
 
 

Zmiana nr 5 

Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) 

 

Obowiązuje od dnia 1 października 2016 r. 

 

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

wadza się następujące zmiany: 

 

1. W spisie treści: 

a) skreśla się: wzór nr 11a LEGITYMACJA PRZEDSZKOLNA DLA DZIECKA NIEPEŁ-

NOSPRAWNEGO; 

b) skreśla się: wzór nr 12a LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH; 

c) dodaje się: 

„Wzór nr 12c  LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE 

WSZYSTKICH TYPACH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH ………………………………………155a”; 

d) skreśla się: wzór 13a ZAŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU OBOWIĄZKU ROCZNEGO 

PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO; 

e) zapis wzoru nr 14 otrzymuje brzmienie: 

„Wzór nr 14 LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, Z WY-

JĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH I SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ UCZNIÓW NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH……………………………………………………………………………………….157”; 

f) skreśla się: wzór nr 14a LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY 

WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAW-

NYCH; 

g) zapis wzoru nr 14b otrzymuje brzmienie: 

„Wzór nr 14b LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ,  

Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH I SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ UCZNIÓW NIE-

PEŁNOSPRAWNYCH……………………………………………………………………………..159”; 

h) dodaje się: 

„Wzór nr 14c LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ AR-

TYSTYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH…………………159a”; 

i) dodaje się: 

„Wzór nr 14d LEGITYMACJA SZKOLNA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH I SŁUCHACZY 

SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH, Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH……..159b” 

 

 

 

 



 

 
 

2. w Dziale I: 

1) na str. 13 w poz. 16 ostatnie zdanie w drugiej kolumnie otrzymuje brzmienie:  

„Przewodnikiem osoby niewidomej może być osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – prze-

wodnik **)” 

2) na str. 13 pod Tabelą nr 1 dodaje się zapis:  

„**) w pociągach ŁKA pies przewodnik lub pies asystujący odbywa podróż w ramach ważności 

biletu osoby niepełnosprawnej” 

3. w Dziale II: 

1) w Rozdziale 1: 

a) w § 1 ust. 2 pkt 6) zapis „(tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 840), zastępuje się 

zapisem „(tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 871); 

b) w § 1 ust. 2 pkt 7) zapis „(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.)”, 

zastępuje się zapisem „(tekst jednolity Dz.U z 2016 r. poz. 1255)”; 

2) w Rozdziale 4: 

a) w § 20 ust. 3 pkt 1) lit a): 

 zapis „(wzór nr 11 i 11a),” zamienia się na: „(wzór nr 11),”; 

 zapis „(wzór nr 12,12a i 12b),” zamienia się na: „(wzór nr 12,12b i 12c),”; 

 zapis „(wzór nr 14,14a i 14b)” zamienia się na: „(wzór nr 14, 14b, 14c i 14d)”; 

b) w § 22 ust. 3 pkt 1) lit h) zapis „(wzory nr 29 i 30)” zamienia się na: „(wzory nr 29, 30 

i 30a)” 

c) w § 29 ust. 3: 

 pkt 1) lit c) zapis „(wzór nr 11 i 11a)” zamienia się na: „(wzór nr 11)”; 

 pkt 2) zapis „(wzory nr 14, 14a i 14b)” zamienia się na: „(wzór nr 12, 12b 

i 12c)”; 

 pkt 3) lit a) zapis „(wzór nr 13 i 13a)” zamienia się na: „(wzór nr 13)”; 

 pkt 3) lit b) zapis „(wzór nr 14, 14a i 14b)” zamienia się na: „(wzór nr 14, 14b, 

14c i 14d)”; 

d) w § 37 ust. 3 dodaje się punkt: 

„4) oferty nie łączy się z innymi ulgami i ofertami stosowanymi przez ŁKA”; 

e) w § 38 ust. 3 pkt 7) na końcu zdania skreśla się zapis:  

„na zasadach określonych w Regulaminie ŁKA;” a po wyrazie „relacji” przecinek za-

stępuje się średnikiem; 

4. w Dziale III: 

1) skreśla się w całości wzór nr 11a; 

2) w opisie wzoru nr 12 zapis „MEN-I/50/2” zastępuje się zapisem „MEN-I/51/2”; 

3) skreśla się w całości wzór nr 12a; 



 

 
 

4) dodaje się str. 155a i umieszcza wzór nr 12c, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

5) skreśla się w całości wzór nr 13a (MENiS-1/137/2); 

6) tytuł wzoru nr 14 otrzymuje brzmienie:  

„LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, Z WYJĄT-

KIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH I SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ UCZNIÓW NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH” 

7) skreśla się w całości wzór nr 14a; 

8) tytuł wzoru nr 14b otrzymuje brzmienie:  

„LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ, Z WYJĄTKIEM 

SZKÓŁ POLICEALNYCH I SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ORAZ UCZNIÓW NIEPEŁNO-

SPRAWNYCH” 

9) dodaje się str. 159a i umieszcza wzór nr 14c, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

10) dodaje się str. 159b i umieszcza wzór nr 14d, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 

zmiany; 

11) pod wzorem 16a, w opisie legitymacji doktoranta pkt 3 ppkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„na awersie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej o wysokości 8,1 

i napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” wykonany krojem DejaVu Serif Condensed o wiel-

kości 4,5 pkt, w kolorze czarnym, w lewym górnym rogu legitymacji;” 

12) pod wzorem 16a, zmienia się podstawę prawną na: 

„Wzory opublikowane w Dz. U. z 2016 r. poz. 558” 

13) wzór nr 31 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej zmiany; 

14) pod wzorem 33f, zmienia się podstawę prawną na: 

„Wzór opublikowany w Dz. U. z 2014 r. poz.1954”; 

15) wzór nr 41 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej zmiany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Wzór nr 31 do §22 i §25 
 
LEGITYMACJI EMERYTA – RENCISTY POLICYJNEGO 
 

 
 
Strona 1 legitymacji: 
1) tło w kolorze czerwonym cieniowane; 
2) w lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i 

napis „WBE”; 
3) poniżej napisy wykonane różną czcionką: 

a) centralnie w dwóch wierszach w kolorze żółtym „LEGITYMACJA EMERYTA-RENCISTY POLI-
CYJNEGO”, 

b) poniżej od lewej strony: 

 w kolorze czarnym „Legitymacja wydana przez:”, 

 w dwóch wierszach w kolorze czarnym „Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego  
w Warszawie”, 

c) poniżej po prawej stronie w kolorze czarnym „seria:” i „nr legitymacji:” oraz miejsca na dokonanie 
wpisu serii i numeru legitymacji. 

Strona 2 legitymacji: 
1) tło w kolorze czerwonym cieniowane; 
2) w prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) od lewej strony napisy wykonane różną czcionką: 

a) w górnej części w kolorze żółtym „IMIĘ”, w miejsce którego będzie wpisane imię emeryta  
lub rencisty, 

b) poniżej w kolorze żółtym „NAZWISKO”, w miejsce którego będzie wpisane nazwisko emeryta lub 
rencisty, 

c) poniżej w trzech wierszach w kolorze czarnym: „Nr PESEL:”, „Nr świadczenia:”, „Legitymacja 
ważna:” oraz miejsca na dokonanie wpisów poszczególnych danych, 

d) poniżej „z dokumentem tożsamości”, 
e) poniżej „Dodatkowe informacje:” oraz poniżej miejsce na dokonanie wpisu o niezdolności  

do samodzielnej egzystencji i innych dodatkowych informacji, 
f) poniżej „Warszawa, dnia:” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania. 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2014 poz. 1466 

 



 

 
 

Wzór nr 41 do § 24 

LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO-FUNKCJONARIUSZA 

 
Legitymacja w postaci karty wykonanej z PVC w formacie według standardu ISO 7810 ID 
-1: 53,98 x 85,6 x 0,76 mm. 
Awers legitymacji: 
1. Tło w kolorze zielono-żółtym cieniowanym. 
2. W lewym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, 

w kolorze srebrnym. 
3. Napisy w kolorze czarnym: 

 po prawej stronie wizerunku orła: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, poniżej „THE REPUBLIC OF 
POLAND”, poniżej „MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI”, poniżej 
„MINISTRY OF INTERIOR AND ADMINISTRATION”, 

 centralnie: „LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO FUNKCJONARIUSZA”, poniżej 
„SUFFERED OFFICER VETERAN’S IDENTITY CARD”, 

 poniżej po lewej stronie miejsce na dokonanie wpisu nazwiska, a po prawej stronie „SERIA”  
i „NR” legitymacji oraz miejsce na dokonanie wpisu serii i numeru, poniżej po lewej stronie „NA-
ZWISKO / SURNAME”, po prawej stronie „SERIAL AND NUMBER”, poniżej po lewej stronie miej-
sce na dokonanie wpisu imienia, poniżej „IMIĘ / FIRST NAME”, 

 poniżej „NR PESEL” oraz miejsce na dokonanie wpisu numeru PESEL, poniżej „PERSONAL 
NUMBER”. 

Rewers legitymacji: 
1. Tło legitymacji w kolorze zielono-żółtym cieniowanym. 
2. Napisy w kolorze czarnym: 

 w górnej części z lewej strony: „Organ wydający legitymację / Issuing authority:”, poniżej „MINI-
STER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI”, poniżej „MINISTER OF INTERIOR AND 
ADMINISTRATION”, 

 poniżej po lewej stronie „data wydania:”, miejsce na dokonanie wpisu daty wydania oraz „r.”, po-
niżej „date of issue”, 

 poniżej centralnie „Ważna wraz z dowodem tożsamości”, poniżej „Valid together with an ID Card”. 
 
Wzór opublikowany w Dz.U. 2016 poz. 581 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Wzór nr 12c do § 20 i § 29 

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA  UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH WE WSZYSTKICH 

TYPACH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH 

        Wymiary 72 x 103 mm 

 
 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2016 poz. 551 

 

 



 

 
 

 

Wzór nr 14c do § 20 i § 29 

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH TYPÓW SZKÓŁ ARTYSTYCZ-

NYCH, Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

Wymiary 72 x 103 mm 

 

 

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2016 poz. 551 



 

 
 

 

Wzór nr 14d do § 29 

LEGITYMACJA SZKOLNA DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH I SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DO-

ROSŁYCH, Z WYJĄTKIEM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

       

str.1       str.2 

 

 
 

 

Uwaga: ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym semestrze przez umieszczenie pieczęci urzędo-

wej szkoły. 

 

 

Wzór opublikowany w Dz. U. 2016 poz. 787 

 


