
    
 

Zmiana nr 4  
Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)  

obowiązuje od 2 listopada 2021 r. 
 

W Załączniku do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM), obowiązującym od  
1 lutego 2020 r. wprowadza się nw. zmiany: 
 
1) (str. 7) Ustawowe uprawnienia do ulgowych przejazdów w pociągach Spółki „Koleje 

Mazowieckie - KM”: 
a) w pkt. 2 nad tabelą - zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie „tekst. jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 

684 ze zm.”, 
b) w poz. 3 tabeli zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie „tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 422 

ze zm.”, 
c) (str. 8) w Objaśnieniach indeks nr 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) tj.  osoby odbywające: 
a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w oddziałach prewencji   

Policji, w Straży Granicznej lub w Służbie Ochrony Państwa, 
b) służbę przygotowawczą, 
c) służbę zastępczą, 
d) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierający naukę w: 

- uczelni wojskowej (podchorążowie),  
- szkole podoficerskiej (kadeci), 
- ośrodku szkolenia (elewi), 
- orkiestrze, 

e) szkolenie wojskowe (dotyczy osób będących cywilnymi studentami uczelni 
wojskowej lub studentami innej uczelni niż uczelnia wojskowa powołanych do służby 
kandydackiej. Kandydaci tacy odbywają szkolenie w okresie wakacyjnym), 

f) zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub 
przeszkolenie wojskowe, 

g) ćwiczenia wojskowe,  
h) terytorialną służbę wojskową.”, 

b) (str. 9) nad tabelą pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) na podstawie: ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych  

i wojskowych oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1656), ustawy z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 517 ze 
zm.), ustawy z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz 
osobach represjonowanych z powodów politycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1255), ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami 
państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2055), ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.  
o publicznej służbie krwi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 17490 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, chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 159):”; 

2) (str. 52) pkt 8. Tabele opłat za bilety strefowe KM opis strefy I i II otrzymuje brzmienie 
odpowiednio: 

 „strefa I - Warszawa Ursus Niedźwiadek, Warszawa Gołąbki, Warszawa Choszczówka, Warszawa 
Falenica, Warszawa Jeziorki, Warszawa Wola Grzybowska, Ząbki, Warszawa Mokry Ług 

  strefa II - Pruszków, Chotomów (lub Nieporęt), Płochocin, Halinów, Zalesie Górne, Śródborów, 
Zagościniec”. 

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


