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Zmiana Nr 27 
Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM)  

obowiązuje od 26 stycznia 2021 r. 
 
 
 
W Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich–KM” (TP-KM), obowiązującej od 1 września 2013 r. wprowadza 
się następujące zmiany: 

 
1. W spisie treści po § 22a dodaje się nowy § 22b w brzmieniu: 

 
„§ 22b. Przejazdy honorowych dawców krwi…………………………………………………………     21”. 
 

2. W § 1 ust. 3: 
1) dodaje się nowe pkt. 9 i 10 w brzmieniu: 

„9) ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz o osobach 
represjonowanych z powodów politycznych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 319 ze zm.); 

 10) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tekst jednolity Dz. U. 2020, 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. 2021, poz. 159);”; 

2) dotychczasowe pkt. 9 – 13 otrzymują numerację odpowiednio 11 – 15. 
 

3. W § 13 ust. 1 pkt 1 zapis: „o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3 – 9;” zastępuje się zapisem w brzmieniu:  
„o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 3 – 13;”. 
 

4. Po § 22a dodaje się nowy § 22b w brzmieniu: 
 

„§ 22b. Przejazdy honorowych dawców krwi 
 

1. Uprawnieni 
 

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, na podstawie 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (tekst jednolity Dz. U. 2020, 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. 2021, poz. 159).  

 
2. Zakres ważności 

 
Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przejazdów wszystkimi pociągami uruchamianymi przez KM na 
podstawie biletów jednorazowych lub strefowych czasowych KM z ulgą 33%.  
 

   3. Warunki stosowania 
 

1) dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgowych przejazdów jest zaświadczenie 
wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa  



2 
 

i Krwiolecznictwa, Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych (MSWiA);  

2) zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 musi zawierać:  
a) datę wydania,  
b) imię i nazwisko dawcy krwi,  
c) numer PESEL dawcy krwi,  
d) informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19;  

4) z przejazdów na podstawie biletów, o których mowa w ust. 2 honorowy dawca krwi może korzystać:  
a) przez 6 miesięcy od daty wydania zaświadczenia, która jest na nim wskazana,  
b) do 26 lipca 2021 r. – jeżeli zaświadczenie potwierdzające 3 donacje krwi lub jej składników, w tym 

osocza po chorobie COVID-19 było wydane przed 26 stycznia 2021 r.  
 

4. Zmiana umowy przewozu 
 

Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie, przejazd drogą inną (dłuższą, w tej samej strefie 
odległości lub krótszą) oraz przejście do pociągu innego przewoźnika, może nastąpić na warunkach określonych 
w postanowieniach §§ 9 – 11.”. 
 
 
 
Pozostałe postanowienia Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM) nie ulegają zmianie. 
 


