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Zmiana nr 5 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) 

 

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

W Taryfie przewozowej (ŁKA-TP), tekst jednolity obowiązujący od 1 sierpnia 2015 r., wpro-

wadza się następujące zmiany: 

 

1. W Spisie treści  

1) w Dziale I Rozdział 5: 

a) Tabela 81 otrzymuje brzmienie: 

„Tabela 81. Opłaty za bilety jednorazowe dla pociągów kategorii ŁKA w ramach oferty 

bilet wycieczkowy……………………………………………………………………...…94” 

b) „Tabela 82. Opłaty za bilety jednorazowe dla pociągów kategorii ŁKA Sprinter w ra-

mach oferty bilet wycieczkowy……………………………………………………….….95” 

c) „Tabela 83. Dopłaty do biletów jednorazowych  w ramach oferty bilet wycieczkowy  

w razie zmiany kategorii pociągu………………………………………………….…….96” 

2) w Dziale II Rozdział 5: 

a) § 41 otrzymuje brzmienie: 

„§ 41. VACAT………………………………………………………………………..…..156” 

b) § 43 otrzymuje brzmienie: 

„§ 43. Przejazdy na podstawie oferty specjalnej „ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE”……..….158 

Załącznik 1. Tabela opłat za bilety wydane wg oferty „ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE” 

ważne na przejazd pociągami kategorii ŁKA dla odcinka Łódź – Łowicz – 

Łódź…………………………………………………………………………..…..…...160 

Załącznik 2. Tabela opłat za bilety wydane wg oferty „ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE” 

ważne na  przejazd pociągami kategorii ŁKA dla odcinka Łódź – Kutno – 

Łódź……………………………………………………………………………..…….161 

Załącznik 3. Tabela opłat za bilety wydane wg oferty „ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE” 

ważne na przejazd pociągami kategorii ŁKA dla odcinka Łódź – Warszawa – 

Łódź…………………………………………………………………………….…......161 

Załącznik 4. Tabela opłat za bilety wydane wg oferty „ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE” 

ważne na przejazd pociągami kategorii ŁKA Sprinter dla odcinka Łódź – War-

szawa – Łódź …………………………………………………………………..…...161” 

3) w Dziale III dodaje się: 

a) „Wzór nr 26a do § 23 WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNO-

SPRAWNOŚĆ ………………………………………………………………………….223” 

b) „Wzór nr 26b do § 23, §25 i §28 WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STO-

PIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ………………………………………………….…..225” 

c) „Wzór nr 27a do § 23 ZAŚWIADCZENIE DLA JEDNEGO Z RODZICÓW LUB OPIE-

KUNA DZIECI  I MŁODZIEŻY DOTKNIĘTYCH INWALIDZTWEM LUB NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH ……………………………………………………………………….….228” 

d) „Wzór nr 48a do § 30  ZAŚWIADCZENIE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW…...251” 

e) „Wzór nr 55 do § 27 LEGITYMACJA POSELSKA …………………………….……259” 
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2. w Dziale I: 

1) pod Tabelą 2 Uprawnieni do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej – na 

podstawie ustaw  dodaje: 

„Tabela 3. UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW W POCIĄGACH „ŁKA” sp. z o.o. 

Uprawnieni Przejazdy w pociągach: kategorii ŁKA i ŁKA Sprinter 
Dokumenty poświadczające uprawnienia do 

ulgowych przejazdów 
 

Posłowie bezpłatnie zgodnie z Rozdziałem 3a § 35a 

             „ 

 

2) w Rozdziale 1 Tabele opłat za bilety jednorazowe – taryfa PODSTAWOWA strony  

nr 24-47 zastępuje się nowymi – w załączeniu; 

3) w Rozdziale 2 Tabele opłat za bilety jednorazowe – taryfa Łódzkie Łączy strony nr 

49-72 zastępuje się nowymi – w załączeniu; 

4) w Rozdziale 4 Tabele opłat za bilety okresowe – taryfa Łódzkie Łączy strony nr 84-

92 zastępuje się nowymi – w załączeniu; 

5) w Rozdziale 5 Tabele opłat za bilety jednorazowe i okresowe z ulgą handlową strony 

94-102 zastępuje się nowymi – w załączeniu; 

6) w Rozdziale 7 Opłaty z cena  zryczałtowaną dotychczasową tabelę 103 - Opłaty zry-

czałtowane zastępuję się nową: 

„Tabela 1. Opłaty zryczałtowane 

Nazwa opłaty  
Opłata brutto  

w złotych  

 
PTU 
 

Opłaty za wydanie biletu na przejazd/przewóz w pociągu:  3,00 0,22 

Bilet na przewóz rzeczy albo psa* pod nadzorem podróżnego  4,50 0,33 

ŁKA Karta - 55% (Roczna) Odrębna kalkulacja 

Opłata manipulacyjna pobierana przez przewoźnika uwzględnia-

jąca poniesione przez przewoźnika koszty czynności związanych ze 

zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, wynikającej  

z rozporządzenia MI z dnia 20 stycznia 2005 r. oraz z uchwały Sej-

miku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014r. 

16,00  2,99 

 

Opłata za przebieg pociągu specjalnego 

Odrębna kalkulacja  Opłatę za przebieg pociągu specjalnego, pobiera się w wysokości 

ponoszonych kosztów własnych, z doliczeniem marży zysku.  

Opłaty za przydzielenie na zamówienie pociągów specjalnych Odrębna kalkulacja 

*z wyjątkiem psa przewodnika lub psa asystującego (bezpłatny przewóz) 

             „ 

 

3. w Dziale II: 

1) w Rozdziale 1: 

a) w § 1 Zakres i obszar ważności taryfy: 

 w ust. 2 pkt 2) zapis „(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 915)” zastępuje się 

zapisem „(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1983)”; 
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 w ust. 2 pkt 8) lit. c) zapis „(Dz. U. z 2012 r. poz. 1060)” zastępuje się zapisem 

„(Dz.U. z 2017 poz. 1594)”; 

 w ust. 2 po pkt 12) dodaje się pkt 13) o treści: 

„13) ustawą z dnia 19 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1560), wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 1 poz. 13 z późn. zm).” 

 

b) w § 23 Przejazdy dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełno-

sprawnych oraz ich opiekunów: 

 

 w ust. 3 pkt 1) lit. b) zapis (wzór, nr 25, 25 a-c; 26) zastępuje się zapisem (wzór, 

nr 25, 25 a-c; 26, 26a, 26b); 

 w ust. 3 pkt 2) lit. b) zapis (wzór nr 27) zastępuje się zapisem (wzór nr 27, 27a); 

 

c) w § 25 Przejazdy osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz ich opie-

kunów: 

 

 w ust. 3 pkt 1) lit. k) zapis (wzory nr 25-26) zastępuje się zapisem (wzory nr 25-

26, 26 b); 

 

d) w § 28. Przejazdy osób niewidomych i ich przewodników: 

 

 w ust. 3 pkt 2) lit. l) zapis (wzory nr 25-26) zastępuje się zapisem (wzory nr 25-

26, 26b); 

 

2) po Rozdziale 3 dodaje się Rozdział 3a o następującej treści: 

„ 

Rozdział 3a. Przejazdy bezpłatne 

§ 35a. Przejazdy posłów 

1. Uprawnieni 

Posłowie – na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła 

i senatora oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie trybu 

korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów i przelotów  na terenie kraju.  

2. Zakres ważności 

Posłowie uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów w pociągach uruchamianych przez „ŁKA” 

sp. z o.o., przewidzianych w rozkładzie jazdy. 

3. Warunki stosowania 

Bezpłatny przejazd posła odbywa się na podstawie legitymacji poselskiej (wzór nr 55); legityma-

cja jest ważna od daty wystawienia przez cały okres piastowania mandatu; przejazd na pierwsze 

po wyborach posiedzenie Sejmu RP odbywa się na podstawie zaświadczenia o wyborze, wysta-

wione przez Państwową Komisję Wyborczą luz zaświadczenia wydanego przez Kancelarię 

Sejmu.   

„ 
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3) w Rozdziale 5 Przejazd na podstawie taryfy i oferty specjalnej: 

 

a) w § 39 Przejazdy na podstawie biletów wycieczkowych w ust. 2 dotychczasowy 

pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) bilet wycieczkowy wydaje się na przejazd jednorazowy na podstawie opłat wska-

zanych w tabeli nr 81 - Opłaty za bilety jednorazowe dla pociągów kategorii ŁKA  

w ramach oferty bilet wycieczkowy oraz tabeli nr 82 - Opłaty za bilety jednorazowe 

dla pociągów kategorii ŁKA Sprinter w ramach oferty bilet wycieczkowy;”; 

b) skreśla się dotychczasową treść  § 41: VACAT; 

c) w § 42. Przejazdy grupowe ust. 3 pkt 6) po sformułowaniu „lub bezpośrednio  

w siedzibie spółki „ŁKA” sp. z o.o.” dodaje się zapis „lub przesłać na adres:  

przejazdgrupowy@lka.lodzkie.pl,”; 

d) w § 43: 

 w ust. 2 w pkt 1) skreśla się zapis „Łódź – Sieradz – Łódź”;  

 w ust. 5 w pkt 2) dotychczasowy zapis „1– 5” zastępuje się zapisem „1– 4”; 

 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie: 

Załącznik 1. Tabela opłat za bilety wydane wg oferty „ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE” ważne  

na przejazd pociągami kategorii ŁKA dla odcinka Łódź – Łowicz – Łódź 

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  
5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 

Smardzew 

Łódź -                  

5,50 3,68 3,46 2,80 2,69 1,21 0,38 0,27 Glinnik Wieś 

Glinnik 

Swędów 
6,50 4,35 4,09 3,31 3,18 1,43 0,45 0,32 

Stryków 

Łódź -  
8,50 5,69 5,35 4,33 4,16 1,87 0,59 0,42 Bratoszewice 

Głowno 

Łódź -  

11,00 7,37 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 

Kamień Łowicki 

Domaniewice Cent. 

Domaniewice 

Grudze 

Łódź -  

13,00 8,71 8,19 6,63 6,37 2,86 0,91 0,65 Łowicz Przemieście 

Łowicz Główny 
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 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik 2. Tabela opłat za bilety wydane wg oferty „ŁÓDŹ BLIŻEJ CIEBIE” ważne  

na  przejazd pociągami kategorii ŁKA dla odcinka Łódź – Kutno – Łódź 

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  

6,50 4,35 4,09 3,31 3,18 1,43 0,45 0,32 Grotniki 

Chociszew 

Łódź -  

9,00 6,03 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 
Ozorków N. Miasto 

Ozorków 

Sierpów 

Łódź -  
11,00 7,37 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 

Łęczyca 

Łódź -  
12,00 8,04 7,56 6,12 5,88 2,64 0,84 0,60 

Gawrony 

Łódź -  

13,00 8,71 8,19 6,63 6,37 2,86 0,91 0,65 Witonia 

Kutno 

 

            „ 

 dotychczasowy załącznik nr 4 otrzymuje nr 3; 

 dotychczasowy załącznik nr 5 otrzymuje nr 4; 

 

4. w Dziale III: 

1) dodaje się nowe wzory nr 26a, 26b, 27a, 48a, 55 w załączeniu; 

2) pod wzorem nr 27 dodaje się zapis: 

„Wydane zaświadczenia zachowują ważność do dnia terminu w nich określonego. 

Druki zaświadczeń mogą być wykorzystywane do wyczerpania nakładów.” 

3) pod wzorem nr 45: 

 w objaśnieniach dotychczasowy zapis (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm) zastę-

puje się zapisem (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn. zm), 

 dotychczasowy zapis „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2014 r. poz. 1954” zastępuje 

się zapisem „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 1454”; 

4) pod wzorem nr 53: 

 w opisie awersu karty w pkt 3 dotychczasowy zapis „SERIAL AND NUMBER” zastę-

puje się zapisem „SERIES AND NUMBER”, 

 dotychczasowy zapis „Wzór opublikowany w Dz.U. 2016 poz. 581” zastępuje się za-

pisem „Wzór opublikowany w Dz.U. 2017 poz. 1594”. 

           


