Zmiana nr 1 do Taryfy przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie
(TP-KMŁ)
(moc obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015r)

W Taryfie przewozowej osób rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) wprowadza się
następujące zmiany:
1. w spisie treści:
1} w Dziale III w Rozdziale 3 dodaje się:
„§ 28a Przejazdy osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny ................................... 25"
2) w Dziale VII dodaje się:
„Wzór nr 58a Karta Dużej Rodziny...................................................................115"
3) w Dziale VII wzory nr 59,60,61 otrzymują odpowiednio numery stron 116,117, 118
2. W Dziale I Postanowienia ogólne:
§ 1 otrzymuje brzmienie, którego treść znajduje się w załączeniu.
3. W Dziale III Rozdział 3:
1) W §16
a) ust. 2 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„2) funkcjonariusze celni, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 - w czasie
wykonywania czynności służbowych kontroli celnej,"
b) ust. 3 pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
„b) w pkt. 2 - legitymacji służbowej wraz z zaświadczeniem o wykonywaniu
czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym, zawierającym
podstawę prawną korzystania z ulgi, wystawionym przez ministra właściwego
do spraw finansów publicznych, szefa służby celnej, właściwego dyrektora izby
celnej albo właściwego naczelnika urzędu celnego,
2) W § 17 w ust. 3 pkt. 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) jednego z dokumentów dziecka, wymienionych w, pkt. 1 i 3 - jeżeli przejazd
odbywany jest wraz z dzieckiem,"
3) W § 21 w ust. 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:

„ 2) dokumentami poświadczającymi uprawnienia do ulgowych przejazdów są:
a) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 - legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona
przez organ rentowy, z odpowiednim wpisem:
- o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji
- dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1,
o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy-dla osób wymienionych w ust. 1 pkt.
2,
b) zaświadczenie wydane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 1 - 4 z wpisem o przysługującym
uprawnieniu do ulgi,
c) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4 zaświadczenia i legitymacje wystawione przez:
- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Urząd do Spraw Kombatantów,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Związek Bojowników o Wolność i Demokrację lub Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych,
zawierające wpisy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów, poświadczają uprawnienia
do tych przejazdów, w klasie i pociągach wskazanych w ust. 2, do czasu uaktualnienia
wpisu o wysokości przysługującej ulgi lub wymiany dokumentu,
d) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 5 - Legitymacja Członka Korpusu Weterana
Walko Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej,
e) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt. 6 - legitymacja osoby wymienionej w ust. 1 pkt.
1."
4) W § 23 w ust. 3 pkt. 1) lit. a) i b) otrzymuje brzmienie:
,,a) jeden z dokumentów wymienionych w § 20 ust. 3 pkt 1 lit. a - j taryfy, stwierdzający
niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy albo znaczny stopień
niepełnosprawności, z powodu stanu narządu wzroku; albo
b) legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień
niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym
stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, wystawione przez
uprawniony organ,”
5) W § 24 w ust. 1 pkt. 1) lit. b) otrzymuje brzmienie:
,,b) osoby całkowicie niezdolne do pracy (w tym również osoby nieuznane za osoby
niezdolne do samodzielnej egzystencji)."
6) W § 25 w ust. 3 pkt. 1) lit. g) otrzymuje brzmienie:
„zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych"

7) W § 27 ust. 1-4 otrzymuje brzmienie, którego treść znajduje się w załączeniu;
8) Dodaje się nowy § 28a w brzmieniu, którego treść znajduje się w załączeniu;
4. W Dziale III Rozdział 4:
W §31:
a) w ust. 1 dodaje się pkt. 10) w brzmieniu:
„10) rodzice lub małżonkowie rodziców posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny, rozumieniu
ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 r., poz.1863) (patrz §
28a)."
b) w ust. 2 pkt. 2 tiret 5 otrzymuje brzmienie:
„pkt. 5 i 10 - uprawnione są do ulgi 49%,"
c) w ust.3 pkt. 1 należy wykreślić treść w brzmieniu:
„; przy sprzedaży biletów, kasjer/kierownik pociągu wpisuje na bilecie imię i nazwisko
właściciela"
5. W Dziale IV:
W § 32 ust.4 pkt. 4) należy wykreślić obecną treść, oraz obecny pkt. 5), 6) i 7) poprawić
odpowiednio na 4), 5) i 6).
6. W Dziale VI Rozdział 3:
W Tabeli nr 18 należy w poz. 2 opłata za przewóz roweru (opłata netto 2,78 poprawić
na 2,44 oraz ptu 0,22 poprawić na 0,56)
7. W Dziale VII WZORY DOKUMENTÓW:
1) zapis pod wzorem nr 16 otrzymuje brzmienie:
„Wzór opublikowany w Dz.U. z 2014r., poz. 893 t.j."
2) zapis pod wzorem nr 17 otrzymuje brzmienie:
„Wzór opublikowany w Dz.U. z 2014r., poz. 893 t.j."
3) zapis pod wzorem nr 20 - 21 otrzymuje brzmienie:
„Wzór opublikowany w Dz.U. z 2014r., poz. 893 t.j."
4) zapis pod wzorem nr 22 -23 otrzymuje brzmienie:
„Wzór opublikowany w Dz.U. z 2011r.Nr. 201, poz. 1188."
5) zapis pod wzorem nr 26 otrzymuje brzmienie:
„Wzór opublikowany w Dz.U. z 2014r., poz. 1737."
6) dodaje się nowy wzór nr 58a - strona 115
7) strony 115 -117 otrzymują nowe numery stron odpowiednio 116-118
8) nowa str.117 wzór nr 60 zapis pod wzorem otrzymuje brzmienie:
„Wzór opublikowany w Dz.U. z 2013r., poz. 1470 t.j."
9) dodaje się nowy wzór nr 62 - strona 119

§ 1 Zakres i obszar ważności taryfy

1. Taryfa przewozowa (TP-KMŁ) zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do przewozów
krajowych:
1) osób;
2) rzeczy i zwierząt zabieranych przez podróżnych, w pociągach osobowych klasa 2,
uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. zwane dalej przewoźnikiem.
2. Postanowienia Taryfa (TP-KMŁ) są zgodne w szczególności z:
1) Rozporządzeniem (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2007 r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L Nr. 315,
str. 14 z późn. zm.): art. 4, art. 5, art. 7, art. 8 ust .1, art. 9, art. 11, art. 12, art. 16, art. 19, art.
20 ust. 1, art. 21 ust. 2, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28 i art. 29; przy czym
art. 7 i art. 25 nie dotyczą regionalnych kolejowych usług pasażerskich,
2) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe t.j. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1173 z późn.
zm.), wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabieranych ze sobą do
przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117),
zwanym dalej rozporządzeniem Ml z dnia 20 stycznia 2005 r.,
3) ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą
z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów, wraz z rozporządzeniami:
a) Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1737 z późn. zm.);
b) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2008r, Nr 56, poz. 340 z późn. zm.);
4) ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.), wraz
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie
legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz. U. Nr 24, poz. 153),
5) ustawą z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.), wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia
inwalidów wojennych i wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258),
6) ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1206 z

późn. zm.), wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w

sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób
do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z
2014 r. Nr 953),
7) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205,
poz. 1203) wraz z rozporządzeniami:
a) Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i
weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 r. poz.
229),
b) Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia,
wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanegofunkcjonariusza (Dz. U. z 2013 r. poz.1470 j.t),
c) Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weteranafunkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1060);
8) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r., poz.1404 j.t. z późn. zm.),
9) ustawą z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie o światy (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.
zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 r. w sprawie
zakładów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 104, poz. 664, z późn. zm.).
3. Taryfę stosuje się łącznie z Regulaminem przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i
odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie" sp. z o.o. (RPO-KMŁ) zwanego dalej Regulaminem.
§ 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) studenci szkół wyższych - dziennych, wieczorowych lub zaocznych - do ukończenia 26 roku życia,
4) studenci - obywatele polscy studiujący za granicą - do ukończenia 26 roku życia,
5) słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz
kolegiów pracowników służb społecznych, dziennych, wieczorowych lub zaocznych - do
ukończenia 26 roku życia,
6) 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 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. 3 - 6 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%.

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 i 5-6 - odbywają się odpowiednio z:
- legitymacją studencką wydaną przez polską szkołę wyższą,
- legitymacją słuchacza kolegium,
- legitymacją doktoranta;
d) w pkt. 4 - odbywają się odpowiednio 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;
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.

§ 28a Przejazdy osób, które posiadają Kartę Dużej Rodziny
1. Uprawnieni
Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny, w rozumieniu ustawy z
dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz.1863) - na podstawie ustawy z
dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.
2. Zakres ważności
Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do przejazdów w klasie 2 pociągów osobowych
uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy na podstawie biletów:
1) jednorazowych z ulgą 37%,
2) odcinkowych miesięcznych imiennych z ulgą 49% (patrz § 31).
3. Warunki stosowania
Przejazdy osób wymienionych w ust. 1 odbywają się na podstawie biletów jednorazowych lub
odcinkowych miesięcznych imiennych wraz z ważną Kartą Dużej Rodziny okazywaną łącznie z
dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby
uprawnionej.
4. Zmiana umowy przewozu
1) przejazd 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.

Wzór nr 58a do § nr 28a

1

Opis Karty Duże] Rodziny, zwanej dalej „KDR":
o wymiary 54 x 85,6 mm,
o imię i nazwisk członka rodziny wielodzietnej,
o numer PESEL członka rodziny wielodzietnej,
o termin ważności KDR,
o logo programu, skrót „KDR" pisany alfabetem Braille'a,
o elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem, w
tym kod 2D związany z personalizacją blankietów Karty oraz numer TLE,
o numer karty (składający się z 17 cyfr, w tym 7 pierwszych cyfr stanowi
identyfikator danej gminy, kolejne 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. z 2014 poz. 1954
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