Zmiana nr 7
Załącznika do Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM)
obowiązuje od 1 września 2017 r.

W Załączniku do „Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM), obowiązującym od dnia
1 stycznia 2015 r. - str. 7 i 8 Ustawowe uprawnienia do ulgowych przejazdów w pociągach Spółki
„Koleje Mazowieckie-KM” zastępuje się nowymi (w załączeniu).

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

USTAWOWE UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW
w pociągach Spółki „Koleje Mazowieckie – KM”
Na podstawie ustawy:
1) z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z póź. zm.);
2) z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań
wojennych (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z póź. zm.):

Lp.

1.

2.

3.

4.
5.

Uprawnieni do ulgi

Dzieci do lat 4
Funkcjonariusze Straży Granicznej:
1) umundurowani - w czasie wykonywania czynności służbowych związanych
z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby
patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;
2) w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem
nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu
międzynarodowym
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli
określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.
U. poz. 1947z późn. zm.)
Umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego
mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy
czynnościach organów egzekucyjnych
Żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych, wykonujący czynności
urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w pociągach.

Wymiar ulgi tylko
w klasie 2 na podstawie
biletów:
miesięcznych
jednorazowych
imiennych
100%
-

100%

-

100%

-

100%

-

100%

-

6.

Opiekun lub przewodnik1) towarzyszący w podróży osobie niewidomej, osobie niezdolnej do
samodzielnej egzystencji 2) albo cywilnej niewidomej ofierze działań wojennych

95%

-

7.

Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji2)

93%

93%

8.

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia
24 roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia –
wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły,
szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej,
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka
rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki
zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny – i z powrotem

78%

78%

9.

Jedno z rodziców lub opiekun1) dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych –
wyłącznie przy przejazdach w relacjach określonych w poz. 8

78%

-

10.

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową3), z wyjątkiem służby
i nadterminowej oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych

okresowej

78%

-

11.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji2)

78%

-

12.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych jeśli są uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy

37%

37%

13.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji2), z wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 7.

49%

-

14.

Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji4)
Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej lub ponadpodstawowej –
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku
życia
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:
1) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie
prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty
i wychowania;
2) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
3) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych
państw;
4) 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)

37%

37%

37%

-

37%

49%

37%

49%

Studenci, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia

51%

15.

16.

17.

18.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

5,7

7

5

51%

7

7

19.

Studenci studiujący za granicą, do ukończenia 26 roku życia:
1) obywatele polscy;
2) obywatele Unii Europejskiej;
3) członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej

51%

51%

20.

Doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich, do ukończenia 35 roku życia

51%

51%

21.

Nauczyciele:
1) przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych;
2) akademiccy;
3) 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 TP-KM
Dla rodziców lub małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny

33%

33%

37%

49%

37%

-
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22.
23.

Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – 2 przejazdy
w roku

24. Posiadacze ważnej Karty Polaka
37%
Uwaga!
Uprawnienie do korzystania z ulgi wiąże się z obowiązkiem nabycia odpowiedniego biletu (w tym biletu z ulgą 100%),który
w pociągu podczas kontroli należy okazywać wraz z dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgi; nabycie biletu
u kierownika pociągu (również biletu z ulgą 100%) zasadniczo wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty za wydanie biletu
Objaśnienia:
1)
opiekunem może być osoba pełnoletnia, a przewodnikiem osoby niewidomej – osoba, która ukończyła 13 lat albo piesprzewodnik;
2)
za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji należy uważać również osobę o znacznym stopniu niepełnosprawności i inwalidę I
grupy (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów nie utraciło mocy);
3)
tj. osoby odbywające:
a) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w Biurze Ochrony Rządu oraz oddziałach prewencji Policji lub
w Straży Granicznej,
b) służbę zastępczą,
c) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierające naukę w:
- wyższej szkole wojskowej (podchorążowie),
- szkole chorążych rezerwy (kadeci),
- podoficerskiej szkole wojskowej (elewi),
- orkiestrze,
d) zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe,
e) ćwiczenia wojskowe,
f) terytorialna służbę wojskową;
4)
tj. osoby uznane za całkowicie niezdolne do pracy, osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz inwalidzi zaliczeni do II
grupy inwalidów (jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów nie utraciło mocy), z powodu stanu narządu wzroku.
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3) na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 871 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203 z póżn. zm.):

5

Lp.

Uprawnieni do ulgi

Wymiar ulgi
na podstawie biletów
jednorazowych

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%

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%

Weterani poszkodowani

37%

1.

2.

7.

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.

8

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.
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