Zmiana nr 8 do Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie
(TP-KMŁ)

W Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się
następujące zmiany:
1) W spisie treści:
a) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 16 Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby
Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz
wojskowych organów porządkowych……………………………………………………..12”,
b) § 28a otrzymuje numer §29,
2) W spisie treści wykreśla się „Dział VII WZORY DOKUMENTÓW”,
3) W § 1 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1947, z późn. zm.),”
4) W § 1 ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z
późn. zm.).”
5) W § 1 ust. 2 pkt 3 lit a otrzymuje brzmienie:
„a) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego,”

6) W § 1 ust. 2 dodaje się nowy pkt 10 w brzmieniu:
„10) ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z późn.
zm.)”

7) W § 1 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów
zamieszczone są na stronie internetowej przewoźnika.”
8) W § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ulgi ustawowe: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% – w szczególności na
podstawie ustaw, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 3 – 10,”
9) W § 12 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
1. Ulgę stosuje się wyłącznie w terminie ważności określonym w dokumencie
poświadczającym uprawnienie do ulgi z zastrzeżeniem ust. 2 - 4.
2. Wyjazd na podstawie biletu ulgowego może nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu:

1) ważności dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi (np. w dniu 30 września
– w przypadku legitymacji szkolnej) oraz
2) przysługującego prawa do korzystania z indywidualnych uprawnień (np. w dniu
7 czerwca 2014r. – w przypadku studenta urodzonego dnia 8 czerwca 1988r.).”
10)
W § 12 dodaje się nowy ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Legitymacja ucznia, o której mowa w § 27 ust. 1 pkt. 3 wydana na rok szkolny kończący
się w państwie wydania w 2017 r. zachowuje ważność na kolejny rok szkolny.
4. Legitymacja nauczyciela, o której mowa w § 26 ust. 1 pkt. 2 wydana na rok szkolny
kończący się w państwie wydania w 2017 r. zachowuje ważność na kolejny rok szkolny.”
11) W § 13 ust. 3 przedostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:
„Jeżeli dokument poświadczający uprawnienie do ulgowych przejazdów podlega
prolongacie, musi być prolongowany na okres, w którym odbywa się przejazd z
zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i 4.”
12) § 16 nazwa otrzymuje brzmienie:
„§ 16 Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej, funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych
organów porządkowych”
13)

W § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. uprawnieni
1) funkcjonariusze Straży Granicznej;
2) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej;
3) umundurowani funkcjonariusze Policji;
4) żołnierze:
a) Żandarmerii Wojskowej,
b) wojskowych organów porządkowych,
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.”
14) W § 16 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – w czasie
wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16
listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej,”
15) W § 16 ust. 3 pkt b otrzymuje brzmienie:
„b) w pkt.2 – legitymacji służbowej wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu czynności, o
których mowa w ust. 2 pkt 2, zawierającym podstawę prawną korzystania z ulgi,
wystawionym przez właściwy organ,”
16) W § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„1) Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 są uprawnione do przejazdów z ulgą 78% w klasie
2 pociągów osobowych uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w
rozkładzie jazdy, wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo–wychowawczej,
placówki oświatowo–wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno–wychowawczego,
specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży
spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno–

wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki
zdrowotnej, poradni psychologiczo –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a
także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem,
2) Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 i 2 przy przejazdach w relacjach innych niż określone
w ust. 1) uprawnione są do przejazdów z ulgą zgodnie z postanowieniami pozostałych
zapisów Taryfy przewozowej (przepisy § 20, § 23, § 27 stosuje się odpowiednio).”
17) § 26 otrzymuje brzmienie:
§ 26 Przejazdy nauczycieli
1.

Uprawnieni

1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych – publicznych
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
2) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w § 27
ust. 1 pkt. 3.
3) nauczyciele akademiccy,
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.
2.

Zakres ważności

Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przejazdów z ulgą 33% w klasie 2 pociągów
osobowych uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy.
3. Warunki stosowania
1) przejazdy osób wymienionych w ust. 1 odbywają się na podstawie biletów jednorazowych
lub odcinkowych miesięcznych imiennych (patrz § 31);
2) dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgowych przejazdów, są:
a) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1 – legitymacja służbowa nauczyciela,
b) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 2 – legitymacja nauczyciela wydawana przez konsula
Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły, okazywana wraz z
dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,
c) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 3 – legitymacja służbowa nauczyciela
akademickiego.
4. Zmiana umowy przewozu
1) przejazd dalszy poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie może nastąpić na zasadach
określonych w § 7;
2) przejście do pociągu innego przewoźnika odbywa się na zasadach określonych w § 8.
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18) § 27 otrzymuje brzmienie:
§ 27 Przejazdy dzieci i młodzieży oraz studentów, słuchaczy kolegiów i doktorantów
1. Uprawnieni

1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego,
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
3) 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 Statusie Szkół
Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.(Dz.U. z 2005 r.
poz. 10),
4) studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych – do ukończenia 26 roku
życia,
5) studenci - obywatele polscy, obywatele Unii Europejskiej i członkowie rodziny obywatela
Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), studiujący
za granicą – do ukończenia 26 roku życia,
6) słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz
kolegiów pracowników służb społecznych, dziennych, wieczorowych lub zaocznych do ukończenia 26 roku życia,
7) doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia,
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów.
2. Zakres ważności
1) osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1 są uprawnione do przejazdów w klasie 2 pociągów
osobowych, uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy, na
podstawie biletów jednorazowych z ulgą 37%,
2) osoby wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 są uprawnione do przejazdów w klasie 2 pociągów
osobowych, uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy, na
podstawie biletów:
a) jednorazowych z ulgą 37%,
b) odcinkowych miesięcznych imiennych z ulgą 49%;
3) osoby wymienione w ust. 1 pkt. 4 – 7 są uprawnione do przejazdów w klasie 2 pociągów
osobowych, uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy, na
podstawie biletów jednorazowych i odcinkowych miesięcznych imiennych z ulgą 51%.
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3. Warunki stosowania

1) przejazdy osób wymienionych w ust. 1:
a) w pkt. 1- odbywają się odpowiednio z:
 dokumentem stwierdzającym wiek dziecka,
 zaświadczeniem o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego, wydanym przez
dyrektora publicznej szkoły podstawowej,
 legitymacją przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego - w relacjach innych niż
określone w § 17;
b) w pkt. 2 - odbywają się odpowiednio z:
 zaświadczeniem o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, wydanym przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły,
 legitymacją szkolną;
c) w pkt. 3 – odbywają się z legitymacją ucznia wydawana przez konsula Rzeczypospolitej
Polskiej właściwego ze względu na siedzibę szkoły, okazywaną wraz z dokumentem
stwierdzającym tożsamość i wiek ucznia.
d) w pkt. 4 i 6-7 - odbywają się odpowiednio z:
 legitymacją studencką wydaną przez polską szkołę wyższą,
 legitymacją słuchacza kolegium,
 legitymacją doktoranta;
e) w pkt. 5 - odbywają się odpowiednio, w przypadku:
 obywateli polskich – z legitymacją studencką wydaną przez polską szkołę wyższą lub
międzynarodową legitymacją studencką International Student Identity Card (ISIC),
okazywaną wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym
stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej;
 obywateli Unii Europejskiej (o których mowa w ust. 1 pkt 5) z legitymacją studencką
wydaną przez polską szkołę wyższą lub międzynarodową legitymacją studencką
International Student Identity Card (ISIC), okazywaną wraz z dokumentem
potwierdzającym prawo stałego pobytu;
 członkowie rodziny obywatela Unii Europejskiej (o których mowa w ust. 1 pkt 5) z
legitymacją studencką wydaną przez polską szkołę wyższą lub międzynarodową
legitymacją studencką International Student Identity Card (ISIC), okazywaną wraz z
kartą stałego pobytu członka rodziny obywatela UE;
2) legitymacje, w których nie został określony wiek odpowiednio ucznia, studenta, słuchacza
kolegium lub doktoranta okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym jego stwierdzenie.
4. Zmiana umowy przewozu
1) przejazd dalszy poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie może nastąpić na zasadach

określonych w § 7;
2) przejście do pociągu innego przewoźnika odbywa się na zasadach określonych w § 8.

19) § 28a otrzymuje numer §29,

20) W § 31 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

1. Uprawnieni
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia

oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia
(patrz § 17),
2) osoby niewidome (patrz § 23):
a) uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
b) jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
3) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy
(patrz § 24),
4) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych oraz nauczyciele akademiccy (patrz § 26),
5) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w § 27
ust. 1 pkt. 3 (patrz § 26),
6) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (patrz § 27),
7) 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, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt. 3 (patrz § 27),
8) studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych) – do ukończenia 26 roku
życia (patrz § 27),
9) słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów
pracowników służb społecznych, dziennych, wieczorowych lub zaocznych, do ukończenia 26
roku życia (patrz § 27),
10) doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia (patrz § 27),
11) studenci – obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej i członkowie rodziny
obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 900),
studiujący za granicą – do ukończenia 26 roku życia (patrz § 27).
12) rodzice lub małżonkowie rodziców posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny, w rozumieniu
ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r., poz.785, z późn.
zm.) (patrz § 29).
2. Zakres ważności

1) bilety wydaje się na przejazdy w klasie 2 pociągów osobowych, uruchamianych przez
przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy– na odległość do 200 km,
2) osoby wymienione w ust. 1 w:
pkt. 1 – uprawnione są do ulgi 78%, w relacjach określonych w § 17 ust. 2,
pkt. 2 lit. a – uprawnione są do ulgi 93%,
pkt. 2 lit. b oraz w pkt. 3 – uprawnione są do ulgi 37%,
pkt. 4 i 5 – uprawnione są do ulgi 33%,

pkt. 6,7 i 12 - uprawnione są do ulgi 49%,
pkt. 8 - 11 - uprawnione są do ulgi 51%;
3) bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, drogą najkrótszą lub wskazaną na
bilecie, między wszystkimi stacjami (przystankami) odcinka, na który został wydany, z
zastrzeżeniem pkt. 4;
4) bilet może być wydany na przejazdy „tam i z powrotem” lub na przejazdy w jedną stronę; za

bilet na przejazdy w jedną stronę pobiera się połowę ceny biletu „tam i z powrotem”
5) bilety wydaje się na okres jednego miesiąca, np. od 17 stycznia do 16 lutego; od 1 maja do

31 maja;
6) bilety ważne są począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem

obowiązujących terminów przedsprzedaży.
21) W § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rower można przewieźć:
1) w wyznaczonym miejscu przystosowanym do przewozu rowerów;
2) w wyznaczonym miejscu, dla podróżnych z większym bagażem ręcznym,
na podstawie biletu na przewóz roweru”
22) Usuwa się Dział VII WZORY DOKUMENTÓW (wzory przeniesiono do nowego dokumentu
pn. Tabela uprawnień do ulgowych przejazdów (ulgi ustawowe) i wzory dokumentów
poświadczających uprawniania do ulgowych przejazdów).

