
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Zmiana nr 4 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) 

 

Obowiązuje od dnia 3 lipca 2017 r. 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1. Spisie treści otrzymuje brzmienie:  
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2. w Dziale I Opłaty przewozowe: 

a) nad Tabelą nr 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 

z późn. zm.)” 

b) w Tabeli nr 1  

 poz. 3. otrzymuje brzmienie: 

„ 

3.  

Funkcjonariusze Służby Celno – Skarbo-
wej – w czasie wykonywania czynności 
służbowych kontroli określonej w dziale V 
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Kra-
jowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1948) 

100  -  

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie 

o wykonywaniu czynności służbowych 

kontroli, zawierające podstawę prawną ko-

rzystania z ulgi, wystawione przez ministra 

właściwego do spraw finansów publicz-

nych, Szefa Służby Celnej, właściwego dy-

rektora izby celnej lub właściwego naczel-

nika urzędu celnego   

            „ 

 dodaję się poz. 18a, która otrzymuje brzmienie: 

„ 

18a 

Dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukoń-

czenia 18.roku życia, w okresie pobiera-

nia nauki języka polskiego, historii, geo-

grafii, kultury polskiej lub innych przed-

miotów nauczania w języku polskim w: 

a) szkołach prowadzonych przez orga-

nizacje społeczne za granicą zareje-

strowanych w bazie prowadzonej 

przez upoważnioną jednostkę podle-

głą ministrowi właściwemu do spraw 

oświaty i wychowania, 

b) szkołach funkcjonujących w syste-

mach oświaty innych państw, 

c) sekcjach polskich funkcjonujących w 

szkołach działających w systemach 

oświaty innych państw, 

d) szkołach europejskich działających 

na podstawie Konwencji o Statucie 

Szkół Europejskich, sporządzonej w 

Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 

r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10) 

37 49 

Legitymacja ucznia wydawana przez kon-
sula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego 
ze względu na siedzibę szkoły, okazywana 
wraz z dokumentem umożliwiającym 
stwierdzenie tożsamości i wieku osoby 
uprawnionej 

          „ 

 dodaję się poz. 21a która otrzymuje brzmienie: 

„ 

21a 

Nauczyciele uczący języka polskiego, hi-
storii, geografii, kultury polskiej lub in-
nych przedmiotów nauczania w języku 
polskim w szkołach i sekcjach, o których 

mowa w poz. 18a. 

33 33 

Legitymacja nauczyciela wydana przez 

konsula Rzeczypospolitej Polskiej właści-

wego ze względu na siedzibę szkoły, oka-

zywana wraz z dokumentem umożliwiają-

cym stwierdzenie tożsamości osoby 

uprawnionej. 

          „ 
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 pod Tabelą nr 1 w pkt 1) lit a otrzymuje brzmienie: 

„Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów doku-
mentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810)” 

 

 pod Tabelą nr 1 w pkt 1) dodaję się lit. e, która otrzymuje brzmienie: 

„Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów doku-
mentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania 
ważności (Dz. U. z 2017 poz. 811)” 

 

 pod Tabelą nr 1 w pkt 1) dodaję się lit. f, która otrzymuje brzmienie: 

„Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie legitymacji służbowych 
osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej  
i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. z 2017 poz. 641)” 

 

2. w Dziale I Rozdział 1:  

1) tytuł Tabeli nr 1 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 1 Opłaty za bilety jednorazowe normalne dla pociągów kategorii ŁKA” 

2) tytuł Tabeli nr 2 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 2. Opłaty za bilety jednorazowe normalne dla pociągów kategorii ŁKA Sprinter” 

3) tytuł Tabeli nr 3 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 3. Dopłaty do biletów jednorazowych normalnych w razie zmiany kategorii po-

ciągu - Taryfa podstawowa” 

4) tytuł Tabeli nr 4 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 4. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 33%, taryfa podstawowa, dla 

pociągów kategorii ŁKA” 

5) tytuł Tabeli nr 5 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 5. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 33%, taryfa podstawowa, dla 

pociągów kategorii ŁKA Sprinter” 

6) tytuł Tabeli nr 6 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 6. Dopłaty w razie zmiany kategorii pociągu do biletów jednorazowych z ulgą 

ustawową 33% taryfa podstawowa” 

7) tytuł Tabeli nr 7 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 7. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 37% dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa podstawowa” 

8) tytuł Tabeli nr 8 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 8. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 37% dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa podstawowa” 

9) tytuł Tabeli nr 9 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 9. Dopłaty w razie zmiany kategorii pociągu do biletów jednorazowych z ulgą 

ustawową 37% taryfa podstawowa” 

10) tytuł Tabeli nr 10 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 10. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 49%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa podstawowa” 

11) tytuł Tabeli nr 11 otrzymuje nazwę: 
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„Tabela 11. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 49%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa podstawowa” 

12) tytuł Tabeli nr 12 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 12. Dopłaty w razie zmiany kategorii pociągu do biletów jednorazowych z ulgą 

ustawową 49% taryfa podstawowa” 

13) tytuł Tabeli nr 13 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 13. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 51%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa podstawowa” 

14) tytuł Tabeli nr 14 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 14. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 51%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa podstawowa” 

15) tytuł Tabeli nr 15 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 15. Dopłaty w razie zmiany kategorii pociągu do biletów jednorazowych z ulgą 

ustawową 51% taryfa podstawowa” 

16) tytuł Tabeli nr 16 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 16. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą 78%, dla pociągów kategorii ŁKA, ta-

ryfa podstawowa” 

17) tytuł Tabeli nr 17 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 17. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą 78%, dla pociągów kategorii ŁKA Sprin-

ter, taryfa podstawowa” 

18) tytuł Tabeli nr 18 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 18. Dopłaty w razie zmiany kategorii pociągu do biletów jednorazowych z ulgą 

ustawową 78% taryfa podstawowa” 

19) tytuł Tabeli nr 19 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 19. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 93%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa podstawowa” 

20) tytuł Tabeli nr 20 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 20. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 93%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa podstawowa” 

21) tytuł Tabeli nr 21 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 21. Dopłaty w razie zmiany kategorii pociągu do biletów jednorazowych z ulgą 

ustawową 93% taryfa podstawowa” 

22) tytuł Tabeli nr 22 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 22. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 95%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa podstawowa” 

23) tytuł Tabeli nr 23 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 23. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 95%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa podstawowa” 

24) tytuł Tabeli nr 24 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 24. Dopłaty w razie zmiany kategorii pociągu do biletów jednorazowych z ulgą 

ustawową 95% taryfa podstawowa” 

 

3. w Dziale I w Rozdziale 2: 

1) tytuł Tabeli nr 25 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 25. Opłaty za bilety jednorazowe normalne dla pociągów kategorii ŁKA, taryfa 

Łódzkie Łączy” 

2) tytuł Tabeli nr 26 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 26. Opłaty za bilety jednorazowe normalne dla pociągów kategorii ŁKA Sprinter, 

taryfa Łódzkie Łączy” 

3) tytuł Tabeli nr 27 otrzymuje nazwę: 
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„Tabela 27. Dopłaty w razie zmiany kategorii pociągu do biletów jednorazowych normal-

nych, taryfa Łódzkie Łączy” 

4) tytuł Tabeli nr 28 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 28. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 33%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa Łódzkie Łączy” 

5) tytuł Tabeli nr 29 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 29. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 33%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa Łódzkie Łączy” 

6) tytuł Tabeli nr 30 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 30. Dopłaty do biletów jednorazowych z ulgą ustawową 33% w razie zmiany ka-

tegorii pociągu, taryfa Łódzkie Łączy” 

7) tytuł Tabeli nr 31 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 31. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 37%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa Łódzkie Łączy” 

8) tytuł Tabeli nr 32 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 32. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 37%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa Łódzkie Łączy” 

9) tytuł Tabeli nr 33 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 33. Dopłaty do biletów jednorazowych z ulgą ustawową 37% w razie zmiany ka-

tegorii pociągu, taryfa Łódzkie Łączy” 

10) tytuł Tabeli nr 34 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 34. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 49%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa Łódzkie Łączy” 

11) tytuł Tabeli nr 35 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 35. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 49%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa Łódzkie Łączy” 

12) tytuł Tabeli nr 36 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 36. Dopłaty do biletów jednorazowych z ulgą ustawową 49% w razie zmiany ka-

tegorii pociągu, taryfa Łódzkie Łączy” 

13) tytuł Tabeli nr 37 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 37. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 51%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa Łódzkie Łączy” 

14) tytuł Tabeli nr 38 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 38. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 51%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa Łódzkie Łączy” 

15) tytuł Tabeli nr 39 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 39. Dopłaty do biletów jednorazowych z ulgą ustawową 51% w razie zmiany ka-

tegorii pociągu, taryfa Łódzkie Łączy” 

16) tytuł Tabeli nr 40 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 40. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 78%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa Łódzkie Łączy” 

17) tytuł Tabeli nr 41 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 41. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 78%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa Łódzkie Łączy” 

18) tytuł Tabeli nr 42 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 42. Dopłaty do biletów jednorazowych z ulgą ustawową 78% w razie zmiany ka-

tegorii pociągu, taryfa Łódzkie Łączy” 

19) tytuł Tabeli nr 43 otrzymuje nazwę: 
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„Tabela 43. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 93%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa Łódzkie Łączy” 

20) tytuł Tabeli nr 44 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 44. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 93%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa Łódzkie Łączy” 

21) tytuł Tabeli nr 45 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 45. Dopłaty do biletów jednorazowych z ulgą ustawową 93% w razie zmiany ka-

tegorii pociągu, taryfa Łódzkie Łączy” 

22) tytuł Tabeli nr 46 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 46. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 95%, dla pociągów kategorii 

ŁKA, taryfa Łódzkie Łączy” 

23)  tytuł Tabeli nr 47 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 47. Opłaty za bilety jednorazowe z ulgą ustawową 95%, dla pociągów kategorii 

ŁKA Sprinter, taryfa Łódzkie Łączy” 

24) tytuł Tabeli nr 48 otrzymuje nazwę: 

„Tabela 48. Dopłaty do biletów jednorazowych z ulgą ustawową 95% w razie zmiany ka-

tegorii pociągu, taryfa Łódzkie Łączy” 

 

4. w Dziale I w Rozdziale 6: 

1) tabele dotyczące opłat za bilety strefowe jednorazowe otrzymują brzmienie: 

„ 

Tabela nr 98 Bilety strefowe jednorazowe ważne przez 20 minut 

Strefa 
Według 
taryfy 

Cena 
brutto 

PTU 

w   złotych 

A 
20             

min. 

N 2,80 0,21 

33% 1,88 0,14 

37% 1,76 0,13 

49% 1,43 0,11 

50% 1,40 0,10 

51% 1,37 0,10 

55% 1,26 0,09 

78% 0,62 0,05 

93% 0,20 0,01 

95% 0,14 0,01 
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Tabela 99. Bilety strefowe jednorazowe ważne przez 40 minut 

Strefa 
Według 
taryfy 

Cena 
brutto 

PTU 

w   złotych 

A 
40 

min. 

N 3,60 0,27 

33% 2,41 0,18 

37% 2,27 0,17 

49% 1,84 0,14 

50% 1,80 0,13 

51% 1,76 0,13 

55% 1,62 0,12 

78% 0,79 0,09 

93% 0,25 0,02 

95% 0,18 0,01 

Tabela 100 Bilety strefowe jednorazowe ważne przez 60 minut 

Strefa 
Według 
taryfy 

Cena 
brutto PTU 

w   złotych 

A 
60 

min. 

N 4,40 0,33 

33% 2,95 0,22 

37% 2,77 0,21 

49% 2,24 0,17 

50% 2,20 0,16 

51% 2,16 0,16 

55% 1,98 0,15 

78% 0,97 0,07 

93% 0,31 0,02 

95% 0,22 0,02 

      „ 
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2) dotychczasowa Tabela nr 99 otrzymuje tytuł: 

„Tabela 101. Bilety strefowe okresowe imienne miesięczne” 

3) dotychczasowa Tabela nr 100 otrzymuje tytuł: 

„Tabela 102. Bilety strefowe okresowe imienne kwartalne” 

4) dotychczasowa Tabela nr 101 otrzymuje tytuł: 

„Tabela 103. Opłaty zryczałtowane” 

5. w Dziale II w Rozdziale 1: 

1) w § 1 w ust. 2:  

 pkt 4) lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodza-

jów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych prze-

jazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 

r. poz. 810),” 

 pkt 4) lit. dodaję się lit. c): 

„c) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów 

dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejaz-

dów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wyda-

wania i przedłużania ważności (Dz. U. z 2017 r. poz. 811); 

 pkt 12) otrzymuje brzmienie: 

„12) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 

2016 poz. 1947).” 

2) tytuł § 21 otrzymuje brzmienie: 

„§ 21. Przejazdy służbowe funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariu-

szy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy Policji i Żołnierzy Żandarme-

rii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych” 

3) w § 21: 

a) w ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) funkcjonariusze celni Służby Celno-Skarbowej;” 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służ-

bowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajo-

wej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947);” 

c) w ust. 3 pkt 1) lit b) zapis „kontroli celnej w ruchu granicznym” zastępuje się zapisem 

„o których mowa w ust. 2 pkt 2” 

4) w § 30 ust. 3 pkt 1) lit g) otrzymuje brzmienie: 

„g) zarządy wojewódzkie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,” 
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5) w § 31:  

a) ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 

przedmiotów nauczania w języku polskim w szkołach, o których mowa w § 32 ust. 

1 pkt 3a)” 

b) dodaje się pkt 3) który otrzymuje brzmienie: 

„3) nauczyciele akademiccy,” 

c) ust. 3 pkt 2) lit b) otrzymuje brzmienie: 

„b) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 2– legitymacja nauczyciela (wzór nr 49a), 

okazywana wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości nau-

czyciela. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania  

w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny,” 

d) ust. 3 pkt 2) dodaje się lit. c) która otrzymuje brzmienie: 

„c) dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 3 – legitymacja służbowa nauczyciela aka-

demickiego (wzór nr 50)” 

6) w § 32:  

a) w ust. 1 po pkt 3) dodaje się pkt 3a) który otrzymuje brzmienie: 

„3a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobiera-

nia nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przed-

miotów nauczania w języku polskim w: 

a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestro-

wanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą mini-

strowi 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 Statucie Szkół 

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 2 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 

2005 r. poz. 10);” 

b) w ust. 2 pkt 2) zapis „pkt 2 i 3” zastępuje się zapisem „pkt 2, 3 i 3a”; 

c) w ust. 3 dodaje się pkt 3a), który otrzymuje brzmienie: 

„3a) w pkt 3a – odbywają się odpowiednio z legitymacją szkolną (wzór nr 18a) okazy-

waną wraz z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku 

ucznia. Legitymacje wydane na rok szkolny kończący się w państwie wydania  

w 2017 r. zachowują ważność na kolejny rok szkolny.” 

7) w § 38:  

a) w ust. 1 dodaje się pkt 4a), który otrzymuje brzmienie: 
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„4a) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 

przedmiotów nauczania w języku polskim w szkołach, o których mowa  

w § 32 ust. 1 pkt 3a);” 

b) w ust. 1 dodaje się pkt 5a), który otrzymuje brzmienie: 

„5a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobiera-

nia nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przed-

miotów nauczania w języku polskim w: 

a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestro-

wanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą mini-

strowi 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 Statucie Szkół 

Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 2 czerwca 1994 r. (Dz. U. 

z 2005 r. poz. 10); 

c) w ust. 2 w pkt 2): 

 lit. d) otrzymuje brzmienie: 

„d) pkt 4 i 4a – uprawnione są do ulgi 33%,” 

 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) pkt 5 i 5a – uprawnione są do ulgi 49%,” 

6. w Dziale II w Rozdziale 6: 

1) w § 44 w ust. 3 pkt 3) otrzymuje brzmienie: 

„ 3) zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany bilet strefowy czasowy można do-

konać przed rozpoczęciem określonego na nim terminu ważności;” 
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2) w § 45 w ust. 3 dodaje się punkt pkt 11) 

„11) zwrot biletu na zasadach określonych w Regulaminie ŁKA.” 

7. w Dziale III: 

1) wzór nr 2 – zastępuje się nowym wzorem (w załączeniu); 

2) wzór nr 10 – zapis „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624” zastępuje 

się zapisem „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 170” 

3) wzór nr 12 – zapis „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 23” zastępuje się zapi-

sem „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 170” 

4) wzór nr 14 – zapis „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2010 r., Nr 97, poz. 624” zastępuje 

się zapisem „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 170” 

5) wzór nr 16 – zapis „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2015 r., poz. 23” zastępuje się zapi-

sem „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 170” 

6) wzór nr 18 – zapis „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2016 r., poz. 787” zastępuje się za-

pisem „Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r., poz. 170” 

7) dodaje się nowe wzory nr 18a i 49a (w załączeniu). 
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Wzór nr 2 do § 21  
LEGITYMACJA SŁUŻBOWA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ 

 
Objaśnienia: 

Awers: 

 tło giloszowe w kolorze beżowo-zielonym z elementami widocznymi  w świetle UV, 

 wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 

 napisy w kolorze czarnym, 

 numer legitymacji służbowej wykonany w technice typograficznej. 

Rewers: 

 tło giloszowe w kolorze zielono-beżowym z elementami widocznymi  w świetle UV, 

 znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej, 

 miejsce na fotografię nanoszoną w procesie personalizacji, 

 napisy w kolorze czarnym, 

 zaznaczone mikrodrukiem miejsca na dane nanoszone w procesie personalizacji; 

 znak graficzny, litery RP wpisane w kontur Polski, wykonany farbą optycznie zmienną. 

Uwaga: 

Legitymacja jest wykonana na papierze z bieżącym znakiem wodnym, zalaminowana obustronnie 

folią zabezpieczającą, która na rewersie posiada znaki widoczne w świetle UV. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 641 
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Wzór nr 18a do § 32 WZÓR LEGITYMACJI UCZNIA 

 

 

Opis wzoru legitymacji: 

Papier o gramaturze 200-250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu:110 mm x 

70 mm. Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legity-

macji. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 811 
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Wzór nr 49a do § 31 WZÓR LEGITYMACJI NAUCZYCIELA  

 

 

Opis wzoru legitymacji: 

Papier o gramaturze 200-250 g/m2. Tło białe, z czarnym nadrukiem, o wymiarach po złożeniu:110 mm x 

70 mm. Na pierwszej stronie wzdłuż dłuższej krawędzi biało-czerwony pas przez całą wysokość legity-

macji. 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2017 r. poz. 811 


