Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 349/2014
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 30 grudnia 2014r.

Zmiana nr 5
Do 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 stosowania w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o. Uchwałą nr 52/2014 Zarządu Spółki z dnia 7 lutego 2014 r. wprowadza się
następujące zmiany:

1) W Spisie treści § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Przejazdy na podstawie poświadczenia/legitymacji uprawniającego do ulgi 30% i 50% (ulga
handlowa)………………………………………………………………………………………………………………. 27”

2) W § 16 ust. 3 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) 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 ,”

3) W § 30 ust. 2 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) okresowy miesięczny imienny z ulgą 30% na podstawie poświadczenia wydanego przez PKP SKM w
Trójmieście Sp. z o.o.”

4) § 31 otrzymuje brzmienie:

„ § 31
Karta dużej rodziny

1. Uprawnieni
1) rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu Ustawy z dn. 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z
2014 r. poz. 1863) posiadający ważną „Kartę Dużej Rodziny” w rozumieniu ww. ustawy,
2)posiadacze karty dużej rodziny przyznanej w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z
dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej do upływu okresu, na który została przyznana.

2. Zakres ważności

1)

2)

osoby, o których mowa w ust 1 pkt 1 mogą nabyć:
a) bilet jednorazowy z ulgą 37%;
b) bilet miesięczny imienny z ulgą 49%.
osoby, o których mowa w ust 1 pkt 2:
a) mogą nabyć bilet jednorazowy z ulgą handlową 30%;
b) dzieci do ukończenia 24 roku życia lub do 26 roku życia mogą skorzystać z przysługujących im
indywidualnych uprawnień do ulg ustawowych.
Postanowienia pkt. 2 stosuje się nie dłużej niż do godz. 24:00 dnia 31.01.2015 r.

3.

Warunki stosowania

1) bilet należy okazywać podczas kontroli łącznie z „Kartą Dużej Rodziny” bądź kartą, o której mowa w ust.1 pkt
2. Bez odpowiedniej karty, bilet jest nieważny a podróżnego traktuje się jak jadącego bez ważnego biletu na
przejazd;
2) jeżeli podczas kontroli podróżny oświadczy, że 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;
3) w razie stwierdzenia podczas kontroli, że:
a) osoba nie posiada uprawnienia do ulgi, lub
b) osoba, która uprawnienie do ulgi posiada, jednak z powodu braku podczas przejazdu ważnego dokumentu
poświadczającego prawo do ulgi, nie może swojego uprawnienia udowodnić, lub
c) nie może okazać lub nie posiada przy sobie podczas kontroli biletu,
PKP SKM uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu na przejazd.
W przypadkach, o których mowa w lit. b) i c) obowiązuje tryb postępowania określony w Regulaminie.
4.

Zmiana umowy przewozu

Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie może nastąpić na warunkach określonych w
postanowieniach § 8. Przejście do pociągu/wagonu innego przewoźnika – nie jest dozwolone.”

5) We „Wzorach Druków”, wzór nr 5 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej
zmiany.

2. Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zmiany nr 5 do TP-SKM
Wzór nr 5
do § 16
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA
awers

rewers

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 x 53,98 x 0,76 wykonanej
wielowarstwowo z poliwęglanu.
awers:
1) tło w kolorze beżowo-niebieskim z napisami POLICJA;
2) w górnej części dokumentu nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę lub w przypadku legitymacji
policjantów pełniących służbę w:
a) komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na
obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,
b) komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której
znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,
c) ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się
ośrodek szkolenia Policji;
3) w lewej górnej części dokumentu wizerunek twarzy policjanta;
4) w prawej górnej części dokumentu, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:
a) wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
b) gwiazda policyjna,
c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2018;
5) w środkowej części, na wysokości gwiazdy policyjnej, znak holograficzny (owalny, transparentny hologram stylizowanego orła
oraz poziomego napisu POLICJA) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;
6) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz
z odpowiednimi danymi;
7) w dolnej części dokumentu napis POLICJA wykonany farbą optycznie zmienną, o wymiarach 6 x 49 mm.
rewers:
1) w górnej części dokumentu tło w kolorze beżowo-niebieskim z napisami POLICJA;
2) w lewej górnej części tła napisy w kolorze czarnym:
a) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,
b) ORGAN WYDAJĄCY nazwą organu, który wydał legitymację służbową;
3) w dolnej części tła, po lewej stronie, poziomy napis POLICJA w kolorze złotym o wymiarach 8,2 x 53 mm;
4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta
lub stylizowanymi literami RP;
5) w dolnej części dokumentu na jasnym tle obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.
(opublikowano Dz.U. nr 241, poz.2091 z późn. zm.)
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