
Zmiana nr 13 

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

(obowiązuje od 12.02.2018 r.) 

 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) na stronie 4 (Spis treści) § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32  Przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów 

politycznych …………………………………………………………………………………… 36” 

 

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

„Wzór nr 44  LEGITYMACJI DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ  

LUB OSOBY REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH ……… 130” 

 

3) na stronie 20 w § 17 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

6)  terytorialną służbę wojskową. 
 

 

4) na stronie 36 i 37 § 32 otrzymuje brzmienie: 

„ § 32 

Przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznej  

i osób represjonowanych z powodów politycznych 
 

1. Uprawnieni 

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,  

w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej 

oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. 2015 poz. 693 z późn. 

zm.). 

 

2. Zakres ważności 

1) osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przejazdów na podstawie biletów 

jednorazowych na przejazd „tam” z ulgą handlową 50% w klasie 2 pociągów 

uruchamianych przez Koleje Dolnośląskie S.A., przewidzianych w rozkładzie jazdy,  

z wyłączeniem pociągów specjalnych i połączenia „Pociąg do Kultury” (Wrocław – Berlin 

– Wrocław); 

2) ulgi, o której mowa w pkt. 1, nie łączy się z innymi ulgami i ofertami. 

 

3. Warunki stosowania 

Przejazd osób wymienionych w ust. 1 odbywa się na podstawie biletów jednorazowych 

na przejazd „tam” wraz z ważną legitymacją działacza opozycji antykomunistycznej  

lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (wzór nr 44). 

 

4. Zmiana umowy przewozu 

1) zmiana umowy przewozu wymaga nabycia nowego biletu na faktyczny przejazd; 

wcześniejszy bilet podlega zwrotowi na zasadach określonych w § 13 ust. 12; 

2) przejście do pojazdu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 



 

5) strona 127 (Wzór nr 41) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej zmiany; 

 

6) po stronie 129 dodaje się stronę 130 (Wzór nr 44), zgodną z załącznikiem do niniejszej 

zmiany. 

 

 

 

  



Wzór nr 41 

do § 26a 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

karta tradycyjna 

awers             rewers 

   
 

 

karta elektroniczna 

 
 

Objaśnienia: 

1. Karta zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej 

(albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin 

ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a − na karcie 

tradycyjnej, miejsce na zdjęcie − na karcie elektronicznej oraz elementy zabezpieczające dokument przed 

podrobieniem i sfałszowaniem. 

2.  Karta tradycyjna ma wymiary 54 × 85,6 mm. 

3.  Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony  

w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.  

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny 

wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią 

numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer 

kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej. 
 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 2449 
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Wzór nr 44 

do § 32 

LEGITYMACJA DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ  

LUB OSOBY REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH 

 

awers             rewers 

 
 

Awers legitymacji: 

1. Tło w kolorze jasnym kremowym. 

2.  Przy lewej i prawej krawędzi są umieszczone flagi państwowe biało-czerwone na tle pionowych pasów 

utworzonych z pionowych linii w układzie fal i przejścia tonalnego od szarego do kremowego. 

3.  Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony czterema elementami  

w formie grupy składającej się z trzech nałożonych na siebie i uproszczonych geometrycznie liści. 

4.  Na środku czarny majuskułowy napis „LEGITYMACJA” oraz powielony szary tekst jako efekt cienia napisu. 

Poniżej tekstu ciemnoszara linia pozioma. 

5.  Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza legitymacji – alternatywny 

napis: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby represjonowanej z powodów politycznych”, albo 

„działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”. 
 

Rewers legitymacji: 

1. Tło w kolorze jasnym kremowym. 

2.  W lewym górnym rogu znajduje się miejsce przeznaczone na umieszczenie zdjęcia posiadacza legitymacji. 

3.  Na środku znajduje się tekst czarną czcionką: 

- „Legitymacja nr” – obok miejsce na dokonanie wpisu kolejnego numeru legitymacji, 

- poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia posiadacza legitymacji, 

- poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu nazwiska posiadacza legitymacji, 

- poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu daty urodzenia posiadacza legitymacji, 

- poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu o alternatywnej treści: „był działaczem opozycji 

antykomunistycznej” albo „był osobą represjonowaną z powodów politycznych”, albo „był działaczem 

opozycji antykomunistycznej i osobą represjonowaną z powodów politycznych”. 

4.  W prawym górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym cieniem. 

5.  W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego w kolorze kremowym 

nieznacznie ciemniejszym od tła, wykonane kolorem szarym. 

6. W prawym dolnym rogu znajduje się tekst czarną czcionką: 

- „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”, 

- poniżej znajduje się miejsce na podpis, 

- poniżej znajduje się tekst „Warszawa,” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania legitymacji. 
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