
Zmiana nr 10 

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

(obowiązuje od 03.09.2017 r.) 

 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) na stronie 4 (Spis treści) tytuł Działu IV otrzymuje brzmienie: 

„PRZEWÓZ RZECZY I ZWIERZĄT” 

 

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

„Wzór nr 15a   LEGITYMACJA SŁUCHACZA KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUZB 

SPOŁECZNYCH …………………..……..……………………………………….   86a” 

 

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

„Wzór nr 19a  ORZECZENIE LEKARZA ORZECZNIKA ZUS (N12F), 

 STWIERDZAJĄCE CZASOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI …... 96” 

 

4) na stronie 6 (Spis treści) dotychczasowy wzór 19c (WYPIS ORZECZENIA LEKARZA 

RZECZNOZNAWCY – KOMISJI LEKARSKIEJ KRUS) otrzymuje nr 19e 

 

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

„Wzór nr 19c  WYPIS Z TREŚCI ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS (N-20), 

 STWIERDZAJĄCE TRWAŁĄ NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI ……   97a” 

 

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

„Wzór nr 19d  WYPIS Z TREŚCI ORZECZENIA KOMISJI LEKARSKIEJ DS. INWALIDZTWA 

 I ZATRUDNIENIA (ZUS N-8), STWIERDZAJĄCE ZALICZENIE DO I GRUPY INWALIDÓW   97b” 

 

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

„Wzór nr 22b  LEGITYMACJA EMERYTA - RENCISTY POLICYJNEGO ……………….…..  102a” 

 

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

„Wzór nr 19f  WYPIS ORZECZENIA LEKARZA RZECZOZNAWCY – KOMISJI LEKARSKIEJ  

 (KRUS SR-52) ………………………………………………………………………………………  98a” 

 

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

„Wzór nr 34a  REGIOkarta ……………………………………………………………..………...    121” 

 

 



10) na stronie 11 § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a tekst: 

„(Dz.U. 2017 poz. 880)” 
 

zamienia się na: 

„(Dz.U. 2017 poz. 810)” 
 

11) na stronie 11 § 1 ust. 2 pkt 2 lit. c tekst: 

„(Dz.U. 2017 poz. 881)” 
 

zamienia się na: 

„(Dz.U. 2017 poz. 811)” 
 

12) na stronie 13 w § 5 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. Opłata za przejazd „tam i z powrotem” stanowi podwójną cenę biletu na przejazd w jedną 

stronę. Bilet na przejazd „tam i z powrotem” traci ważność w kierunku „tam”, jeśli najpierw 

został niewykorzystany przejazd w kierunku „z powrotem”, chyba że podróżny uzyskał 

poświadczenie o niewykorzystaniu przejazdu w kierunku „tam”.” 
 

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

„2) przysługującego prawa do korzystania z indywidualnych uprawnień (np. w dniu 7 czerwca 

2017 r. – w przypadku studenta urodzonego dnia 8 czerwca 1991 roku).” 
 

14) na stronie 15 w § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadkach określonych w ust. 2 podróż na podstawie biletu jednorazowego ulgowego 

może być ukończona w ramach ważności biletu.” 
 

15) na stronie 19 w § 16 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret trzecie tekst: 

„(wzór nr 14, 14a, 14b i 15)” 
 

zamienia się na: 

„(wzór nr 14, 14a, 14b i 15a)” 
 

16) na stronie 19 w § 16 ust. 3 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i drugie skreśla się tekst: 

„wystawiona przez uprawniony organ” 
 

17) na stronie 19 w § 16 ust. 3 pkt 1 lit. b skreśla się w całości tiret trzecie („wypis z treści 

orzeczenia…”): 

 

18) na stronie 22 § 19 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (w tym osoby o znacznym stopniu 

niepełnosprawności i inwalidzi I grupy)” 
 

19) na stronie 22 § 19 ust. 3 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia (wzór nr 19d), 

stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów,” 
 

 

 



20) na stronie 22 § 19 ust. 3 pkt 1 lit. c tekst: 

„orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia (wzór nr 19 b) lekarza 

orzecznika ZUS,” 
 

zamienia się na: 

„orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (wzór nr 19a) albo wypis z treści orzeczenia lekarza 

orzecznika ZUS (wzór nr 19b i 19c),” 
 

21) na stronie 22 § 19 ust. 3 pkt 1 lit. f oraz na stronie 25 § 21 ust. 3 pkt 1 lit. f tekst: 

„(wzór nr 19c)” 
 

zamienia się na: 

„(wzór nr 19e i 19f),” 
 

22) na stronie 22 § 19 ust. 3 pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego (wzór nr 21, 22, 22a, 22b, 24 i 24a) z wpisem  

o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej 

egzystencji,” 
 

23) na stronie 22 § 19 ust. 3 pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego (wzór nr 23) z wpisem o zaliczeniu do I grupy 

inwalidztwa,” 
 

24) na stronie 23 § 19 ust. 3 pkt 1 lit. j otrzymuje brzmienie: 

„j) legitymacja osoby niepełnosprawnej (wzór nr 17 – 17d), stwierdzająca znaczny stopień 

niepełnosprawności;” 
 

25) na stronie 23 w § 19 ust. 3 pkt 1 skreśla się lit. k; 

 

26) na stronie 23 w § 19 ust. 3 pkt 2 tekst: 

„dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – h),” 
 

zamienia się na: 

„dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – i),” 
 

27) na stronie 25 § 21 ust. 3 pkt 1 lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) legitymacja emeryta – rencisty policyjnego (wzór nr 21, 22, 22a, 22b, 24 i 24a) z wpisem o 

zaliczeniu do II grupy inwalidztwa,” 
 

28) na stronie 25 § 21 ust. 3 pkt 1 lit. i otrzymuje brzmienie: 

„i) legitymacja emeryta – rencisty wojskowego (wzór nr 23) z wpisem o zaliczeniu do II grupy 

inwalidztwa,” 
 

29) na stronie 25 § 21 ust. 3 pkt 1 lit. j otrzymuje brzmienie: 

„j) legitymacja osoby niepełnosprawnej (wzór nr 17 – 17d), stwierdzająca umiarkowany stopień 

niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku;” 
 

 



30) na stronie 25 w § 21 ust. 3 pkt 1 skreśla się lit. k; 

 

31) na stronie 25 w § 21 ust. 3 pkt 2 tekst: 

„dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – h),” 
 

zamienia się na: 

„dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) – i),” 
 

32) na stronie 28 w § 24 ust. 1 pkt 1 oraz na stronie 34 w § 30 ust. 1 pkt 5 tekst: 

„nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych” 
 

zamienia się na: 

„nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych” 
 

33) na stronie 28 w § 24 ust. 3 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 są dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. a.” 
 

34) na stronie 28 w § 25 ust. 1 pkt 3 tekst: 

„do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej” 
 

zamienia się na: 

„do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej” 
 

35) na stronie 28 § 25 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (dziennych, wieczorowych lub 

zaocznych) – do ukończenia 26 roku życia;” 
 

36) na stronie 29 w § 25 ust. 3 pkt 4 tekst: 

„(wzór nr 15)” 
 

zamienia się na: 

„(wzór nr 15a)” 
 

37) na stronie 29 na końcu § 25 ust. 3 dodaje się tekst w brzmieniu: 

„W latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 dokumentami poświadczającymi 

uprawnienia uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z ulgowych 

przejazdów są dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. c.” 
 

38) na stronie 31 § 27 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) REGIOkarta SENIOR wydawana była do 15.10.2016 r. osobom, które ukończyły 60 lat.” 
 

39) na stronie 31 w § 27 ust. 2 pkt 3 oraz w § 27 ust. 2 pkt 4 lit. b skreśla się tekst: 

„lub REGIOkarta SENIOR” 
 

 



40) na stronie 31 w § 27 ust. 3 pkt 1 tekst: 

„(wzór nr 34)” 
 

zamienia się na: 

„(wzory nr 34 i 34a)” 
 

41) na stronie 33 w § 29 ust. 3 pkt 1 oraz na stronie 34 w § 30 ust. 3 pkt 1 skreśla się tekst: 

„wydany wyłącznie w formie elektronicznej” 
 

42) na stronie 34 w § 30 ust. 1 pkt 6 tekst: 

„do ukończenia gimnazjum lub szkoły ponad gimnazjalnej” 
 

zamienia się na: 

„do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej” 
 

43) na stronie 34 § 30 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (dziennych, wieczorowych lub 

zaocznych) – do ukończenia 26 roku życia (§ 25);” 
 

44) na stronie 36 w § 31 ust. 4 pkt 1 skreśla się tekst: 

„wg taryfy normalnej” 
 

45) na stronie 38 w § 34 ust. 3 pkt 1 skreśla się tekst: 

„wydawanym wyłącznie w formie elektronicznej” 
 

46) na stronie 39 tytuł Działu IV otrzymuje brzmienie: 

„Przewóz rzeczy i zwierząt” 
 

47) na stronie 39 § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Każda rzecz zabrana przez podróżnego, która nie spełnia warunków określonych w ust. 1,  

z zastrzeżeniem ust. 2, przewożona jest odpłatnie – pod opieką podróżnego. Opłata  

za przewóz wskazana jest w Cenniku KD.” 
 

48) na stronie 39 § 35 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli biletowej podróżnego, który przewozi bez ważnego 

biletu rzecz, niespełniającą warunków określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, oprócz 

odpowiednich opłat przewozowych pobiera się opłatę dodatkową, ustaloną na podstawie 

rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r.” 
 

49) na stronie 39 w § 35 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Warunki i zasady przewozu rzeczy określa Regulamin Przewozu RP-KD (§ 20).” 
 

50) na stronie 39 § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Warunki i zasady przewozu zwierząt domowych określa Regulamin Przewozu RP-KD (§ 21).” 
 

 

 



51) na stronie 39 § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Za zwierzęta domowe, umieszczone w odpowiednim pojemniku (w koszu, skrzynce, klatce, 

transporterze itp.), zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody, nie pobiera się żadnych 

opłat, pod warunkiem umieszczenia opakowania w miejscu określonym w § 35 ust. 1.” 
 

52) na stronie 39 § 37 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku ujawnienia w czasie kontroli biletowej podróżnego, który przewozi psa bez 

ważnego biletu lub umieścił pojemnik, o którym mowa w ust. 3, w miejscu do tego 

nieprzeznaczonym, oprócz odpowiednich opłat przewozowych (np. w przypadku zajęcia 

dodatkowego miejsca do siedzenia – opłata określona w § 8 ust. 5 RP-KD) pobiera się opłatę 

dodatkową, ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r.” 
 

53) na stronie 40 w § 38 ust. 2 pkt 2 skreśla się tekst: 

„dla podróżnych z większym bagażem ręcznym” 
 

54) na stronie 40 § 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Warunki i zasady przewozu rowerów określa Regulamin Przewozu RP-KD (§ 22).” 
 

55) na stronie 71 (wzór nr 12) skreśla się tekst: 

„Legitymacje wydane według wzoru ART-II/293/3 zachowują ważność do 30.09.2016 r. (Dz. U. 

2016 poz. 551).” 

 

56) na stronie 73a (wzór nr 12c) adres publikacyjny zmienia się na: 

„Dz.U. 2017 poz. 857” 

 

57) na stronie 74 (wzór nr 13) skreśla się tekst: 

„Legitymacje wydane według wzoru ART-II/292/3 zachowują ważność do 30.09.2016 r. (Dz. U. 

2016 poz. 551).” 

 

58) na stronie 76a (wzór nr 13c) adres publikacyjny zmienia się na: 

„Dz.U. 2017 poz. 857” 

 

59) na stronach 79 (cd. wzoru nr 14) i 80 (wzór nr 14a) adres publikacyjny zmienia się na: 

„Dz.U. 2016 poz. 1554” 

 

60) na stronie 86 skreśla się w całości wzór nr 15; na górze strony na środku dopisuje się tekst: 

„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowywały ważność do 31.10.2016 r. włącznie.” 

 

61) po stronie 86 dodaje się stronę 86a (wzór nr 15a), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

 

62) strona 96 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej zmiany, 

 



63) po stronie 96 dodaje się stronę 96a (c.d. wzoru nr 19a), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

 

64) po stronie 97 dodaje się strony 97a i 97b (wzór nr 19c, wzór nr 19d), zgodne  

z załącznikami do niniejszej zmiany; 

 

65) po stronie 98 dodaje się stronę 98a (wzór nr 19f), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

 

66) po stronie 102 dodaje się stronę 102a (wzór nr 22b), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

 

67) strona 121 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej zmiany. 

 

  



Wzór nr 15a 

do § 16, 25, 30 

LEGITYMACJA SŁUCHACZA KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUZB SPOŁECZNYCH 

Strony wewnętrzne: 

strona 1            strona 2 

 
 

Opis: 

1) format po złożeniu A7 (74 mm x 105 mm); 

2) strony wewnętrzne legitymacji wykonane na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2; 

3) strony wewnętrzne legitymacji pokryte giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka w kolorze różowym – nr 

Pantone 182 U, którą tworzą współśrodkowe kółka o średnicach 3,5 mm i 1 mm oraz grubości linii 0,398 pkt; 

4) na stronie wewnętrznej prawej – pionowy pasek o szerokości 20 mm w kolorze niebieskim – nr Pantone 278 U; 

5) druk tekstu stron wewnętrznych jednostronny w kolorze czarnym: 

a) „LEGITYMACJA SŁUCHACZA KOLEGIUM PRACOWNIKȮW SŁUŻB SPOŁECZNYCH” – czcionka Arial 

CE, 8 pkt, pogrubione wersaliki, 

b) „Ważna do dnia:” – czcionka Times New Roman CE, 10 pkt, 

c) „Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej, a także 

uprawnienia do korzystania – do ukończenia 26 roku życia – z ulgowych przejazdów środkami publicznego 

transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów.” – czcionka Times 

New Roman CE, 8,6 pkt, 

d) „zamieszkał... w” – czcionka Times New Roman CE, 9 pkt, 

e) „31 marca”, „31 października” i „r.” – czcionka Times New Roman CE, 7 pkt, 

f) „pieczęć urzędowa” – czcionka Times New Roman CE, 6 pkt, 

g) „fotografia 35 x 45 mm, „(nr albumu)”, „(podpis słuchacza)”, „(imię i nazwisko)”, „(data urodzenia)”, 

„(dokładny adres)”, „(pieczęć podłużna kolegium)”, „(data)”, „(podpis wystawcy)” – czcionka Times New 

Roman CE, 6 pkt; 

6) oprawa – tektura o gramaturze 630 g/m2, materiał pokrywający – introkal lub vanolnigeria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2016 poz. 1543 

 

86a  



Wzór nr 19a 

do § 19 

ORZECZENIE LEKARZA ORZECZNIKA ZUS (N12F), 

STWIERDZAJĄCE CZASOWĄ NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI 

strona 1 

 
 

 

96  



cd. wzoru nr 19a 

 

 

 

strona 2 

 
 

 

96a  



Wzór nr 19c 

do § 19 

WYPIS Z TREŚCI ORZECZENIA LEKARZA ORZECZNIKA ZUS (N-20), 

STWIERDZAJĄCE TRWAŁĄ NIEZDOLNOŚĆ DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97a  



Wzór nr 19d 

do § 19 

WYPIS Z TREŚCI ORZECZENIA  

KOMISJI LEKARSKIEJ DS. INWALIDZTWA I ZATRUDNIENIA (ZUS N-8), 

STWIERDZAJĄCE ZALICZENIE DO I GRUPY INWALIDÓW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97b  



Wzór nr 19f 

do § 19, 21 

WYPIS ORZECZENIA  

LEKARZA RZECZOZNAWCY – KOMISJI LEKARSKIEJ (KRUS SR-52) 

 
 

98a  



Wzór nr 22b 

do § 19, 21 

LEGITYMACJA EMERYTA – RENCISTY POLICYJNEGO 

 

awers             rewers 

   
 

Opis: 

Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC, o krawędziach zaokrąglonych, w formacie według standardu ISO 

7810 ID-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm. 
 

Awers legitymacji: 

1)  tło w kolorze czerwonym cieniowanym; 

2)  w lewym górnym rogu logo Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz napis „ZER”; 

3)  w prawym górnym rogu hologram; 

4)  poniżej napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 

a)  od lewej strony: 

–  w dwóch wierszach „LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY”, 

–  poniżej „Legitymacja wydana przez”, 

–  poniżej w dwóch wierszach „Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji”, 

b)  poniżej po prawej stronie „seria:” i „nr legitymacji:” oraz miejsca na dokonanie wpisu serii i numeru 

legitymacji. 
 

Rewers legitymacji: 

1)  tło w kolorze czerwonym cieniowanym; 

2)  w prawym górnym rogu znak wodny logo Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji; 

3)  od lewej strony napisy w kolorze czarnym wykonane różną czcionką: 

a)  w górnej części „IMIĘ” oraz miejsce na dokonanie wpisu imienia, 

b)  poniżej „NAZWISKO” oraz miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, 

c)  poniżej w trzech wierszach: „Nr PESEL:”, „Nr świadczenia:”, „Legitymacja ważna:” oraz miejsca  

na dokonanie wpisów poszczególnych danych, 

d)  poniżej „wraz z dokumentem tożsamości”, 

e)  poniżej „Dodatkowe informacje:” oraz poniżej miejsce na dokonanie wpisu o niezdolności do samodzielnej 

egzystencji i innych dodatkowych informacji, 

f)  poniżej „Warszawa, dnia:” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 1141 

 

102a  



Wzór nr 34 

do § 27 

REGIOkarta 

awers                   rewers 

         
 

REGIOkarty, wydane według wzoru nr 34, zachowują ważność zgodnie z datami na nich wskazanymi, 

lecz nie dłużej niż do 26.08.2018 r. 
 

REGIOkarty Senior, wydane według wzoru nr 34, zachowują ważność zgodnie z datami na nich 

wskazanymi, lecz nie dłużej niż do 15.11.2017 r. (od 16.10.2016 r. sprzedaż REGIOkart Senior nie 

jest prowadzona). 
 

REGIOkarta bez naklejonego znaczka holograficznego jest nieważna. 
 

 

 

 

 
 

 

Wzór nr 34a 

do § 27 

REGIOkarta 

awers                   rewers 

         
 

Wzór obowiązuje od 31.07.2017 r. 
 

REGIOkarta bez naklejonego znaczka holograficznego jest nieważna. 
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