
 

Zmiana Nr 16 
Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM) 

obowiązuje od 1 września 2017 r. 
 
 
W Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM” (TP-KM), obowiązującej od 1 września 2013 r. 
wprowadza się odręcznie następujące zmiany: 
 
1. W § 1 ust 3: 

1)  pkt 3 litera a otrzymuje brzmienie: 
„a) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów 

poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 810),”; 

2) pkt. 9  zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie; „(Dz. U. z 2016 r., poz. 1947 z późn. zm.)”. 
 

2. W § 19 ust. 3 pkt 3 litera b w pierwszym nawiasie dodaje się przecinek i  zapis „32 a”. 
3. W § 20 ust. 1  dodaje się pkt 6 w brzmieniu:  

„6) terytorialną służbę wojskową,”. 
4. W § 23 ust. 3: 

1) w pkt. 1: 
a)  lit. i  otrzymuje brzmienie:  

 „i)  legitymacja emeryta - rencisty  policyjnego (wzory nrnr: 50, 51, 52) z  wpisem o zaliczeniu do  
I grupy inwalidztwa  lub   stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,” , 

b) lit. j  otrzymuje brzmienie:  
„j) legitymacja emeryta - rencisty  wojskowego (wzór nr 53) z  wpisem o zaliczeniu do I grupy 

inwalidztwa,” , 
c) skreśla się  litery k i l, 
d) dotychczasową literę m zastępuje się  literą k; 

2) w pkt. 2 zapis „w pkt. 1 lit. a-k” zastępuje się zapisem  „w pkt. 1 lit. a-j”. 
5. W § 24 ust. 3 pkt 2: 

1) lit. i  otrzymuje brzmienie:  
„i)  legitymacja emeryta - rencisty  policyjnego (wzory nrnr: 50, 51, 52) z  wpisem o zaliczeniu do II 

grupy inwalidztwa,” ; 
2) lit. j  otrzymuje brzmienie:  

„j) legitymacja emeryta - rencisty  wojskowego (wzór nr 53) z  wpisem o zaliczeniu do II grupy 
inwalidztwa,” ; 

3) skreśla się  literę k; 
4) dotychczasową literę l zastępuje się  literą k; 

6. W § 26 ust. 3  pkt 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie; „(wzór nr 55 i 55a)”. 
7. W § 27: 

1)   ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i 

szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;”; 
 
 
 

2)  ust. 3 
a)  pkt 2 litera c - na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis: 

 „okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej. 



Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowują 
ważność na kolejny rok szkolny,”, 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3) w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 dokumentami poświadczającymi 

 uprawnienia nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z ulgowych 
      przejazdów,  jest legitymacja  służbowa nauczyciela (wzór nr 56). 

8. W § 28: 
1)   ust. 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - 
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia; 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
 „4) słuchacze  kolegiów pracowników służb społecznych - dziennych, wieczorowych lub  

zaocznych,  do ukończenia 26 roku życia; 
2) ust. 3 pkt 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się średnikiem; 
3) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 dokumentami poświadczającymi 
uprawnienia uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z 
ulgowych  przejazdów,  jest legitymacja  szkolna (wzory nrnr 18-20c).”. 

 
9. W § 30 w ust. 2 pkt 1,  31 ust. 2 pkt 1, § 33a ust. 2 pkt 1, § 34 ust. 2, § 36 ust. 2 pkt 1, § 37 ust. 2 pkt 

1, § 38 ust. 2 pkt 1, § 39 ust. 2 pkt 2, § 40 ust. 2 pkt 1, § 41 ust. 2 pkt 2 skreśla się zapis „Dragon”. 
 

10. W § 32 ust. 2 pkt 1  w pierwszym zdaniu po zapisie KM” dodaje się przecinek i zapis 
 „z  zastrzeżeniem  § 14 ust. 4”. 

 
11.  W § 37: 

1) ust. 1: 
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych 
i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych;”, 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - 
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 
24 roku życia (§ 28);” 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) słuchacze  kolegiów pracowników służb społecznych - dziennych, wieczorowych lub 

zaocznych, do ukończenia 26 roku życia (§ 28);”, 
d) pkt 8 lit. b zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 900)”.  
 

12. W spisie wzorów druków: 
1) Wzór nr 32 (str. 47) otrzymuje brzmienie: 

 

Wzór nr 32-32a zaświadczenie dla jednego z rodziców lub opiekuna dzieci i młodzieży dotkniętych 
inwalidztwem lub niepełnosprawnych………………………………………………102-102a 

2) Wzór nr 55 (str. 48) otrzymuje brzmienie: 



 

Wzór nr 55-55a zaświadczenie dla emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, na których  
pobierany jest zasiłek rodzinny.................................................................................. 

 
126-126a 

13. We wzorach druków: 
1) dodaje się strony  nr 102a i nr 126a (w załączeniu); 
2) wzór  nr 55 (str. 126) zastępuje się nowym (w załączeniu).   

 
 

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

 


