
    
 

 
         

 
 

Zmiana nr 2  
Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)  

obowiązuje od 26 stycznia 2021 r. 
 
 

 

W Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM), obowiązującym od  

1 lutego 2020 r. – stronę nr 9 zastępuje się nową (w załączeniu). 

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

 



Obowiązuje od 1 lutego 2020 r. 
 

Załącznik 
do Zmiany nr 2  

Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM)  
 
 
  
 
3) na podstawie: ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin (tekst jednolity Dz. U. z  2020 r. poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. U.  
z 2020 r. poz. 517), ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 319 ze zm.), ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.  
poz. 2055 ze zm.), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tekst jednolity Dz. U.  
z 2020 r. poz. 1777 ze zm.) wraz z art. 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 159): 

Lp. Uprawnieni do ulgi 

Wymiar ulgi  
 na podstawie 

biletów 
jednorazowych 

 
1. 

Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do I grupy inwalidów albo uznani za całkowicie 
niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z 
działaniami wojennymi lub służbą wojskową) 

78% 

2. 

Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do I grupy 
inwalidów lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do 
samodzielnej egzystencji, także w przypadku zaliczenia do I grupy inwalidów (uznania 
niezdolności do samodzielnej egzystencji) z ogólnego stanu zdrowia 

78% 

3. Przewodnik lub opiekun osób, o których mowa w poz. 1 i 2 95% 

4. Inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczeni do II lub III grupy inwalidów albo uznani za 
całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy 37% 

5. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi do II lub III 
grupy inwalidów lub uznani za całkowicie lub częściowo niezdolnych do pracy  51% 

6. 

Kombatanci, w tym członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej i inne osoby uprawnione - emeryci, renciści i inwalidzi oraz 
osoby pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne –
wymienieni w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych 
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. 

51% 

7. Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów 
politycznych 51% 

8. Weterani poszkodowani 37% 

9. 
Honorowi dawcy krwi, którzy w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej 
składników, w tym osocze po chorobie COVID- 19 

33% 

Uwaga! 
Uprawnienie do korzystania z ulg wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu, który w pociągu 
podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu u 
kierownika pociągu zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu. 
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