
Zmiana nr 20 

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

(obowiązuje od 14.03.2021 r.) 

 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1) na stronie 4 (Spis treści) przy §26a zmienia się numer strony na: 

„30” 

 

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

„§ 26b   Przejazdy honorowych dawców krwi …………………………………………................. 30” 

 

3) na stronie 4 (Spis treści) tekst: 

„§ 32 (vacat) ............................................................................................................................. 36” 

zmienia się na: 

„§ 32 Przejazdy posłów na Sejm RP ......................................................................................... 36” 

 

4) na stronie 4 (Spis treści) tekst: 

„§ 38 Przewóz rowerów” 

otrzymuje brzmienie: 

„§ 38 Przewóz rowerów i hulajnóg” 

 

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

„Wzór 31b   LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO .................. 119b” 

 

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

„Wzór 45     Przykładowe zaświadczenie o oddaniu minimum 3 donacji krwi  

          lub jej składników ……………………………………………………………………. 131 

 Wzór 46     LEGITYMACJA POSELSKA ………………………………………………………... 132 

 Wzór 46a   Przykładowe zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu …………………. 133 

 Wzór 46b   Przykładowe zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu …………………. 134" 

 

7) na stronie 20 w § 17 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) ochotnicze szkolenie wojskowe studentów „Legia Akademicka” ” 

 

 

 

 



8) na stronie 24 w § 20 ust. 3 pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 8 legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz 

osoby represjonowanej z powodów politycznych (wzór nr 44) lub decyzja administracyjna 

potwierdzająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej  

z powodów politycznych wraz z dokumentem poświadczającym tożsamość uprawnionego.” 

 

9) na stronie 28 w § 24 ust. 3 pkt 2 lit. c tekst: 

„(wzór nr 31a)” 

zmienia się na: 

„(wzór nr 31a i 31b)” 

 

10) na stronie 30 dodaje się § 26b w brzmieniu: 

„§ 26b Przejazdy honorowych dawców krwi 

 

1. Uprawnieni 

1)  honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze 

po chorobie COVID-19. 

 

2. Zakres ważności 

1)  osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przejazdów w komunikacji krajowej 

ogólnodostępnymi pociągami KD, wykazanymi w rozkładach jazdy przeznaczonych do użytku 

publicznego, na podstawie biletów jednorazowych z ulgą ustawową 33%, 

2) ulga, o której mowa w pkt. 1 obowiązuje wyłącznie w czasie stanu zagrożenia 

epidemiologicznego albo stanu epidemii. 

 

3. Warunki stosowania 

1) dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie  

o oddaniu minimum 3 donacji krwi lub jej składników (wzór nr 45), wydane przez regionalne 

centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa, wraz  

z dokumentem potwierdzającym tożsamość, 

2) zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, uprawnia do ulgi przez 6 miesięcy od dnia jego 

wystawienia.” 

 

11) na stronie 36 § 32 otrzymuje brzmienie: 

„§ 32 Przejazdy posłów na Sejm RP 

 

1. Uprawnieni 

1)  posłowie na Sejm RP. 

 

2. Zakres ważności 

1)  osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do nieodpłatnych przejazdów w komunikacji 

krajowej ogólnodostępnymi pociągami KD, wykazanymi w rozkładach jazdy przeznaczonych 

do użytku publicznego. 

 

3. Warunki stosowania 

1) dokumentami poświadczającymi uprawnienie do są: 

a) legitymacja poselska (wzór nr 46), 

b) zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą 

wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, 



c) zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu, uprawniające do przejazdów i przelotów 

na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu (wzór nr 46a) wraz z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość, 

d) zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu, zastępujące utraconą lub zniszczoną 

legitymację poselską do czasu wydania duplikatu legitymacji (wzór nr 46b) wraz z 

dokumentem potwierdzającym tożsamość.” 

 

12) na stronie 38 w § 34 ust. 2 pkt 2 dodaje się na końcu tekst: 

 „(bilet wielokrotny)” 

 

13) na stronie 38 § 34 ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

 „10) na przewóz roweru do biletu Weekend z KD na życzenie podróżnego wydaje się na każdy 

dzień podróży oddzielny bilet wielokrotny bezrelacyjny na przewóz roweru.” 

 

14) na stronie 40 § 38 otrzymuje brzmienie: 

„§ 38 Przewóz rowerów i hulajnóg 

1.  Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jeden nieopakowany rower i przewieźć odpłatnie. 

Złożony i opakowany rower nie podlega opłacie i jest przewożony w ramach bagażu 

ręcznego. 

1a. Podróżny może zabrać ze sobą do pociągu jedną rozłożoną, gotową do jazdy hulajnogę  

i przewieźć odpłatnie. Złożona lub spakowana hulajnoga nie podlega opłacie i jest 

przewożona w ramach bagażu ręcznego. 

1b. W przypadku odpłatnego przewozu rozłożonej, gotowej do jazdy hulajnogi stosuje się 

wszystkie postanowienia TP-KD dotyczące przewozu rowerów. 

2.  Rower przewozi się na podstawie biletu na przewóz roweru: 

1)  w części pojazdu szynowego przystosowanej do przewozu rowerów; 

2)  w miejscu oznaczonym piktogramami. 

Hulajnoga może być przewożona w dowolnym miejscu w pociągu jeżeli sposób jej 

przewożenia spełnia warunki opisane w niniejszym paragrafie. 

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

4.  Przy zakupie biletu lub do okazanego biletu na przejazd, podróżny może nabyć bilet  

na przewóz roweru (w tym rozłożonej, gotowej do jazdy hulajnogi) ze zryczałtowana opłatą. 

Opłaty wskazane są w Cenniku KD. 

5.  Obsługa pociągu wydaje podróżnemu bilet pobierając opłatę zryczałtowaną (niezależną  

od odległości). 

6.  W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego, który przewozi rower lub rozłożoną, gotową 

do jazdy hulajnogę i odmawia uiszczenia opłaty za jego przewóz, dodatkowo pobiera się 

opłatę ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20 stycznia 2005 r.” 

 

15) po stronie 119a dodaje się stronę 119b (Wzór nr 31b) w brzmieniu zgodnym z załącznikiem 

do niniejszej zmiany; 

 

16) po stronie 130 dodaje się strony 131 – 134 (Wzory nr 45, 46 – 46b) w brzmieniu zgodnym  

z załącznikiem do niniejszej zmiany.  



           Wzór nr 31b 

do § 24, 30 

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 

Awers 

 

Rewers 

 
 

Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego, zwana dalej „legitymacją”, jest elektroniczną kartą procesorową 

z interfejsem stykowym. Na awersie białe pole przeznaczone na fotografię posiadacza legitymacji. Na rewersie 

białe pole przeznaczone na naniesienie kodu kreskowego. 
 

Ważność legitymacji potwierdza się: 

1)  co rok – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas nieokreślony; 

2)  co semestr – w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony. 
 

Ważność legitymacji potwierdza się przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie 

hologramu w kolejno oznaczonych polach legitymacji. 

 

Pełny opis legitymacji: Dz.U. 2020 poz. 689, Dz.U. 2021 poz. 79. 

 
 

Wzór opublikowany w Dz.U. 2020 poz. 689 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119b  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000689
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000079
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000689


             Wzór nr 45 

do § 26b 

Przykładowe zaświadczenie o oddaniu minimum 3 donacji krwi lub jej składników 

 
 

Zaświadczenie zawiera: 

1)  datę wydania zaświadczenia, 

2)  imię i nazwisko dawcy krwi, 

3)  numer PESEL dawcy krwi, 

4)  informację o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19. 
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             Wzór nr 46 

do § 32 

LEGITYMACJA POSELSKA 

Awers 

 

Rewers 

 
 

Opis wzoru legitymacji: 

Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 x 85,6 x 0,82mm, wykonanej z tworzywa 

sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające dokument. 
 

1. Awers: 

1) napis „LEGITYMACJA POSELSKA”; 

2) napis „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji”; 

3) kolorowa fotografia posła; 

4) godło Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) imię (imiona) i nazwisko posła; 

6) numer legitymacji; 

7) data wydania legitymacji. 
 

2. Rewers: 

1) imię (imiona) i nazwisko posła; 

2) napis „jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej”; 

3) podpis posła; 

4) podpis Marszałka Sejmu; 

5) logo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

Wzór opublikowany w M.P. 2019 poz. 756 
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http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000756


           Wzór nr 46a 

do § 32 

Przykładowe zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu 
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           Wzór nr 46b 

do § 32 

Przykładowe zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu 
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