Zmiana nr 10
do Cennika - Wykazu opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt
Kolei Dolnośląskich S.A.
(obowiązuje od 03.09.2017 r.)

W Cenniku - Wykazie opłat za przewóz osób rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A.
wprowadza się następujące zmiany:

1) na stronie 5 adres publikacyjny ustawy o systemie oświaty otrzymuje brzmienie:
„(Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm.)”

2) na stronie 7 w tabeli nr 1 w pozycji 7 w ostatniej kolumnie:
w pkt. 2 lit. a i b skreśla się tekst:
„wystawiona przez uprawniony organ”

w pkt. 2 skreśla się lit. c („wypis z treści orzeczenia…”) i wpisuje w to miejsce:
„(vacat),”

3) na stronie 8 w przypisie 1:
lit. 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. 2017 poz. 810),”

lit. d otrzymuje brzmienie:
„d. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu
wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. 2006 poz. 1382),”

dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e. Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania
i przedłużania ważności (Dz. U. 2017 poz. 811),”

4) na stronie 9 w tabeli nr 1 w pozycji 11 w ostatniej kolumnie:
pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
„8) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa
lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji,”

pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
„9) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa,”

pkt. 10 otrzymuje brzmienie:
„10) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności;”

5) na stronie 9 w tabeli nr 1 w pozycji 11 w ostatniej kolumnie tekst:
„Dokumenty wskazane w pkt. 1 - 8 okazuje się”

zamienia się na:
„Dokumenty wskazane w pkt. 1 - 9 okazuje się”

6) na stronie 10 w tabeli nr 1 w pozycjach 12 i 13 w ostatniej kolumnie tekst:
„jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 11 pkt 1-10,”

zamienia się na:
„jeden z dokumentów, o którym mowa w poz. 11 pkt 1-9”

7)

na stronie 10 w tabeli nr 1 w pozycjach 12 i 13 w ostatniej kolumnie skreśla się tekst:
„wystawione przez uprawniony organ”

8)

na stronie 11 w tabeli nr 1 w pozycji 18 w drugiej kolumnie tekst:
„do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej”

zamienia się na:
„do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej”

9)

na stronie 11 w tabeli nr 1 w pozycji 18 w ostatniej kolumnie dopisuje się tekst:
„W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 do dokumentów poświadczających
uprawnienia uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z ulgowych
przejazdów, stosuje się przepisy dotychczasowe.”

10) na stronie 11 w tabeli nr 1 w pozycji 19 w drugiej kolumnie pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (dziennych, wieczorowych lub
zaocznych) – do ukończenia 26 roku życia;”

11) na stronie 11 w tabeli nr 1 w pozycji 19 ostatnia kolumna otrzymuje brzmienie:
Odpowiednio:
1) dla studentów – legitymacja studencka,
wydana przez polską szkołę wyższą,
2) dla słuchaczy kolegiów pracowników
służb społecznych – legitymacja słuchacza
kolegium pracowników służb społecznych,
3) dla doktorantów – legitymacja doktoranta,
wydana przez polską szkołę wyższą lub
jednostkę naukową,
wraz z dowodem osobistym lub innym
dokumentem, umożliwiającym stwierdzenie
wieku jeżeli nie jest on określony w tych
legitymacjach.

12) na stronie 12 w tabeli nr 1 w pozycji 21 w drugiej kolumnie tekst:
„nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych”

zamienia się na:
„nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych”

13) na stronie 12 w tabeli nr 1 w pozycji 21 ostatnia kolumna otrzymuje brzmienie:
Legitymacja służbowa nauczyciela
(w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018
i
2018/2019
do
dokumentów
poświadczających uprawnienia nauczycieli
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
do korzystania z ulgowych przejazdów,
stosuje się przepisy dotychczasowe)

14) na stronie 12 w tabeli nr 1 w pozycji 22a druga kolumna otrzymuje brzmienie:
Nauczyciele uczący języka polskiego, historii,
geografii, kultury polskiej lub innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim
w szkołach i sekcjach wymienionych w poz.
18a.

15) na stronie 12 adres publikacyjny ustawy o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
otrzymuje brzmienie:
„(Dz. U. 2017 poz. 900)”

16) na stronie 13 na końcu adresów publikacyjnych ustawy o zaopatrzeniu inwalidów
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o weteranach działań poza
granicami państwa dopisuje się:
„z późn. zm.”

17) na stronie 14 skreśla się tekst:
„– Osoby wymienione w poz. 28, uprawnione do ulgowego przejazdu w klasie 2 pociągów Ex,
IC, EC korzystające z przejazdów w klasie 1 tych pociągów, zobowiązane są do uiszczenia
dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd
w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2,”

