Załącznik
do Uchwały Nr 173/Z/2017
Zarządu Spółki „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o.
z 26 kwietnia 2017 r.
.
Zmiana Nr 13
Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM)
obowiązuje od natychmiast

W Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM), obowiązującej od 1 września 2013 r.
wprowadza się odręcznie następujące zmiany:
1.

2.

3.

W spisie treści § 18 otrzymuje brzmienie:
§ 18. Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Celno –
Skarbowej, funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych
organów porządkowych…………………………………………………………………………..15
§ 1 ust. 3:
1) pkt 2 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 915
z późn. zm.)”;
2) pkt 5 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 871 z
późn. zm.)”;
3) pkt 6 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1255 z
późn. zm.)”;
4) w pkt 8 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 z późn. zm.)”
oraz
 lit. b - zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1470 z późn.
zm.)”,
 lit. c - otrzymuje brzmienie:
„c) Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weteranafunkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1060),”;
5) pkt 9 otrzymuje nowe brzmienie:
„9)
ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz.
1947)”;
6) pkt 10 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)”;
7) pkt 11 otrzymuje brzmienie: „
„11) ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z
późn. zm.).
§ 18:
1) tytuł otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Celno –
Skarbowej, funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych
organów porządkowych”;
2) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej”;
3) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) funkcjonariusze Służby Celno - Skarbowej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – w czasie
wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947),”;

4)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.

Warunki stosowania

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. (Dz. U. z 2008 r. Nr 56, poz.
340, z późn. zm.), tj.:
 w pkt. 1 – legitymacji służbowej (wzór nr 3) wraz z zaświadczeniem (wzór nr 4) o wykonywaniu
określonych czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi,
wystawionym przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwego Komendanta
Oddziału Straży Granicznej lub właściwego komendanta placówki Straży Granicznej,
 w pkt. 3 – legitymacji służbowej (wzór nr 6) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych
czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez
Komendanta Głównego Policji, właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji lub
właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policji,
 w pkt. 4:
 lit. a - legitymacji służbowej (wzór nr 7 i 8) i odznaki identyfikacyjnej żołnierza Żandarmerii
Wojskowej (wzór nr 9 i 10), wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu określonych
czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi,
wystawionym przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
 lit. b – legitymacji żołnierza zawodowego (wzór nr 11 i 12) lub książeczki wojskowej (wzór
nr 13, 14 i 15) z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby
wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej, wraz z zaświadczeniem o
wykonywaniu określonych czynności służbowych, zawierającym podstawę prawną
korzystania z ulgi, wystawionym przez właściwego dowódcę (komendanta) garnizonu
lub właściwego dowódcę jednostki wojskowej;
b) Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 641), tj.:
w pkt 2 – legitymacji służbowej (wzór nr 5) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu czynności
służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, właściwego
dyrektora izby administracji skarbowej lub naczelnika urzędu celno-skarbowego;
2) zaświadczenia, o których mowa w pkt. 1, są drukami na okaziciela i mogą być wydawane uprawnionym
funkcjonariuszom lub żołnierzom tylko na czas wykonywania przez nich czynności służbowych
określonych w ust. 2.”.
4.
5.
6.
7.

8.

w § 21 ust. 1 pkt 3 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 871 z późn.
zm.);”.
w § 22 ust. 1 pkt 5 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 871 z późn.
zm.);”.
w § 22a zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 z późn. zm.)”.
w § 27 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 2a,”.
§ 28:
1) ust. 1dodaje się nowy punkt 2a w brzmieniu:
„2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku
polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie
prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty
i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

9.

c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych
państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich,
sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r., poz. 10);”;
2) ust. 2 pkt 2 zapis w pierwszym wierszu „w ust. 1 pkt. 2 i 6”zastępuje się zapisem w brzmieniu:
„w ust. 1 pkt. 2, 2a i 6”.
§ 32 ust. 3 pkt 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu
„z zastrzeżeniem § 39 ust. 3 pkt 4.”.

10. § 37:
1) ust. 1:
a) po pkt. 4 dodaje się nowy pkt 4a w brzmieniu:
„4a) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w § 28
ust. 1 pkt 2a,”.
b) po pkt. 5 dodaje się nowy pkt 5a w brzmieniu:
„5a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki
języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w
języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w
bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do
spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty
innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół
Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r.,
poz. 10);”;
2) ust. 2 pkt 2:
a) lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) pkt. 4, 4a- uprawnione są do ulgi 33%,”,
b) lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) pkt. 5, 5a i 10 - uprawnione są do ulgi 49%,”.
11. w § 42 ust. 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn.
zm.)”.
12. w § 54 lit. A Bilet jednorazowy ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„1) Bilet Lotniskowy KM, o którym mowa w ust. 1 lit a, upoważnia jego okaziciela do podróżowania
pojazdami komunikacji miejskiej w 1. strefie ZTM, w dniu ważności biletu, przez 75 minut od
godziny:
 wpisanej odręcznie przez podróżnego na bilecie w sposób trwały i czytelny,
 wprowadzonej w:
 aplikacji mobilnej,
 w systemie internetowej sprzedaży biletów
w przeznaczonym do tego miejscu;”.
13. W spisie wzorów druków (str. 47 i 48):
1) Wzór nr 5 otrzymuje brzmienie:
„Wzór nr 5 legitymacja służbowa funkcjonariusza Służby Celno - Skarbowej…………………56”;
2)

dodaje się Wzór nr 16 a:
Wzór nr 16 a
legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego………………………………………………………….84a;

3)

Wzór nr 18a otrzymuje numerację:

Wzór nr 18 a(1)
4)

legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych…………………..86a(1);

dodaje się Wzór nr 18a(2):
Wzór nr 18 a(2)

legitymacja szkolna dla uczniów niepełnosprawnych ………………………86a(2)

5)

Wzór nr 20 a otrzymuje numerację 20a (1);

6)

dodaje się wzór nr 20a(2):

7)
8)

Wzór nr 20 a(2)
legitymacja szkolna dla uczniów wszystkich typów szkól z wyjątkiem szkół
policealnych
i
szkól
dla
dorosłych
oraz
uczniów
niepełnosprawnych
…………………………………………………………………………………………………..88a(2);
skreśla się Wzór nr 21 (str. 89);
Wzór nr 59 (str. 48) otrzymuje brzmienie:
„Wzór nr 59

Legitymacja słuchacza kolegium pracowników służb społecznych ………............130”;

14. We wzorach druków:
1) dodaje się nowe wzory: nr 16 a (str. 84a), nr 18 a (2) str. 86a (2), nr 20a(2), str.88a(2) – w załączeniu
2) wzory druków: nr 5 (str. 56), nr 16 (str. 84) – zastępuje się nowymi wzorami (w załączeniu), nr 18a zastępuje się wzorami nr 18a (1) str. 86a(1), wzór nr 20 a (str. 88a) zastępuje się wzorem nr 20 a(1)
str. 88a(1); nr 44 (str. 114) oraz nr 59 (str. 130) - zastępuje się nowymi (w załączeniu);
3) we wzorach nr 20 c (str. 88c) i nr 58 (str. 129) zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie „(opublikowano
w tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 170)”;
4) wzór nr 25 i 26 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie:„(opublikowano w tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1110)”.

Pozostałe zapisy Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) nie ulegają zmianie.

