Zmiana nr 16
do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD)
(obowiązuje od 01.01.2019 r.)

W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD)
wprowadza się następujące zmiany:

1) na stronie 4 (Spis treści) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30 Bilety odcinkowe imienne miesięczne z ulgą ustawową 93%, 78%, 51%, 49%,
37% i 33%, z ulgą handlową 50% oraz według taryfy RAZEM z ulgą ustawową
93%, 78%, 51%, 49%, 37% i 33% …………………………………………………………... 33”

2) na stronie 4 (Spis treści) dodaje się pozycję:
„§ 30a Bilety miesięczne sieciowe imienne według taryfy normalnej,
z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51% i 93% ……………………………………. 35”

3) na stronie 4 (Spis treści) § 31 otrzymuje brzmienie:
„§ 31 Przejazdy osób, którym pracodawca wykupił uprawnienia do ulgowych przejazdów ….. 36”

4) na stronie 4 (Spis treści) dodaje się pozycję:
„§ 32a Przejazdy osób, które ukończyły 60 lat (Senior 60+) ………………………...………….. 37”

5) na stronie 5 (Spis treści) zgodnie z kolejnością wzorów dodaje się:
„Wzór nr 12j E-LEGITYMACJA SZKOLNA ART/101/n ………………………….…………....... 73i
Wzór nr 12k E-LEGITYMACJA SZKOLNA ART/103/n ………………………………...….….. 73k
Wzór nr 12l

WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ ……….…. 73l

Wzór nr 12m WIZUALIZACJA DANYCH NIEWAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ …... 73m”

6) na stronie 5 (Spis treści) zgodnie z kolejnością wzorów dodaje się:
„Wzór nr 13l

E-LEGITYMACJA SZKOLNA ART/100 ………………….…….……………........ 76j

Wzór nr 13m E-LEGITYMACJA SZKOLNA ART/102 ……………………………………..….. 76k
Wzór nr 13n WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ ….………. 76l
Wzór nr 13o

WIZUALIZACJA DANYCH NIEWAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ ...… 76m”

7) na stronie 12 w § 3 ust. 1 pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) miesięcznych sieciowych imiennych (normalnych i ulgowych).”

8) na stronie 15 w § 9 ust. 1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) opłaty według ulg handlowych 25% i 50%.”

9) na stronie 19 § 16 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret drugie otrzymuje brzmienie:
„- legitymacja, e-legitymacja lub mLegitymacja szkolna uczniów dotkniętych inwalidztwem
lub niepełnosprawnych (wzór 12a, 12c, 12d, 12e, 12f i 12g, 12h, 12i, 12j, 12k i 12l);”

10) na stronie 19 § 16 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
„- legitymacja, e-legitymacja lub mLegitymacja szkolna (wzór nr 13c, 13d, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j,
13k, 13l, 13m i 13n) lub studencka (wzór nr 14, 14a, 14b i 15a) wraz z jednym z dokumentów
wymienionych w lit. b);”

11) na stronie 25 w § 21 ust. 3 pkt 1 i 3 tekst:
„odcinkowych miesięcznych imiennych (patrz § 30)”

każdorazowo zamienia się na:
„miesięcznych imiennych (patrz § 30 i 30a)”

12) na stronie 26 w § 22 ust. 3 pkt 1 tekst:
„odcinkowych miesięcznych imiennych (patrz § 30)”

zamienia się na:
„miesięcznych imiennych (patrz § 30 i 30a)”

13) na stronie 28 w § 24 ust. 3 pkt 1 tekst:
„odcinkowych miesięcznych imiennych (patrz § 30)”

zamienia się na:
„miesięcznych imiennych (patrz § 30 i 30a)”

14) na stronie 29 w § 25 ust. 2 pkt 2 tiret drugie tekst:
„odcinkowych miesięcznych imiennych z ulgą 49% (patrz § 30)”

zamienia się na:
„miesięcznych imiennych z ulgą 49% (patrz § 30 i 30a)”

15) na stronie 29 w § 25 ust. 2 pkt 3 tiret drugie tekst:
„odcinkowych miesięcznych imiennych z ulgą 51% (patrz § 30)”

zamienia się na:
„miesięcznych imiennych z ulgą 51% (patrz § 30 i 30a)”

16) na stronie 29 § 25 ust. 3 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) z legitymacją lub e-legitymacją szkolną (wzór nr 12a, 12c, 12d, 12e, 12f, 12g, 12h, 12i, 12j,
12k, 12l, 13c, 13d, 13f, 13g, 13h, 13i, 13j, 13k, 13l, 13m i 13n);”

17) na stronie 29 w § 25 ust. 3 pkt 3, 4 i 5 tekst:
„odcinkowych miesięcznych imiennych (patrz § 30)”

każdorazowo zamienia się na:
„miesięcznych imiennych (patrz § 30 i 30a)”

18) na stronie 30 w § 26a ust. 2 tekst:
„odcinkowych miesięcznych imiennych (patrz § 30)”

zamienia się na:
„miesięcznych imiennych (patrz § 30 i 30a)”

19) na stronie 30 w § 26a ust. 3 skreśla się słowo:
„odcinkowych”

20) na stronie 33 tytuł § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30 Bilety odcinkowe imienne miesięczne z ulgą ustawową
93%, 78%, 51%, 49%, 37% i 33%, z ulgą handlową 50%
oraz według taryfy RAZEM z ulgą ustawową 93%, 78%, 51%, 49%, 37% i 33%”

21) na stronie 34 na końcu § 30 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) osoby, którym pracodawca na podstawie umowy zawartej z KD, wykupił uprawnienia
do ulgowej usługi transportowej (§ 31).”

22) na stronie 34 w § 30 ust. 2 pkt 2 dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) w pkt. 12 – uprawnione są do ulgi handlowej 50% przy przejazdach w klasie 2 pociągami
osobowymi.”

23) na stronie 35 w § 30 ust. 4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) z ulgą handlową 50%.”

24) na stronie 35 dodaje się § 30a w brzmieniu:

„§ 30a Bilety miesięczne sieciowe imienne według taryfy normalnej,
z ulgami ustawowymi 33%, 37%, 49%, 51% i 93%
1. Uprawnieni
1) bilet wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba;
2) bilet z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51% lub 93% może nabyć osoba ustawowo
uprawniona do przejazdów ulgowych na podstawie biletów miesięcznych imiennych (osoby,
których uprawnienie zostało ustawowo ograniczone do określonej relacji przejazdu muszą
nabyć bilet normalny);
3) bilet z ulgą handlową 50% może nabyć osoba, której pracodawca na podstawie umowy
zawartej z KD, wykupił uprawnienia do ulgowej usługi transportowej (§ 31).

2. Zakres ważności
1) bilety wydaje się na przejazdy w klasie 2 pociągów osobowych, uruchamianych przez Koleje
Dolnośląskie S.A. na terenie Polski, przewidzianych w rozkładzie jazdy z wyłączeniem
pociągów specjalnych i połączenia „Pociąg do Kultury” (Wrocław – Berlin – Wrocław);
2) bilety ważne są przez okres jednego miesiąca (np. od 14 maja do 13 czerwca, od 1
października do 31 października);
3) bilety ważne są począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem
obowiązującego terminu przedsprzedaży.
3. Warunki stosowania
1) przed rozpoczęciem podróży właściciel zobowiązany jest wpisać w sposób czytelny i trwały
na bilecie w odpowiednim miejscu: imię i nazwisko. Bilet bez wpisanych powyższych danych
jest nieważny;
2) bilet jest ważny łącznie z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości;
3) posiadaczowi biletu nie przysługuje zwrot całej zapłaconej należności w razie przerwy w ruchu
lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy;
4) jeżeli podróżny oświadczy, że:
a) posiada bilet odcinkowy imienny, ale nie okaże go w pociągu;
b) okaże bilet odcinkowy imienny, ale nie okaże żadnego dokumentu potwierdzającego
tożsamość
wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty)
opłaty taryfowej i opłaty dodatkowej może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach
określonych w Regulaminie (RP-KD);
5) podróżny, który korzysta z biletu ulgowego bez uprawnień do ulgi, który nie może okazać
dokumentu poświadczającego to uprawnienie, zobowiązany jest każdorazowo nabyć
na zasadach określonych w Regulaminie, jednorazowy bilet na przejazd wg taryfy normalnej,
w relacji, w której odbywa podróż, w przeciwnym wypadku osobę tę traktuje się jak
podróżnego bez ważnego biletu;
6) w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, przewoźnik uznaje
bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu;
7) foliowanie biletu, wymiana na inny bilet lub na bilet ważny na przejazdy w innej relacji, albo
w pociągach innego przewoźnika, ani też przedłużenie terminu jego ważności – nie jest
dozwolone;
8) za zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione bilety przewoźnik nie zwraca
uiszczonych należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do
organów ścigania.
4. Opłaty
1) bilety sprzedawane są:
a) wg taryfy normalnej,
b) z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51% i 93%.
2) opłaty podane są w Cenniku KD.
4. Zmiana umowy przewozu
1) w przypadku zgłoszenia się podróżnego bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi nie
dokonuje się żadnych dopłat do biletu miesięcznego sieciowego imiennego. Podróżny jest
zobowiązany nabyć bilet jednorazowy normalny zgodnie rzeczywistą relacją przejazdu.
Na bilecie umieszcza się adnotację o treści określonej w § 18 ust. 3 pkt 2 lit. a RP-KD;
2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.”

25) na stronie 35 tekst:
„Rozdział 5
Oferty Kolei Dolnośląskich S.A.
§ 31 Ulga dla pracodawców
1. Uprawnieni
1) osoby, którym pracodawca na podstawie umowy zawartej z KD, wykupił uprawnienia
do ulgowej usługi transportowej.
2. Zakres ważności
1) osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do nabywania biletów na przejazd pociągami Kolei
Dolnośląskich S.A. ujętymi w rozkładzie jazdy, z ulgą 60%.
2) zakres ważności biletów jednorazowych nie może przekraczać daty na jaką została wydana
legitymacja.”

przenosi się na stronę 36
26) na stronie 36 tytuł § 31 zmienia się na:
„Przejazdy osób, którym pracodawca wykupił uprawnienia do ulgowych przejazdów”

27) na stronie 36 w § 31 ust. 2 pkt 1 tekst:
„60%”

zmienia się na:
„50%”

28) na stronie 36 w § 31 ust. 2 pkt 3 skreśla się tekst:
„odcinkowych”

29) na stronie 36 w § 31 ust. 2 pkt 4 skreśla się tekst:
„60%”

30) na stronie 36 w § 31 ust. 3 pkt 1 dodaje się literę c w brzmieniu:
„c) miesięcznych sieciowych imiennych.”

31) na stronie 36 w § 31 ust. 3 skreśla się pkt 7,
32) na stronie 37 § 32 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie lub inną drogą przewozu – jest
dozwolony pod warunkiem uiszczenia należności stanowiącej różnicę między ceną biletu
jednorazowego w klasie 2 za faktyczny przejazd a ceną biletu jednorazowego w klasie 2
i relacji wskazanej na posiadanym bilecie, obliczonej zgodnie z postanowieniami § 6 i 7;”

33) na stronie 37 dodaje się § 32a w brzmieniu:

„§ 32a Przejazdy osób, które ukończyły 60 lat (Senior 60+)
1. Uprawnieni
Każdy podróżny, który ukończył 60 lat.
2. Zakres ważności
1) osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przejazdów na podstawie biletów
jednorazowych na przejazd „tam” z ulgą handlową 25% 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 ważnym dokumentem tożsamości, umożliwiającym stwierdzenie wieku
podróżnego.
4. Zmiana umowy przewozu
1) przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie lub inną drogą przewozu – jest
dozwolony pod warunkiem uiszczenia należności stanowiącej różnicę między ceną biletu
jednorazowego w klasie 2 za faktyczny przejazd a ceną biletu jednorazowego w klasie 2
i relacji wskazanej na posiadanym bilecie, obliczonej zgodnie z postanowieniami § 6 i 7;
2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.”

34) na stronie 69 (Wzór nr 10a) tekst:
„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowywały ważność do 18.05.2018 r. włącznie”

zmienia się na:
„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowują ważność do zakończenia przez dziecko
niepełnosprawne wychowania przedszkolnego”

35) na stronie 73 (Wzór nr 12b) tekst:
„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowywały ważność do 18.05.2018 r. włącznie”

zmienia się na:
„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowują ważność do zakończenia przez ucznia
kształcenia w danej szkole”

36) na stronie 73f (Wzór nr 12g) w opisie legitymacji tekst:
„we wzorze 12f”

zmienia się na:
„we wzorze 12e”

37) strony 73g i 73h (Wzory nr 12h i 12i) otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem
do niniejszej zmiany;
38) po stronie 73h dodaje się strony od 73i do 73m (Wzory nr 12j, 12k, 12l i 12m) w brzmieniu
zgodnym z załącznikiem do niniejszej zmiany;

39) na stronie 75 (Wzór nr 13a) tekst:
„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowywały ważność do 18.05.2018 r. włącznie”

zmienia się na:
„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowują ważność do zakończenia przez ucznia
kształcenia w danej szkole”

40) na stronie 76 (Wzór nr 13b) tekst:
„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowywały ważność do 18.05.2018 r. włącznie”

zmienia się na:
„Legitymacje wydane według poniższego wzoru zachowują ważność do zakończenia przez ucznia
kształcenia w danej szkole”

41) na stronie 76e (Wzór nr 13g) w opisie legitymacji tekst:
„we wzorze 12f”

zmienia się na:
„we wzorze 12e”

42) na stronie 76g (Wzór nr 13i) w opisie legitymacji tekst:
„we wzorze 12f”

zmienia się na:
„we wzorze 12e”

43) strony 76h i 76i (Wzory nr 13j i 13k) otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem
do niniejszej zmiany;
44) po stronie 76i dodaje się strony od 76j do 76m (Wzory nr 13l, 13m, 13n i 13o) w brzmieniu
zgodnym z załącznikiem do niniejszej zmiany;
45) strony 83 - 85 (Wzór nr 14e) otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej
zmiany;
46) strona 126 (wzór nr 40) otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej zmiany.

Wzór nr 12h
do § 16, 25, 30
LEGITYMACJA SZKOLNA ART/101/n
dla niepełnosprawnych uczniów wszystkich typów szkół artystycznych
oprócz uczniów szkoły artystycznej policealnej
awers

rewers

1. Legitymacje szkolne drukuje się na kartonie w postaci papieru zabezpieczonego chemicznie, z włóknami
zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle
białym, zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze różowym Pantone 182 U.
2. Legitymacja szkolna ma wymiary 72 na 103 mm.
3. Legitymacja szkolna posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.
4. Legitymację szkolną w miejscach oznaczonych we wzorze opatruje się odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy
20 mm.

Legitymacje bez zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1, mogą być wydawane do 1 września 2020 r.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1740

73g

Wzór nr 12i
do § 16, 25, 30
LEGITYMACJA SZKOLNA ART/103/n
dla niepełnosprawnych uczniów szkoły artystycznej policealnej
awers

rewers

1. Legitymacje szkolne drukuje się na kartonie w postaci papieru zabezpieczonego chemicznie, z włóknami
zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle
białym, zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze różowym Pantone 182 U.
2. Legitymacja szkolna ma wymiary 72 na 103 mm.
3. Legitymacja szkolna posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.
4. Legitymację szkolną w miejscach oznaczonych we wzorze opatruje się odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy
20 mm.

Legitymacje bez zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1, mogą być wydawane do 1 września 2020 r.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1740

73h

Wzór nr 12j
do § 16, 25, 30
E-LEGITYMACJA SZKOLNA ART/101/n
dla niepełnosprawnych uczniów szkół
realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne,
z wyjątkiem szkół policealnych
awers

rewers

1. E-legitymacja szkolna jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która może zawierać układ
elektroniczny z interfejsem bezstykowym.
2. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest wykonany z materiału laminowanego PCV o wymiarach i właściwościach
fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC
7810, a jego właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie
z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
3. Poddruk blankietu e-legitymacji szkolnej z tłem giloszowym jest wykonany w technice offsetowej oraz
sitodrukowej. Kolory użyte w projekcie i drukowane offsetowo to: Pantone 1485, Pantone 171, Pantone 711,
Pantone 484, kolor irysowy: Pantone 485-1235-485; Pantone Black. Ponadto w procesie zadrukowywania
blankietu techniką sitodrukową są nanoszone dodatkowe elementy wzoru przy użyciu farby irydyscentnej oraz
OVI®. Naniesiony wizerunek karty jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną.
4. Pole zdjęcia o wymiarach 26 mm na 19 mm jest umieszczone na awersie blankietu e-legitymacji szkolnej
w odległości 5,5 mm od lewej krawędzi i 17 mm od górnej krawędzi. Pole jest przeznaczone na umieszczanie
kolorowego zdjęcia (w rozdzielczości co najmniej 300 dpi) techniką druku termotransferowego.
5. Element wykonany specjalną farbą zmienną optycznie – OVI® – jest umieszczony na awersie blankietu
e-legitymacji szkolnej w polu o wymiarach 13,5 mm na 8,2 mm.
6. Na rewersie blankietu e-legitymacji szkolnej jest umieszczone rozjaśnione pole, przeznaczone na umieszczenie
w procesie personalizacji dodatkowych informacji lub usług wynikających z działalności statutowej danej szkoły,
w tym kodowanych za pomocą kodu kreskowego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj usług ustala dyrektor
szkoły po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia. W rozjaśnionym polu można również
umieszczać numer układu mikroprocesorowego.
7. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera pozytywowe i negatywowe mikrodruki (mikroteksty) z napisami
„Legitymacja szkolna” i „MKiDN”.
8. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera mikrodruki (mikroteksty) o modulowanej wielkości czcionki – napis „RP”.
9. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera w formie reliefu fragmenty napisu „Legitymacja szkolna”.
10. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką druku termotransferowego.
11. E-legitymacja szkolna zawiera napisy:
1) na awersie:
a) „LEGITYMACJA SZKOLNA” na białym pasku o szerokości 5 mm przebiegającym poziomo w odległości
7,4 mm od górnej krawędzi e-legitymacji szkolnej, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki LEVENIM
MT BOLD 11,5 pkt,
b) „Nr” (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 7
pkt,
c) „Imię”, „Nazwisko”, „Data urodzenia”, „Numer PESEL”, „Adres”, „Imię i nazwisko dyrektora”, „Data
wydania”, „Nazwa i adres szkoły” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki Swiss 721 PL 5,5 pkt.
W procesie personalizacji napisy są nanoszone czcionką z grupy Arial w kolorze czarnym (Black);
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2) na rewersie:
a)\ „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego i autobusowego.”, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL
6 pkt,
b) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt;
data „30 września”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,
c) ART/101/n, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt.
12. W blankiecie e-legitymacji szkolnej może być, stosownie do potrzeb wydawcy dokumentu, stosowana także
elektroniczna warstwa bezstykowa przeznaczona do kodowania dodatkowych informacji i usług, w tym
związanych z przejazdami za pomocą środków transportu publicznego. Treść dodatkowych informacji lub rodzaj
usług ustala dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
13. E-legitymację szkolną opatruje się hologramem w miejscach oznaczonych we wzorze.
14. Hologram o wymiarach 13,5 mm na 13,5 mm i grubości 10 μm lub innej na tyle małej, że przy próbie odklejenia
hologram ulega autodestrukcji, jest wykonany w technice 2D/3D i posiada wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej.
15. Na hologram, o którym mowa w ust. 14, w sposób trwały i nieusuwalny nanosi się rok ważności e-legitymacji
szkolnej.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1740
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Wzór nr 12k
do § 16, 25, 30
E-LEGITYMACJA SZKOLNA ART/103/n
dla niepełnosprawnych uczniów szkoły policealnej
awers

rewers

Opis e-legitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkoły policealnej analogiczny jak we wzorze 12j,
z wyjątkiem napisów na rewersie:
1) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data
odpowiednio „30 września” albo „1 marca”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,
2) ART/103/n, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1740
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Wzór nr 12l
do § 16, 25, 30
WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ
dla niepełnosprawnych uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży
oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych
na ekranie urządzenia mobilnego

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego
dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej
zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość
100%.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 2011
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Wzór nr 12m

WIZUALIZACJA DANYCH NIEWAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ
dla niepełnosprawnych uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
niepełnosprawnych uczniów szkół policealnych dla młodzieży
oraz niepełnosprawnych słuchaczy szkół dla dorosłych
na ekranie urządzenia mobilnego

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego
dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej
zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość
100%.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 2011
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Wzór nr 13j
do § 16, 25, 30
LEGITYMACJA SZKOLNA ART/100
dla uczniów wszystkich typów szkół artystycznych
oprócz uczniów szkoły artystycznej policealnej,
z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
awers

rewers

1. Legitymacje szkolne drukuje się na kartonie w postaci papieru zabezpieczonego chemicznie, z włóknami
zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle
białym, zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze różowym Pantone 182 U.
2. Legitymacja szkolna ma wymiary 72 na 103 mm.
3. Legitymacja szkolna posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.
4. Legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonym we wzorze odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy
20 mm.

Legitymacje bez zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1, mogą być wydawane do 1 września 2020 r.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1740
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Wzór nr 13k
do § 16, 25, 30
LEGITYMACJA SZKOLNA ART/102
dla uczniów szkoły artystycznej policealnej,
z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
awers

rewers

1. Legitymacje szkolne drukuje się na kartonie w postaci papieru zabezpieczonego chemicznie, z włóknami
zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV i włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle
białym, zadrukowanym tłem giloszowym w kolorze różowym Pantone 182 U.
2. Legitymacja szkolna ma wymiary 72 na 103 mm.
3. Legitymacja szkolna posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank Ruhl Libre.
4. Legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonym we wzorze odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy
20 mm.

Legitymacje bez zabezpieczeń, o których mowa w pkt 1, mogą być wydawane do 1 września 2020 r.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1740
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Wzór nr 13l
do § 16, 25, 30
E-LEGITYMACJA SZKOLNA ART/100
dla uczniów szkół realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne,
z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
awers

rewers

Opis e-legitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkoły policealnej analogiczny jak we wzorze 12j,
z wyjątkiem napisu na rewersie:
2) ART/100, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1740
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Wzór nr 13m
do § 16, 25, 30
E-LEGITYMACJA SZKOLNA ART/102
dla uczniów szkoły policealnej,
z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych
awers

rewers

Opis e-legitymacji szkolnej dla niepełnosprawnych uczniów szkoły policealnej analogiczny jak we wzorze 12j,
z wyjątkiem napisów na rewersie:
1) „Legitymacja ważna do dnia:” w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt; data
odpowiednio „30 września” albo „1 marca”, krój czcionki tekstu Swiss 721 PL 5 pkt,
2) ART/102, w kolorze czarnym (Black), krój czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 1740
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Wzór nr 13n
do § 16, 25, 30
WIZUALIZACJA DANYCH WAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych
na ekranie urządzenia mobilnego

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego
dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej
zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość
100%.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 2011
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Wzór nr 13o

WIZUALIZACJA DANYCH NIEWAŻNEJ mLEGITYMACJI SZKOLNEJ
dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży,
uczniów szkół policealnych dla młodzieży oraz słuchaczy szkół dla dorosłych
na ekranie urządzenia mobilnego

Rzeczywista wielkość czcionek może różnić się zależnie od ustawień użytkownika urządzenia mobilnego
dokonanych w systemie operacyjnym tego urządzenia – prezentowane wzory wizualizacji mLegitymacji szkolnej
zakładają, że oczekiwana przez użytkownika wielkość czcionek jest ustawiona w systemie operacyjnym na wartość
100%.

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 r. poz. 2011
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Wzór nr 14e
do § 25, 30
LEGITYMACJA DOKTORANTA
awers

rewers

Opis:
1. Legitymacja doktoranta jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym określonym w normach
ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja doktoranta może zawierać również inne interfejsy, w tym
interfejs bezstykowy.
2. Blankiet legitymacji doktoranta jest wykonany z materiału laminowanego o wymiarach i właściwościach
fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC
7810; właściwości i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie
z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.
3. Poddruk blankietu legitymacji doktoranta, wykonany w technice offsetowej w standardzie 5+4 (CMYK i Pantone
5483 na awersie oraz CMYK na rewersie) w kolorach błękitnym i niebieskim, jest chroniony zewnętrzną folią
laminacyjną.
W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone są następujące elementy:
1) tło z elementami grafiki rastrowej w kolorach CMYK;
2) na awersie zabezpieczające elementy wykonane techniką giloszową w formie stylizowanego,
powtarzalnego ornamentu gwiaździstego wydrukowanego linią o grubości 0,075 pkt w kolorze Pantone
5483, o przezroczystości 70%, umieszczone na pasie o szerokości 27 mm przebiegającym wzdłuż prawego
boku legitymacji w odległości 1,5 mm od krawędzi, na całej jej wysokości, włącznie z polem przeznaczonym
na zdjęcie doktoranta – posiadacza legitymacji;
3) na awersie napis „LEGITYMACJA DOKTORANTA” wykonany w technice mikrodruku, na białym pasku
o szerokości 1 mm przebiegającym poziomo w odległości 1,7 mm od dolnej krawędzi legitymacji, w kolorze
czarnym;
4) na awersie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 8,1 mm i napis
„RZECZPOSPOLITA POLSKA” wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 4,5 pkt, w kolorze
czarnym, w lewym górnym rogu legitymacji;
5) napisy:
a) „LEGITYMACJA DOKTORANTA” wykonany krojem Switzerlandlnserat o wielkości 11,28 pkt, w kolorze
czarnym; pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawędzi legitymacji i 10,7 mm od górnej
krawędzi legitymacji,
b) „DOCTORAL CANDIDATE CARD” wykonany krojem Switzerlandlnserat o wielkości 6 pkt, w kolorze
czarnym; pozycjonowanie: na awersie, 59 mm od lewej krawędzi legitymacji i 14 mm od górnej krawędzi
legitymacji,
c) „Imię:”, „Nazwisko:”, „Wydana:”, „Nr legitymacji:”, „PESEL:” wykonane krojem Switzerland Condensed
o wielkości 7 pkt w kolorze czarnym, justowane do prawej strony; pozycjonowanie: na awersie, linia
justowania – 20 mm od lewej krawędzi legitymacji, podstawa bloku tekstu: 48 mm od górnej krawędzi
legitymacji,
d) „Poświadcza uprawnienia do korzystania – do ukończenia 35. roku życia – z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych
przepisów.” wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym;
pozycjonowanie: na rewersie tekst centrowany, oś justowania 24 mm od lewej krawędzi legitymacji,
podstawa bloku tekstu 47 mm od górnej krawędzi legitymacji,
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e) numer PESEL (dla osób, którym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000,
kodowanie tysięcy i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL, ostatnie 0 w numerze może być
zastąpione wyliczaną cyfrą kontrolną);
6) na awersie białe pole przeznaczone na zdjęcie doktoranta – posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25
mm, w odległości 5 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi legitymacji, i 23,5 mm w pionie, licząc
od górnej krawędzi legitymacji;
7) na rewersie 5 pól o wymiarach 8 x 9 mm oznaczonych białymi liniami, oznaczonych kolejno liczbami od 1
do 5 wykonanymi krojem DejaVu Serif Condensed o wielkości 5 pkt, w kolorze białym;
8) na rewersie białe pole o wymiarach 30 x 21 mm przeznaczone na naniesienie kodu kreskowego.
4. W procesie personalizacji legitymacji doktoranta nanoszone są w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne
użytkowanie następujące dane:
1) kolorowe zdjęcie doktoranta – posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm, w rozdzielczości
co najmniej 300 dpi;
2) nazwa podmiotu wydającego legitymację wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7 pkt,
w maksymalnie trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, justowanie prawe; notacja: „Pierwsze Litery
Wielkie”; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie,
licząc od górnej krawędzi bloku tekstu, w kolorze czarnym;
3) imię (do 30 znaków), nazwisko (do 40 znaków), wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, justowanie
lewe; notacja: „Pierwsze Litery Wielkie”, w kolorze czarnym; data wydania, numer legitymacji, numer PESEL
(dla osób, którym nie nadano numeru PESEL, data urodzenia w formacie rrmmdd00000, kodowanie tysięcy
i setek lat zgodnie z zasadami systemu PESEL, ostatnie 0 w numerze może być zastąpione wyliczaną cyfrą
kontrolną) wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym; justowanie lewe,
pozycjonowanie: 2 mm w prawo od napisów: „Imię:”, „Nazwisko:”, „Wydana:”, „Nr legitymacji:”, „PESEL:”;
4) kod kreskowy (opcjonalnie) w kolorze czarnym; kod kreskowy nie może zawierać innych danych osobowych
doktoranta niż określone w ppkt 3.
5. W układzie scalonym karty są zapisywane dane, których struktura jest zgodna z normą ISO/IEC 7816-4.
6. Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji karty z infrastrukturą informatyczną powinny mieć
strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4.
7. Legitymacja doktoranta zawiera w pamięci obowiązkowo plik DF.SELD oraz dwa pliki potomne: EF.CERT
i EF.ELD. Plik DF.SELD jest dostępny za pomocą polecenia SELECT FILE bezpośrednio po resecie karty.
8. Dane związane z legitymacją doktoranta powinny być zlokalizowane w pliku dedykowanym DF.SELD.
Identyfikator dostawcy aplikacji (RID) jest zgodny z identyfikatorem zarejestrowanym w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym, zgodnie z normą ISO/IEC 7816-5+A1. Własne rozszerzenie identyfikatora aplikacji (PIX)
dla legitymacji doktoranta jest równe „01 02” (zapis w systemie szesnastkowym).
9. Plik DF.SELD musi być dostępny bezpośrednio po resecie karty elektronicznej za pomocą polecenia wyboru,
którego parametrem jest pełna nazwa tego pliku (AID wraz z rozszerzeniem).
10. Obligatoryjnymi potomnymi plikami elementarnymi dla pliku DF.SELD są dwa pliki o przezroczystej strukturze
binarnej:
1) plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze „00 01” (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający
kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego, w którym:
a) w polu „właściciel certyfikatu” w atrybucie „nazwa powszechna” zawarto sformułowanie: „osoba
upoważniona do wystawiania legitymacji doktoranta”; w polu tym znajdują się również następujące
atrybuty: „nazwa organizacji”, „nazwa województwa”, „nazwa miejscowości” i „adres”, które dotyczą
podmiotu wydającego legitymację,
b) znajduje się krytyczne rozszerzenie „deklaracja wydawcy certyfikatu kwalifikowanego” (ang.
qcStatements) wskazujące, że właściciel certyfikatu, składając podpis elektroniczny weryfikowany
za pomocą tego certyfikatu, działa jako przedstawiciel osoby prawnej – podmiotu wydającego
legitymację;
2) plik EF.ELD o dwubajtowym identyfikatorze „00 02” (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający
wiadomość w formacie zgodnym ze specyfikacją techniczną ETSI TS 101 733, opatrzoną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, przy czym:
a) format podpisanej wiadomości to „podstawowy podpis elektroniczny” (ang. Basic Electronic Signature),
w którym eContentType wewnątrz struktury SignedData zawiera id-SELDInfo o następującym
identyfikatorze obiektu: id-SELDInfo OBJECT IDENTIFIER ::= iso(1) member-body(2) pl(616)
organization(1) gov(101) moneas(4) pki(1) seld(2) 1,
b) podpisywane dane (SELDInfo) są umieszczone w eContent wewnątrz struktury SignedData i mają
następującą składnię:
SELDInfo ::= SEQUENCE
wersja
INTEGER v1(1)
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numerSeryjnyUkladu
nazwaPodmiotuWydajacegoLegitymacje
nazwiskoDoktoranta

PrintableString (SIZE (8..16)),
UTF8String (SIZE (1..128)),
SEQUENCE OF
UTF8String (SIZE (1..28)),
imionaDoktoranta
SEQUENCE OF
UTF8String (SIZE (1..24)),
numerLegitymacji
PrintableString (SIZE (1..16)),
numerEdycji
PrintableString (SIZE (1)),
numerPesel
PrintableString (SIZE (11)),
dataWaznosci
GeneralizedTime
określoną za pomocą notacji ASN.1 opisanej w normie ISO/IEC 8824; poszczególne pola należy
interpretować następująco:
– wersja zawiera numer wersji struktury podpisywanych danych; pole to umożliwi łatwe rozpoznawanie
ewentualnych nowych wersji struktur danych zawartych w legitymacji doktoranta,
– numerSeryjnyUkladu to unikatowy numer nadawany przez producenta układu scalonego zapisany w
formacie heksadecymalnym; w momencie tworzenia podpisu aplikacja podpisująca dokonuje jego
odczytu z układu elektronicznego legitymacji,
– nazwaPodmiotuWydajacegoLegitymacje to oficjalnie zarejestrowana nazwa uczelni albo instytutu
naukowego Polskiej Akademii Nauk albo instytutu badawczego albo międzynarodowego instytutu
naukowego utworzonego na podstawie odrębnych ustaw działającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki albo
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
– nazwiskoDoktoranta to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu
doktoranta,
– imionaDoktoranta to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu
doktoranta,
– numerLegitymacji,
– numerEdycji to literowe oznaczenie egzemplarza legitymacji o tym samym numerze legitymacji;
pierwszy egzemplarz jest oznaczony literą A, kolejne literami B, C, D...,
– numerPesel to numer z Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności doktoranta,
– dataWaznosci to data, po upływie której dana legitymacja doktoranta traci ważność; jest
modyfikowana co rok,
c) w formacie podpisywanej wiadomości zostaną umieszczone, jako podpisane atrybuty:
– atrybuty obligatoryjne według specyfikacji technicznej ETSI TS 101 733 oraz
– atrybuty dodatkowe: „deklarowany czas złożenia podpisu” (ang. signing-time), zawierający czas
złożenia podpisu kodowany zgodnie z typem GeneralizedTime; czas ten nie może być wcześniejszy
niż 15 miesięcy od daty zawartej w polu dataWaznosci, o którym mowa w lit. b, oraz „rodzaj
zobowiązania” zawierający identyfikator obiektu:
commitmentType OBJECT IDENTIFIER ::=iso(1) member-body(2) us(840)
rsadsi(113549) pkcs(1) 9 16 6 5,
wskazujący, że podpisujący zaaprobował podpisywane dane.
OPIS HOLOGRAMU
1. Rozmiar 10 mm (szerokość) x 9 mm (wysokość).
2. Hologram z funkcją autodestrukcji. Przy próbie odklejenia niszczy się w sposób widoczny.
3. Data ważności w formacie: XX-XX-XX numer kolejny w formacie XXXXX oraz wizerunek orła ustalony dla godła
Rzeczypospolitej Polskiej naniesione w sposób trwały i nieusuwalny techniką grawerowania laserowego lub
równoważną bez naruszenia warstwy wierzchniej trójwarstwowego hologramu, naniesione w środkowej
(wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu.
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Wzór nr 40
do § 31
LEGITYMACJA
dla osób, którym pracodawca wykupił uprawnienia do ulgowych przejazdów
awers

rewers
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