
Zmiana nr 8 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) 

 

Obowiązuje od dnia 9 grudnia 2018 r. 

 

W Taryfie przewozowej (ŁKA-TP), tekst jednolity obowiązujący od 11 grudnia 2016 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Spis treści w Dziale III - Wzory dokumentów uprawniających do ulg od wzoru  

nr 13e do wzoru nr 13h otrzymuje brzmienie: 

„ 
Wzór nr 13e do § 23 i § 32 E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół realizujących kształcenie 

ogólne i kształcenie artystyczne, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych ……………………211 

 

Wzór nr 13f do § 23 i § 32 E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół 

realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne…………………………………….…212 

 

Wzór nr 13g do § 23 i § 32 E-legitymacja szkolna dla uczniów szkoły policealnej, z wyjątkiem 

uczniów niepełnosprawnych…………………………………………………………………………213 

 

Wzór nr 13h do § 23 i § 32 E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkoły 

policealnej……………………………………………………………………………………………..214 

                „ 

 
2. nad tabelą nr 1. „UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNI-

KACJI KRAJOWEJ” w pkt 2) otrzymuje brzmienie „z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-

towe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 996)”. 

 

3. W Tabeli nr 1 wiersz nr 18 i 19 otrzymują brzmienie: 

   

18.  

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczę-

cia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego do ukoń-

czenia szkoły podstawowej lub ponad-

podstawowej – publicznej lub niepublicz-

nej o uprawnieniach szkoły publicznej, 

nie dłużej niż do ukończenia 24 roku ży-

cia  

37   49  

1) zaświadczenie o spełnianiu obowiązko-
wego rocznego przygotowania przed-
szkolnego, wydane przez dyrektora 
przedszkola lub dyrektora szkoły;  

2) legitymacja szkolna (w tym legitymacja 
dla uczniów dotkniętych inwalidztwem 
lub niepełnosprawnych – w relacjach 
innych niż określone w poz. 7) wraz z 
dowodem osobistym lub innym doku-
mentem umożliwiającym stwierdzenie 
wieku ucznia, jeżeli nie jest on okre-
ślony w tej legitymacji.  

 

 

19.  

 

studenci do ukończenia 26 roku życia,  

w tym słuchacze kolegiów pracowników 
służb społecznych do ukończenia 26 
roku życia, doktoranci do ukończenia 35 
roku życia  

 

51  51  

Odpowiednio:  

1) dla studentów – legitymacja studencka, 
wydana przez polską szkołę wyższą,  

2) dla słuchaczy kolegiów pracowników 
służb społecznych – legitymacja słuchacza 
kolegium,  

3) dla doktorantów – legitymacja dokto-
ranta wydana przez polską szkołę wyższą 
lub jednostkę naukową, wraz z dowodem 
osobistym lub innym dokumentem umożli-
wiającym stwierdzenie wieku odpowiednio 
studenta lub słuchacza, jeżeli nie jest on 
określony w tych legitymacjach 

 
  



4. w tytule tabeli nr 103 dodaje się odwołanie (*), pod tabelą dodaje się odwołanie w brzmie-

niu „*opłaty w ramach Wspólnego Biletu zgodnie z postanowieniami ZW-WB”; 

 

5. W Dziale I: 

 

1) W Rozdziale 6: 

a) pod tabelą nr 98 dodaje się zapis w brzmieniu: „*od 11 października 2018 r. do 31 

grudnia 2019 r. z uwagi na prowadzone modernizacje drogowe bilet 20 minutowy 

jest ważny 40 minut”; 

b) pod tabelą nr 99 dodaje się zapis w brzmieniu: „*od 11 października 2018 r. do 31 

grudnia 2019 r. z uwagi na prowadzone modernizacje drogowe bilet 40 minutowy 

jest ważny 60 minut”; 

c) pod tabelą nr 100 dodaje się zapis w brzmieniu: „*od 11 października 2018 r. do 31 

grudnia 2019 r. z uwagi na prowadzone modernizacje drogowe oferta biletu 60 mi-

nutowy (w cenie 4,40 zł) zablokowana – w zamian obowiązuje bilet w cenie 3,60 zł”. 

2) w Rozdziale 8. Opłaty dodatkowe dodaje się odwołanie w brzmieniu „*Opłaty dodat-

kowe w ramach Wspólnego Biletu zgodnie z postanowieniami ZW-WB”; 

 

6. W Dziale II Postanowienia taryfowe: 

 

1) w Rozdz. 1 w §1:  

a) ust. 2 pkt 9) otrzymuje brzmienie: „ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 996);” 

b) ust. 3 dodaje się pkt 11) i 12) w brzmieniu: 

„11) Wspólny Bilet (WB) – oferta stosowana przy przejazdach jednorazowych w komuni-

kacji krajowej, w ramach wybranego przez Podróżnego Planu Podróży, realizo-

wana Pociągami uruchamianymi, przez co najmniej dwóch Przewoźników. Zasady 

i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) zamieszczone są na stronie in-

ternetowej „ŁKA” sp. z o.o. (www.lka.lodzkie.pl); 

12) ZW-WB - Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu.” 

2) dodaje się §  14a w brzmieniu: 

„ 

§ 14a Zasady ustalania i stosowania opłat przewozowych w ramach  

Wspólnego Biletu (WB) 

Przy przejazdach jednorazowych na podstawie biletów wydanych w ramach Wspólnego 

Biletu (WB) obowiązują zasady ustalania i stosowania opłat przewozowych zgodnie z 

postawieniami - Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu ZW-WB, zamieszczone 

są na stronie internetowej „ŁKA” sp. z o.o. (www.lka.lodzkie.pl). 

           „ 

3) w §  23 ust. 3 pkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„ 

a) dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo 

ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:  

• legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego (wzór nr 10  

i 10a),  

• legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnospraw-

nych (wzór nr 11, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13b, 13d, 13f, 13h),   

• legitymacja szkolna (wzór nr 13a, 13c, 13e, 13f, 13g, 13h, 14a, 15, 16, 17, 17a, 

17b, 18) lub studencka (wzory nr 15 i 15a, 19 i 19a) wraz z jednym z dokumen-

tów wymienionych w lit. b);  

„ 

  



4) w § 32:  

 

a) ust. 1 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„ 

3) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania 

przedszkolnego, w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 

ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepu-

blicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku 

życia; 

„ 

b) ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 

„ 

5) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 26 roku 

życia, 

„ 

c) w ust. 3: 

 

 pkt 2)  otrzymuje brzmienie: 

 ”w pkt 2 – odbywają się wraz odpowiednio z legitymacją szkolną (wzór nr 11, 12, 

12a, 12b, 12c, 12d, 13b, 13d, 13f, 13h) lub legitymacją studencką (wzory nr 

19,19a);”, 

 pkt 3) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) legitymacją szkolną (wzór nr 13a, 13c, 13e, 13g, 14a, 14b, 15, 16, 17, 17a, 

17b, 18);”,  

 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) w pkt 5 – odbywają się wraz z legitymacją słuchacza kolegium (wzór nr 23);” 

 dodaje się pkt 9, który otrzymuje brzmienie: 

„9) W latach szkolnych 2018/2019 dokumentami poświadczającymi uprawnienia 

uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych do korzystania z ulgowych 

przejazdów, są dokumenty, o których mowa w pkt 3) lit. b.”, 

 

5) w Rozdziale 7: 

 

a) w § 46 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8. Przewóz bagażu ręcznego w ramach WB zgodnie z postanowieniami ZW-WB.”; 

b) w § 47 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5. Przewóz zwierząt domowych w ramach WB zgodnie z postanowieniami ZW-

WB.”; 

c) w § 48 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6. Przewóz roweru w ramach WB zgodnie z postanowieniami ZW-WB.”; 

 

7. W Dziale III WZORY DOKUMENTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ULG: 

1) skreśla się wzór nr 13 – VACAT, 

2) dodaje się nowe wzory legitymacji, odpowiednio wzór nr 13a-13h oraz informacje ogólne 

dotyczące wydawania legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych: 

  



"Wzór nr 13e do § 23 i § 32 E-legitymacja szkolna dla uczniów szkół realizujących kształ-

cenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych 

 

 
 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 poz. 1193 

  



Wzór nr 13f do § 23 i § 32 E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkół 

realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne 

 

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 poz. 1193 
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Wzór nr 13g do § 23 i § 32 E-legitymacja szkolna dla uczniów szkoły policealnej, z wyjąt-

kiem uczniów niepełnosprawnych 

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 poz. 1193 
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Wzór nr 13h do § 23 i § 32 E-legitymacja szkolna dla niepełnosprawnych uczniów szkoły poli-

cealnej 

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2018 poz. 1193 
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INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA LEGITYMACJI 

SZKOLNYCH I E-LEGITYMACJI SZKOLNYCH 

7) 1. Legitymację szkolną w postaci papierowej 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. 

8) 2. Legitymacja szkolna w postaci papierowej ma wymiary 72 mm na 103 mm. 

9) 3. Legitymacja szkolna w postaci papierowej posiada napisy w kolorze czarnym, czcionka Frank 

Ruhl Libre. 

10) 4. Legitymację szkolną w postaci papierowej w miejscach oznaczonych we wzorze opatruje się 

odciskiem pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm. 

11) 5. E-legitymacja szkolna jest kartą wykonaną z polichlorku winylu (PCV) formatu ID-1, która 

może zawierać układ elektroniczny z interfejsem bezstykowym. 

12) 6. 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. 

13) 7. 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. 

14) 8. 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. 

15) 9. 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. 

16) 10. 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. 

17) 11. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera pozytywowe i negatywowe mikrodruki (mikroteksty)  

z napisami "Legitymacja szkolna" i "MKiDN". 

18) 12. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera mikrodruki (mikroteksty) o modulowanej wielkości 

czcionki - napis "RP". 

19) 13. Blankiet e-legitymacji szkolnej zawiera w formie reliefu fragmenty napisu "Legitymacja 

szkolna". 

20) 14. Blankiet e-legitymacji szkolnej jest przystosowany do personalizacji techniką druku 

termotransferowego. 

21) 15. E-legitymacja szkolna zawiera napisy: 

22) 1) na awersie: 

23) 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, 

24) b) "Nr" (dla numeru jednostkowego e-legitymacji), w kolorze czarnym (Black), krój czcionki 

Swiss 721 PL 7 pkt, 
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25) 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); 

26) 2) na rewersie: 

27) 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, 

28) b) "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, 

29) c) odpowiednio "ART/100, ART/101/n, ART/102, ART/103/n", w kolorze czarnym (Black), krój 

czcionki tekstu Swiss 721 PL BOLD 6 pkt. 

30) 16. 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. 

31) 17. E-legitymację szkolną opatruje się hologramem w miejscach oznaczonych we wzorze. 

32) 18. 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. 

33) 19. Na hologram, o którym mowa w ust. 18, w sposób trwały i nieusuwalny nanosi się rok 

ważności  

e-legitymacji szkolnej. 
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3) zmienia się wzór nr 23, tj.: 

„Wzór nr 23 do § 32  

LEGITYMACJA SŁUCHACZA KOLEGIUM  

 

Opis: 

1) format po złożeniu A7 (74 mm x 105 mm); 

2) strony wewnętrzne legitymacji wykonane na papierze offsetowym o gramaturze 80 g/m2; 

3) strony wewnętrzne legitymacji pokryte giloszem według wzoru; gilosz stanowi siatka  

w kolorze różowym - nr Pantone 182 U, którą tworzą współśrodkowe kółka o średnicach 3,5 mm i 1 

mm oraz grubości linii 0,398 pkt; 

4) na stronie wewnętrznej prawej - pionowy pasek o szerokości 20 mm w kolorze niebieskim - nr 

Pantone 278 U; 

5) druk tekstu stron wewnętrznych jednostronny w kolorze czarnym: 

a) "LEGITYMACJA SŁUCHACZA KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZ-

NYCH" - czcionka Arial CE, 8 pkt, pogrubione wersaliki, 

b) "Ważna do dnia:" - czcionka Times New Roman CE, 10 pkt, 

c) "Poświadcza uprawnienia do 50% ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,  

a także uprawnienia do korzystania - do ukończenia 26 roku życia - z ulgowych przejazdów środ-

kami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych 

przepisów." - czcionka Times New Roman CE, 8,6 pkt, 

d) "zamieszkał... w" - czcionka Times New Roman CE, 9 pkt, 

e) "31 marca", "31 października" i "r." - czcionka Times New Roman CE, 7 pkt, 

f) "pieczęć urzędowa" - czcionka Times New Roman CE, 6 pkt, 

g) "fotografia 35 x 45 mm, "(nr albumu)", "(podpis słuchacza)", "(imię i nazwisko)", "(data uro-

dzenia)", "(dokładny adres)", "(pieczęć podłużna kolegium)", "(data)", "(podpis wystawcy)" - 

czcionka Times New Roman CE, 6 pkt; 

6) oprawa - tektura o gramaturze 630 g/m2, materiał pokrywający - introkal lub vanolnigeria. 
 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2016 r., poz. 1543. 

 


