych……………………………………………………………
- legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla
dorosłych………………………………………………………………………………………………
-e–legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i
młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych dla młodzieży………………………………………..
-e–legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół
dla dorosłych………………………………………………………………………………………….
- legitymacja szkolna dla uczniów wszystkich typów szkół, z wyjątkiem szkół policealnych..
-legitymacja szkolna dla uczniów szkół policealnych…………………………………………....
-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów, z wyjątkiem szkół policealnych………
- legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych………....................
- legitymacja szkolna ucznia…………………………………………………………………………
- legitymacja studencka ...........................................................................................................
- elektroniczna legitymacja studencka ...................................................................................
- elektroniczna legitymacja doktoranta ...................................................................................
- l e g i t y m a c j a o s o b y n i e p e ł n o s p r a w n e j, k t ó r a n i e u k o ń c z y ł a 1 6 r o k u ż yc i a
- legitymacja dok umentująca niepeł nosprawność………………………………
- l e g i t y m a c j a o s o b y n i e p e ł n o s p r a w n e j… … … … … … … … … … … … … … … … … .
- legitymacja dok umentac ja stopień niepełnosprawności…………………….

W zór
W zór
W zór
W zór

- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudniania…………………..
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS ...............................................................
- zaświadczenie dla opiekunów dziecka, ucznia, studenta niepełnosprawnego………………
- z a ś w i a d c z e n i e d l a j e d n e g o z r o d zi c ó w l u b o p i e k u n ó w d z i e c i i m ł o d z i e ży

Wzór nr 17
Wzór nr 17a
Wzór nr 17b
Wzór nr 17c
Wzór nr 17d
Wzór nr 17e
Wzór nr 17f
Wzór nr 18
Wzór nr 18a
Wzór nr 19
Wzór nr 19a
Wzór nr 19b
Wzór nr 19c

nr
nr
nr
nr

32
33
34
34a
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strona
51
52
53-55
56
57
58-59
60
61
61
62
63-66
67-68
69
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
75a
75a
75b
75b
76
76
77-77c
77d
78
79-81
82-85
86-87
87a
88-92
88a
93-94
95
96
96a

35
36
37
37a

d o t k n i ę t y c h i n w a l i d zt w e m l u b n i e p e ł n o s p r a w n y c h … … … … … … … … … … … …
- książka inwalidy wojennego – wojskowego ..........................................................................
- legitymacja weterana poszkodowanego………………………………………………………….
- legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza……………………………………
- legitymacja weterana poszkodowanego – funkcjonariusza ……………………………………

W zór nr 38
W zór nr 39
W zór nr 39a

- legitymacja weterana poszkodowanego - funkcjonariusza ABW……………………………..
- legitymacja emeryta – rencisty……………………………………………………………………
- skreślony……………………………………………………………………………………………..

W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór
W zór

- wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej szefowi ABW lub AW…………………
- zaświadczenie wystawione przez ZUS na podstawie wyroku sądu ......................................
- wypis orzeczenia lekarza rzeczoznawcy – komisji lekarskiej KRUS .....................................
- legitymacja emeryta-rencisty policyjnego (MSWiA)..............................................................
- legitymacja emeryta-rencisty policyjnego (MSW)……………………………..………………...
- legitymacja emeryta – rencisty policyjnego (zwolnionego ze Służby Więziennej)…………...
- legitymacja emeryta-rencisty policyjnego (MON)...................................................................
- legitymacja emeryta-rencisty wojskowego ...........................................................................
- wzór legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych ……..………………………..
- legitymacja osoby represjonowanej, wydana przez organ rentowy .....................................
- zaświadczenie o uprawnieniach (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych)………………………………………………………………………..………..
- zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich (Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej)…
- zaświadczenie o uprawnieniach wdowy/wdowca po kombatancie (Ministerstwo Pracy i
Polityki Socjalnej)………………………………………………………………….
- wzór zaświadczenia o uprawnieniach wdów/wdowców – emerytów lub rencistów po
kombatantach i osobach uprawnionych ………………………………………………………….
- legitymacja dla kombatanta (Urząd do Spraw Kombatantów) .............................................
- legitymacja członka korpusu weteranów walk o niepodległość………………………………..
- zaświadczenie dla emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierany
jest zasiłek rodzinny, uprawniające do nabycia w roku 2 biletów z ulga 37%.........................
- zaświadczenie dla emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których pobierany
jest zasiłek rodzinny, uprawniające do nabycia w roku 2 biletów z ulga 37%..........................

W zór
W zór
W zór
W zór

nr
nr
nr
nr

nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50-51

W zór nr 52
W zór nr 53
W zór nr 54
W zór nr 55
W zór nr 56
W zór nr 57
W zór nr 57a
Wzór nr 58
Wzór nr 59
Wzór nr 59a
Wzór nr 60
Wzór nr 61
Wzór nr 62
Wzór nr 63
Wzór nr 64
Wzór nr 65
Wzór nr 66
Wzór nr 67
Wzór nr 68
Wzór nr 69

- legitymacja służbowa nauczyciela ……………………………………………….………………
- skreślony……………………………………………………………………………………………..
- legitymacja nauczyciela………………………………………………………………………….…
- międzynarodowa legitymacja studencka – International Student Identity Card (ISIC)…….
- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE……………………………….
- Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE……………………………………………
- legitymacja słuchacza kolegium ............................................................................................
- Karta Polaka…………………………………………………………………………………………
- skreślony……………………………………………………………………..................................
- Karta Dużej Rodziny………………………………………………………...................................
- Zgłoszenie przejazdu grupy…………………………………………………………….................
- skreślony ...............................................................................................................................
- skreślony……………………………………………………………………………………………..
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97
98
99
99a
100
101
101a
102
103
104
105
106
107
108
109
110-111
112-113
114-115
116
117

118
119
120
121
121a
122
123
123a
124
125
125
126
127
128
129
130-131
132
133

Załącznik nr 2
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 13
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Legitymacja według wzoru MEN-I/52/2 zachowują ważność do czasu zakończenia przez dziecko niepełnosprawne
wychowania przedszkolnego.

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)

Wzór nr 14
do §§ 17, 27
WZÓR E-LEGITYMACJI PRZEDSZKOLNEJ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
SPEŁNIAJĄCYCH OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)
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Załącznik nr 3
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 15
do § 27
WZÓR ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)
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Załącznik nr 4
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 16
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM
SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA 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.

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)

Wzór nr 17
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

(opublikowana w Dz. U. z 2017 r., poz. 170 z późn. zm.)
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Załącznik nr 5
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 17a
do §§ 17, 27
WZÓR E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM
SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)

Wzór nr 17b
do §§ 17, 27
WZÓR E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŹY ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHACZY SZKÓŁ
DLA DOROSŁYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)
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Załącznik nr 6
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 17c
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE
WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2017 r., poz. 857 z późn. zm. )

Wzór nr 17d
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ
ARTYSTYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 857 z późn.zm.)
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Załącznik nr 7
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 17e
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH SŁUCHACZY SZKÓŁ
DLA DOROSŁYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)

Wzór nr 17f
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ
POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)
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Załącznik nr 8
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 18
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, Z
WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH I SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ UCZNIÓW
NIEPEŁNSOPRAWNYCH

Legitymacje szkolne wydane na drukach MEN-I/50/2 mogą być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 i 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.

(opublikowana w Dz. U. z 2014 r. ,poz. 893, z późn. zm. )

Wzór nr 18a
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, Z
WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH I SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ UCZNIÓW
NIEPEŁNSOPRAWNYCH

Karton. Wymiary: 72 x 103 mm
(opublikowana w Dz. U. z 2017 r., poz. 170 z późn. zm.)
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Załącznik nr 9
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 19
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH I SŁUCHACZY
SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH , Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karton. Wymiary: 72x103 mm

(opublikowana w Dz. U. z 2017 r. poz. 170 z późn. zm.)

Wzór nr 19a
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH
DLA MŁODZIEŻY ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)
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Załącznik nr 10
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 19b
do §§ 17, 27
WZÓR E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I
PONADPODSTAWOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ
POLICEALNYCH DLA MŁODZIEŻY

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)

Wzór nr 19c
do §§ 17, 27
WZÓR E-LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH DLA
MŁODZIEŻY ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 939)
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Załącznik nr 11
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 20
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ, DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ,
Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r. poz. 1193)

Wzór nr 20a
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 1193)
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Załącznik nr 12
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Wzór nr 21
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW, Z WYJĄTKIEM
SZKÓŁ POLICEALNYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 1193)

Wzór nr 21a
do §§ 17, 27
WZÓR LEGITYMACJI SZKOLNEJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW SZKÓŁ
POLICEALNYCH

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 1193)
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Załącznik nr 13
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
OPIS WZORÓW LEGITYMACJI:
Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych (MEN-I/5)
1.

2.
3.
4.

5.

Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych, zwana dalej „legitymacją przedszkolną”, ma wymiary 72 x 103
mm i jest drukowana na kartonie offsetowym, o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2,, zabezpieczonym chemicznie, z
włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle
białym.
Legitymacja przedszkolna na awersie i rewersie:
1) jest pokryta giloszem, w kolorze żółtym Pantone 123 C;
2) ma napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.
Legitymację przedszkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze pieczęcią podłużną.
W miejscu oznaczonym we wzorze legitymacji przedszkolnej umieszcza się pieczęć:
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)
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

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 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.
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 305-136-305 oraz 136-305-136; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania blankietu
techniką sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu formy OVI®. Naniesiony wizerunek karty
jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną.
Blankiet e-legitymacji przedszkolnej zawiera:
1) element wykonany specjalną farbą zmianą 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,
b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721
PL 7 pkt,
c) „Imię”, „Nazwisko”, Data urodzenia”, „Adres”, „Imię i nazwisko dyrektora”, „Data wydania”, „Nazwa
i adres przedszkola/szkoły” 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) „Poświadczenie uprawniające 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.
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
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Załącznik nr 13
do zmiany nr 14 Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
9.
10.
11.
12.

13.

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, 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 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 oznaczonym we wzorze e-legitymacji przedszkolnej umieszcza się imię 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

1.

2.
3.

Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, zwana dalej „legitymacją szkolną”,
ma wymiary 72 x 103 mm i jest drukowana na kartonie offsetowym, o gramaturze nie mniejszej niż 250g/m2,,
zabezpieczonym chemicznie, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami
zabezpieczającymi widocznymi w świetle białym.
Legitymacja szkolna na awersie i rewersie:
1) jest pokryta giloszem, w kolorze różowym Pantone 182 U;
2) ma napisy w kolorze czarnym, czcionką Frank Ruhl Libre.
Legitymację szkolną opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze pieczęcią urzędową szkoły o średnicy 20 mm.

E-Legitymacja szkolna dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych
(MEN-I/1, MEN-I/2, MEN-I/3-N, MEN-I/4-N)
1.
2.

3.

4.
5.

6.

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 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 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 formy OVI®. Naniesiony wizerunek karty jest
chroniony 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 poli 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,
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c)

„Imię”, „Nazwisko”, Data urodzenia”, „Adres”, „Imię i nazwisko dyrektora”, „Data wydania”, „Nazwa
i adres szkoły” 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 uprawnienie 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) „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.
7. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosowanie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także
elektroniczna warstwa bezstykowa. W rozjaśnionym polu na awersie można umieszczać numer układu
mikroprocesorowego.
8. O rodzaju usług kodowanych na e-legitymacji szkolnej decyduje dyrektor szkoły za zgodą rodziców lub pełnoletnich
uczniów.
9. 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.
10. Na hologram, w sposób trwały i nieusuwalny, nanosi się rok ważności e-legitymacji szkolnej.
11. Na e-legitymacji szkolnej mogą być kodowane usługi związane ze statutową działalnością szkoły oraz przejazdami
środkami publicznego transportu.
12. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką termotransferową.
Legitymacja szkolna dla uczniów szkół i placówek artystycznych
(ART/100, ART/101/n, ART/102, ART/103n)
1.
2.
3.

Legitymacja szkolna drukuje się na kartonie w postaci papieru zabezpieczonego chemicznie, z włóknami
zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami zabezpieczającymi widocznymi w światle białym,
zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze różowym Pantone 182U.
Legitymacja szkolna ma wymiary 72 x 103 mm.
Legitymację szkolną opatruje się miejscach oznaczonych we wzorze pieczęcią urzędową szkoły o średnicy 20 mm.
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Wzór nr 39
do § 20
LEGITYMACJA EMERYTA - RENCISTY
Strona pierwsza

Strona druga

(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 976)
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