Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 169/2020
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 13 października 2020 r.

Zmiana nr 2
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., wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 5, po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych
z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 319 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy
opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1602);”;

2) w § 23:
a) w ust. 1, po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych – na podstawie art.
13a ust. 2 ustawy wskazanej w § 2 ust. 5 pkt 7a;”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pkt 3 – 5a – uprawnione są do ulgi 51%,”;

c) w ust. 3 w pkt 2 lit. c, średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 5a – legitymacja wystawiona przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych (wzór nr 71a), zawierająca wpis o ustawowym statusie jej posiadacza, w brzmieniu:


działacz opozycji antykomunistycznej, lub



osoba represjonowana z powodów politycznych;”;

3) w § 34 w ust. 2 pkt 3 zapis: „Gdańsk Lipce – Gdańsk Śródmieście – Żukowo –
Wejherowo” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „„Gdańsk Lipce – Gdańsk
Śródmieście – Żukowo – Reda – Wejherowo”;
4) w § 35 w ust. 2 pkt 3 zapis: „Gdańsk Lipce – Gdańsk Śródmieście – Żukowo –
Wejherowo” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „„Gdańsk Lipce – Gdańsk
Śródmieście – Żukowo – Reda – Wejherowo”;
5) w § 38 w ust. 1, w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5
w brzmieniu:
„5) za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym (po ogłoszeniu);”
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6) we wzorach druków, po wzorze nr 71 dodaje się wzór nr 71a stanowiący Załącznik
nr 1 do niniejszej zmiany.
2. Zmiany obowiązują od dnia 15 października 2020 r.
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Załącznik nr 1
do zmiany nr 2 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 71a
do § 23
WZÓR LEGITYMACJI DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ ORAZ OSOBY
REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH
Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm × 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych,
wykonana z tworzywa sztucznego.

Awers legitymacji:

Rewers legitymacji:

Awers legitymacji:
1. Tło w kolorze jasnym kremowym.
2. Przy lewej i prawej krawędzi są umieszczone flagi państwowe biało-czerwone na tle pionowych pasów
utworzonych z pionowych linii w układzie fal i przejścia tonalnego od szarego do kremowego.
3. Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony czterema
elementami w formie grupy składającej się z trzech nałożonych na siebie i uproszczonych geometrycznie
liści.
4. Na środku czarny majuskułowy napis „LEGITYMACJA” oraz powielony szary tekst jako efekt cienia napisu.
Poniżej tekstu ciemnoszara linia pozioma.
5. Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza legitymacji –
alternatywny napis: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów
politycznych”, albo „działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów
politycznych”.
Rewers legitymacji:
1. Tło w kolorze jasnym kremowym.
2. W lewym górnym rogu znajduje się miejsce przeznaczone na umieszczenie zdjęcia posiadacza
legitymacji.
3. Na środku znajduje się tekst czarną czcionką:
1) „Legitymacja nr” – obok miejsce na dokonanie wpisu kolejnego numeru legitymacji,
2) poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia posiadacza legitymacji,
3) poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu nazwiska posiadacza legitymacji,
4) poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu daty urodzenia posiadacza legitymacji,
5) poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu o alternatywnej treści: „był działaczem opozycji
antykomunistycznej” albo „był osobą represjonowaną z powodów politycznych”, albo „był
działaczem opozycji antykomunistycznej i osobą represjonowaną z powodów politycznych”.
4. W prawym górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym cieniem.
5. W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego w kolorze kremowym
nieznacznie ciemniejszym od tła, wykonane szarym konturem.
6. W prawym dolnym rogu znajduje się tekst czarną czcionką:
1) „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”,
2) poniżej znajduje się miejsce na podpis,
3) poniżej znajduje się tekst „Warszawa,” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania
legitymacji.
(opublikowana w Dz.U. z 2017 r., poz. 1602)

-121a-

