Zmiana Nr 23
Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM)
obowiązuje od 1 lutego 2020 r.

W Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM), obowiązującej od 1 września 2013 r. wprowadza
się następujące zmiany:
1. Dotychczasowy skorowidz zmian (str. 3) zastępuje się nowym w załączeniu.
2. W spisie treści (str. 6):
1) skreśla się § 47. Świadczenia dodatkowe................................................................................... 46
2) dodaje się § 55. w brzmieniu:
§ 55. Oferta Tłuszcz – Ostrołęka..................................................................................................158
3. W § 1 ust. 3:
1) w pkt. 1 lit. b zapis „– do 3 grudnia 2019 r.” otrzymuje brzmienie: „– do 2 grudnia 2024 r.”;
2) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 8), wraz z:
a) rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia
stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266 z późn. zm.),
zwanym dalej rozporządzeniem MTiB z dnia 24 lutego 2006 r.,
b) Uchwałą nr 103/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze
sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
w wojewódzkim publicznym transporcie zbiorowym (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 5973);”;
3) w pkt. 6 w drugim wierszu zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 276
ze zm.”;
4) w pkt. 8 w pierwszym wierszu zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.
poz.1569 ze zm.”;
5) w pkt. 9 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.”;
6) w pkt. 10 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.”;
7) w pkt. 11 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.”.
4. W § 4:
1) ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu: „Odległość taryfowa wskazana jest na bilecie w pełnych
kilometrach.”;
2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4.
Źródłem odległości taryfowych jest moduł Opisu Sieci Krajowej aplikacji KURS – 2008
wprowadzony 12 lipca 2010 r. przez Spółkę PKP Informatyka, który stanowi elektroniczny
wykaz odległości taryfowych stosowany w Ogólno-sieciowym Systemie Sprzedaży Biletów i
Rezerwacji Miejsc w Pociągach, użytkowany w odprawie biletowej przez pasażerskich
przewoźników kolejowych.”.
5. W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Nie wydaje się biletu na przejazd drogą zawierającą w sobie zamknięty krąg, w tym od i do tej samej stacji
– a w miejscowościach o więcej niż jednej stacji, również od i do stacji w tej miejscowości. Ilekroć w taryfie
jest mowa o stacji – należy przez to rozumieć również przystanek osobowy.”.

6. W § 8 ust. 4, § 10 ust. 5, § 11 ust. 3, § 15 ust. 2, § 16 ust. 4, § 45 ust. 5 zapis „rozporządzenia MI z dnia
20 stycznia 2005 r.” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „Uchwały nr 103/17 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.”.

7. W § 15 ust. 3 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku braku lub nieczytelnej pieczęci łączącej fotografię z dokumentem, dokument ten uznaje się
za nieważny, chyba że podróżny okaże inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości, w tym
mTożsamość.”.

8. W § 17:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres ważności

Osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do przejazdów z ulgą 100% w klasie 2 pociągów KM
przewidzianych w rozkładzie jazdy.”;
2) w ust. 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu:
„(np. książeczka zdrowia dziecka).”.
9. W § 18 ust. 2 pkt 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.”.
10. W § 21 ust. 1 pkt 3 oraz w § 22 ust. 1 pkt 5 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2193 ze zm.”.
11. W § 22a:
1) w ust. 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 ze zm.”;
2) w ust. 3 pkt 2 zapis pod lit. c otrzymuje brzmienie:
„wraz z legitymacją emeryta-rencisty i dowodem tożsamości; dane osoby uprawnionej potwierdzać
można również przy użyciu usługi mTożsamość.”.
12. W § 23 ust. 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a – j, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości; dane osoby uprawnionej potwierdzać można
również przy użyciu usługi mTożsamość;”.
13. W § 24 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokumenty bez zdjęcia okazuje się wraz z dowodem osobistym albo innym dokumentem umożliwiającym
potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej; dane osoby uprawnionej potwierdzać można również przy
użyciu usługi mTożsamość;”.
14. W § 26 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, okazuje się wraz z dowodem osobistym albo innym
dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej; dane osoby uprawnionej
potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”.
15. W § 27 ust. 3 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 3 – legitymacja nauczyciela wydawana przez Konsula
Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla siedziby szkoły (wzór nr 56a), okazywana wraz z dowodem
osobistym albo innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości nauczyciela; dane
osoby uprawnionej potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”.
17. W § 28:
1) w ust. 1 pkt 8 lit. b zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 293”;
2) w ust. 3
a) pkt 1:
− lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:
„– dokumentem stwierdzającym wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, ważna Karta
Dużej Rodziny),”,

lit. e tiret pierwsze – na końcu zdania przecinek zastępuje się średnikiem i dodaje zapis
w brzmieniu: „dane osoby uprawnionej potwierdzać można również przy użyciu usługi
mTożsamość,”,
pkt 2 po średniku dodaje się zapis w brzmieniu:
„dane osoby uprawnionej potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”.

−

b)

18. W § 28a ust. 3 na końcu zdania kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje zapis w brzmieniu:
„dane osoby uprawnionej potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość.”.
19. W § 32 ust. 3 pkt 2 dodaje się zdanie w brzmieniu: „Dane osoby uprawnionej potwierdzać można również
przy użyciu usługi mTożsamość.”.
20. W § 33a ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Dane osoby uprawnionej potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość.”.
21. W § 36 ust. 3:
1) pkt 3 na końcu zdania po średniku dodaje się zapis w brzmieniu:
„dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”;
2) w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu „,np. książeczka zdrowia, akt
urodzenia;”;
3) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Za bilety zniszczone, zafoliowane, zagubione lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat
i nie wydaje duplikatów (z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej), także
w wypadku zgłoszenia do organów ścigania.”.
22. W § 37 ust. 3:
1) pkt 3 na końcu zdania po średniku dodaje się zapis w brzmieniu:
„dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”;
2) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Za bilety zniszczone, zafoliowane, zagubione lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie
wydaje duplikatów (z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej), także w wypadku
zgłoszenia do organów ścigania.”.
23.

W § 39 ust. 3:
1) w pkt 3 w ostatnim zdaniu, po średniku dodaje się zapis w brzmieniu:
„dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”;
2) w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu „,np. książeczka zdrowia, akt
urodzenia;”;
3) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) za bilety zniszczone, zafoliowane, zagubione lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i
nie wydaje duplikatów (z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej), także
w wypadku zgłoszenia do organów ścigania.”.

24. W § 41 w ust. 3:
1) w pkt 3 na końcu ostatniego zdania po średniku dodaje się zapis w brzmieniu:
„dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”;
2) w pkt 4 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu „,np. książeczka zdrowia, akt
urodzenia;”;
3) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) za bilety zniszczone, zafoliowane, zagubione lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i
nie wydaje duplikatów (z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej), także
w wypadku zgłoszenia do organów ścigania.”.
25. W § 42:
1) w ust. 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.;
2) w ust. 3 pkt 5 na końcu zdania po średniku dodaje się zapis w brzmieniu:
„dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”.

26. Skreśla się § 47. Świadczenia dodatkowe.
27. W § 49 część B ust. 3:
1) pkt 3 na końcu zdania po średniku dodaje się zapis w brzmieniu:
„dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”;
2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Za bilety zniszczone, zafoliowane, zagubione lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie
wydaje duplikatów (z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej), także w wypadku
zgłoszenia do organów ścigania.”.
28. W § 50 część B ust. 3 pkt 3 i 9, w § 51 część B ust. 3 pkt 3 i 9, § 52 część B ust. 3 pkt 3 i 9, § 53 część B
ust. 3 pkt 3 i 9 oraz § 54 część B ust. 3 pkt 3 i 9 zmienia się odpowiednio:
1) pkt 3 na końcu zdania po średniku dodaje się zapis w brzmieniu:
„dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu usługi mTożsamość;”;
2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Za bilety zniszczone, zafoliowane, zagubione lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie
wydaje duplikatów (z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej), także w wypadku
zgłoszenia do organów ścigania.”.
29. W § 54 w części A w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a można
uzyskać za odcinek:
a) stacja Modlin – Lotnisko Modlin –- w przypadku rezygnacji z przejazdu autobusem;
b) Centrum – stacja Modlin – w przypadku realizacji przejazdu autobusem z Lotniska Modlin do
stacji kolejowej w Modlinie i rezygnacji z dalszego przejazdu pociągiem KM.
W powyższych przypadkach od zwracanej należności potrąca się 10% odstępnego.”.
30. Dodaje się § 55 Oferta Tłuszcz – Ostrołęka w brzmieniu:
§ 55. Oferta Tłuszcz – Ostrołęka
A. Bilet jednorazowy
1. Uprawnieni
Bilet jednorazowy wg taryfy:
1) normalnej – może nabyć każda osoba;
2) osoba uprawniona do ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% – może nabyć
odpowiedni bilet ulgowy.
2. Zakres ważności
1)
2)

bilet wg oferty specjalnej uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami uruchamianymi przez KM
pomiędzy stacjami (przystankami osobowymi) położonymi na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka;
wyjazd na podstawie biletu wg oferty specjalnej należy rozpocząć w ciągu 1 godziny od godziny sprzedaży
biletu lub wskazanej przez nabywcę.
3. Warunki stosowania

1)
2)
3)

4)

oferta jest dostępna w sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie;
bilety są zaopatrzone w nadruk/adnotację Oferta specjalna;
oferta specjalna nie ogranicza uprawnień podróżnego do zakupu biletu jednorazowego na przejazd między
wskazanymi przez niego stacjami położonymi na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka, zgodnie z postanowieniami
§§ 17– 29;
osoba, odbywająca przejazd na podstawie ulgowego biletu z ceną zryczałtowaną musi spełniać warunki,
określone w postanowieniach szczególnych o ustawowych ulgach przejazdowych.

4. Opłaty
Ceny biletów jednorazowych na przejazdy wg oferty specjalnej są zryczałtowane i wskazane w Załączniku (opłaty
przewozowe wg ofert specjalnych).
5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilet
1)

2)
3)

na przejazd do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania oferty specjalnej, należy nabyć nowy bilet
jednorazowy wg taryfy normalnej lub ulgowej wg indywidualnych uprawnień – od pierwotnej stacji
przeznaczenia wskazanej na bilecie do nowej stacji przeznaczenia, na zasadach określonych w Regulaminie;
wymiana lub zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, odbywa się na ogólnych
zasadach, określonych w Regulaminie;
przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
B. Bilet odcinkowy miesięczny imienny
1. Uprawnieni

Bilet odcinkowy miesięczny imienny wg taryfy:
1) normalnej – może nabyć każda osoba;
2) ulgowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93% – może nabyć osoba uprawniona do tej ulgi.
2. Zakres ważności
1) bilet miesięczny imienny wg oferty specjalnej uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami
uruchamianymi przez KM pomiędzy wszystkimi stacjami/przystankami osobowymi położonymi na odcinku
Tłuszcz – Ostrołęka;
2) osoby, o których mowa w ust. 1, mogą nabyć bilety odcinkowe imienne miesięczne na przejazdy „tam i z
powrotem” lub na przejazdy w jedną stronę;
3) bilet miesięczny imienny ważny jest od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem terminu
przedsprzedaży określonego w Regulaminie.
3. Warunki stosowania
1) bilety odcinkowe miesięczne imienne wg oferty specjalnej wydawane są wyłącznie elektronicznie
i na życzenie podróżnego;
2) bilety są zaopatrzone w nadruk/adnotację Oferta specjalna;
3) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie
w sposób trwały, nieścieralny (w miejscu przeznaczonym na bilecie) swoje imię, nazwisko, numer dokumentu
ze zdjęciem, z zastrzeżeniem biletu zakodowanego na Karcie Mazowieckiej. Bez wpisanych w sposób trwały,
nieścieralny powyższych danych bilet jest nieważny. Bilet jest ważny łącznie z dokumentem, którego numer
został na nim wpisany. Do przejazdów na podstawie biletu odcinkowego imiennego uprawniona jest tylko ta
osoba, której dane zostały na nim zamieszczone; dane podróżnego potwierdzać można również przy użyciu
usługi mTożsamość;
4) w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta inna osoba niż na nim wskazana, KM uznaje bilet za nieważny,
a osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu na przejazd;
5) oferta specjalna nie ogranicza uprawnień podróżnego do zakupu biletu odcinkowego (imiennego lub
bezimiennego) na przejazdy w danej relacji między stacjami/przystankami osobowymi położonymi na
odcinku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, zgodnie z postanowieniami §§ 36 – 38;
6) osoba, odbywająca przejazd na podstawie ulgowego biletu z ceną zryczałtowaną musi spełniać warunki,
określone w postanowieniach szczególnych o ustawowych ulgach przejazdowych;
7) foliowanie biletu, ani też przedłużenie terminu jego ważności nie jest dozwolone;
8) bilety odcinkowe miesięczne imienne wydane wg oferty specjalnej podrobione, przerobione uważa się za
nieważne;
9) za bilety zniszczone, zafoliowane, zagubione lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie wydaje
duplikatów (z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej), także w wypadku zgłoszenia do
organów ścigania.

4. Opłaty
Ceny biletów miesięcznych imiennych wg oferty specjalnej są zryczałtowane i wskazane w Załączniku (opłaty
przewozowe wg ofert specjalnych).
5. Zmiana umowy przewozu
1) na przejazd do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania oferty specjalnej, należy nabyć nowy bilet
jednorazowy wg taryfy normalnej lub ulgowej wg indywidualnych uprawnień – od pierwotnej stacji
przeznaczenia wskazanej na bilecie do nowej stacji przeznaczenia, na zasadach określonych
w Regulaminie;
2) wymiana lub zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety, odbywa się na ogólnych
zasadach, określonych w Regulaminie;
3) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.”.

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

