
Zmiana nr 9 

do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD) 

(obowiązuje od 01.06.2017 r.) 

 

 

W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) na stronie 3 (Spis treści) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15 Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej, funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów 

porządkowych” ………………….………………………………………………………..…………….  17” 

 

2) na stronie 4 (Spis treści) dodaje się następującą pozycję (zgodnie z kolejnością wzorów): 

„Wzór nr 2a  LEGITYMACJA SŁUŻBOWA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ 

 ………………………………………………………………………………………………………….  48a” 

 

3) na stronie 5 (Spis treści) dodaje się następującą pozycję (zgodnie z kolejnością wzorów): 

„Wzór nr 13e  LEGITYMACJA UCZNIA …………………..……..……………………………….  76c” 

 

4) na stronie 6 (Spis treści) dodaje się następującą pozycję (zgodnie z kolejnością wzorów): 

„Wzór nr 18a  ZAŚWIADCZENIE DLA JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNA DZIECI  

I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH………….  94a” 

 

5) na stronie 7 (Spis treści) dodaje się następującą pozycję (zgodnie z kolejnością wzorów): 

„Wzór nr 29a  ZAŚWIADCZENIE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW ……………..………...  117a” 

 

6) na stronie 7 (Spis treści) dodaje się następującą pozycję (zgodnie z kolejnością wzorów): 

„Wzór nr 31a  LEGITYMACJA NAUCZYCIELA …………..…………………………………….  119a” 

 

7) na stronie 11 § 1 ust. 2 pkt 2 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. 880);” 
 

8) na stronie 11 w § 1 ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) 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. 881);” 
 

 

 



9) na stronie 17 § 15 otrzymuje brzmienie: 

„§ 15 Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej, funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych 

organów porządkowych” 
 

10) na stronie 17 § 15 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;” 
 

11) na stronie 18 § 15 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) 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. 2016 poz. 1947),” 
 

12) na stronie 18 § 15 ust. 3 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) w pkt. 2 – legitymacji służbowej (wzór nr 2a) wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu czynności 

służbowych, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby celnej albo właściwego naczelnika 

urzędu celnego;” 
 

13) na stronie 20 w § 16 ust. 3 pkt 2 lit. b tekst: 

„b) zaświadczenia (wzór nr 18)” 
 

zamienia się na: 

„b) zaświadczenia (wzór nr 18 i 18a)” 
 

14) na stronie 27 w § 23 ust. 3 pkt 1 tekst: 

„1) z zaświadczeniem (wzór nr 29) wydanym na podstawie przepisów o których mowa w §1, które 

jest dokumentem ścisłej rejestracji, wystawianym przez:” 
 

zamienia się na: 

„1) z zaświadczeniem (wzór nr 29 i 29a) wydanym na podstawie przepisów o których mowa w §1, 

które jest dokumentem ścisłej rejestracji, wystawianym przez:” 
 

15) na stronie 28 w § 24 ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 

przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, wymienionych w § 25  

ust. 1 pkt 9,” 
 

16) na stronie 28 w § 24 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgowych przejazdów są: 

a)  dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – legitymacja służbowa nauczyciela (wzór nr 30), 

b)  dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego 

(wzór nr 31)  

c) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 3 – legitymacja nauczyciela (wzór nr 31a), 

wydane na podstawie przepisów, o których mowa w § 1.” 
 

 

 

 



17) na stronie 28 w § 25 ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) 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: 

a)  szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie 

prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania, 

b)  szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

c)  sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych 

państw, 

d)  szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, 

sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.” 
 

18) na stronie 29 w § 25 ust. 2 pkt 2 tekst: 

„2) osoby wymienione w ust. 1 pkt. 3 i 4 są uprawnione do przejazdów na podstawie biletów:” 
 

zamienia się na: 

„2) osoby wymienione w ust. 1 pkt. 3, 4 i 9 są uprawnione do przejazdów na podstawie biletów:” 
 

19) na stronie 29 w § 25 ust. 3 pkt 2 tekst: 

„2) w pkt. 3 i 4 – odbywają się na podstawie biletów jednorazowych i okresowych miesięcznych 

wraz z:” 
 

zamienia się na: 

„2) w pkt. 3, 4 i 9 – odbywają się na podstawie biletów jednorazowych i okresowych miesięcznych 

wraz z:” 
 

20) na stronie 29 w § 25 ust. 3 pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) z legitymacją ucznia (wzór 13e);” 
 

21) na stronie 34 § 30 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych, nauczyciele szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach 

szkół publicznych, nauczyciele akademiccy oraz nauczyciele uczący języka polskiego, historii, 

geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach  

i sekcjach, wymienionych w § 25 ust. 1 pkt 9 (§ 24);” 
 

22) na stronie 34 w § 30 ust. 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 

„11) 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 szkołach i sekcjach, wymienionych w § 25 ust. 1 pkt 9 (§ 25).” 
 

23) na stronie 34 § 30 ust. 2 pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) w pkt. 6, 10 i 11 – uprawnione są do ulgi 49% przy przejazdach w klasie 2 pociągami 

osobowymi,” 
 

24) na stronie 48 skreśla się w całości wzór nr 2; na górze strony na środku dopisuje się tekst: 

„Od 01.03.2017 r. funkcjonariusze celni zostali zastąpieni przez funkcjonariuszy Służby Celno-

Skarbowej.” 
 



25) po stronie 48 dodaje się stronę 48a (wzór nr 2a), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

 

26) na stronach 69 (wzór nr 10a), 70 (wzór nr 11), 75 (wzór nr 13a) adres publikacyjny: 

„Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624” 
 

zamienia się na: 

„Dz.U. 2017 poz. 170” 
 

27) na stronach 73 (wzór nr 12b) i 76 (wzór nr 13b) adres publikacyjny: 

„Dz. U. z 2015 r. poz. 23” 
 

zamienia się na: 

„Dz.U. 2017 poz. 170” 
 

28) po stronie 76b dodaje się stronę 76c (wzór nr 13e), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

 

29) na stronie 78 (cd. wzoru nr 14) w ust. 12 pkt 1 tekst: 

„1) plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze „00 01” (zapis w systemie szesnastkowym), 

zawierający kwalifikowany certyfikat w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.  

o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.1)), w którym:” 
 

zamienia się na: 

„1) plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze „00 01” (zapis w systemie szesnastkowym), 

zawierający kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, w którym:” 
 

30) na stronie 78 (cd. wzoru nr 14) w ust. 12 pkt 2 tekst: 

„2) plik EF.ELS o dwubajtowym identyfikatorze „00 02” (zapis w systemie szesnastkowym) 

zawierający wiadomość w formacie zgodnym ze specyfikacją techniczną ETSI TS 101 733,  

o której mowa w § 49 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r.  

w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych 

podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych 

certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych 

urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. Nr 128, poz. 

1094), podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 18 

września 2001 r. o podpisie elektronicznym, weryfikowanym certyfikatem, o którym mowa  

w pkt 1weryfikowanym certyfikatem, o którym mowa w pkt 1, przy czym:” 
 

zamienia się na: 

„2) plik EF.ELS o dwubajtowym identyfikatorze „00 02” (zapis w systemie szesnastkowym) 

zawierający wiadomość w formacie zgodnym ze specyfikacją techniczną ETSI TS 101 733,  

o której mowa w § 49 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2002 r.  

w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla kwalifikowanych 

podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne, polityk certyfikacji dla kwalifikowanych 

certyfikatów wydawanych przez te podmioty oraz warunków technicznych dla bezpiecznych 

urządzeń służących do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego (Dz. U. poz. 1094), 

podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem, o którym 

mowa w pkt 1, przy czym:” 
 

 



31) na stronie 79 (cd. wzoru nr 14) adres publikacyjny: 

„Dz.U. 2016 poz. 581” 
 

zamienia się na: 

„Dz.U. 2017 poz. 170” 
 

32) na stronie 80 (wzór nr 14a) adres publikacyjny: 

„Dz. U. z 2011 r. Nr 201 poz. 1188” 
 

zamienia się na: 

„Dz.U. 2017 poz. 170” 
 

33) na stronie 94 (wzór nr 18) pod tekstem: 

„Karton. Tło różowe, Pantone nr 182 U.” 
 

umieszcza się informację: 

„Zaświadczenie zachowuje ważność do dnia upływu terminu w nim określonego. Druki 

zaświadczenia mogą być wykorzystywane do wyczerpania nakładu.” 
 

34) po stronie 94 dodaje się stronę 94a (wzór nr 18a), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

 

35) na stronie 117 (wzór nr 29) pod tekstem: 

„Karton koloru białego z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 90 mm x 58 mm.” 
 

umieszcza się informację: 

„Zaświadczenie zachowuje ważność do dnia upływu terminu w nim określonego. Druki 

zaświadczenia mogą być wykorzystywane do wyczerpania nakładu.” 
 

36) po stronie 117 dodaje się stronę 117a (wzór nr 29a), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

 

37) po stronie 119 dodaje się stronę 119a (wzór nr 31a), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany. 

 

 

 



Wzór nr 2a 

do § 15 

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ 

Awers        Rewers 

 

 

 

 
 

Objaśnienia: 

Awers: 

1)  tło giloszowe w kolorze beżowo-zielonym z elementami widocznymi w świetle UV; 

2)  wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)  napisy w kolorze czarnym; 

4)  numer legitymacji służbowej wykonany w technice typograficznej. 

Rewers: 

1)  tło giloszowe w kolorze zielono-beżowym z elementami widocznymi w świetle UV; 

2)  znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej; 

3)  miejsce na fotografię nanoszoną w procesie personalizacji; 

4)  napisy w kolorze czarnym; 

5)  zaznaczone mikrodrukiem miejsca na dane nanoszone w procesie personalizacji; 

6)  znak graficzny, litery RP wpisane w kontur Polski, wykonany farbą optycznie zmienną. 

 

Uwaga: 

Legitymacja jest wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie folią 

zabezpieczającą, która na rewersie posiada znaki widoczne w świetle UV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 641 

 

48a  



Wzór nr 13e 

do § 25, 30 

LEGITYMACJA UCZNIA 

Strona 4     Strona 1 

 
 

 

Strona 2     Strona 3 

 
 

Opis wzoru legitymacji: 

Papier o gramaturze 200-250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 110 mm x 70 mm. 

Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legitymacji. 
 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 811 

 

76c  



Wzór nr 18a 

do § 16 

ZAŚWIADCZENIE DLA JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIEKUNA  

DZIECI I MŁODZIEŻY  

DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Strona 1               Strona 2 

            
 

 
 

Opis wzoru zaświadczenia: 

Wymiary: 72 mm × 103 mm 

Karton. Tło różowe, pantone nr 182 U. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 810 

 

94a  



Wzór nr 29a 

do § 23 

ZAŚWIADCZENIE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW 

Strona 4     Strona 1 

 
 

 

Strona 2     Strona 3 

 
 

Opis wzoru zaświadczenia: 

Karton koloru białego z czarnym nadrukiem o wymiarach po złożeniu: 90 mm × 58 mm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 810 

 

117a  



Wzór nr 31a 

do § 24, 30 

LEGITYMACJA NAUCZYCIELA 

Strona 4     Strona 1 

 
 

 

Strona 2     Strona 3 

 
 

Opis wzoru legitymacji: 

Papier o gramaturze 200-250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu: 110 mm x 70 mm. 

Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legitymacji. 
 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 811 

 

119a 


