
Obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

    

 

OFERTA SPECJALNA DLA KOMBATANTÓW ORAZ NIEKTÓRYCH OSÓB 

BĘDĄCYCH OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO 

§ 1. Uprawnieni 

1. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi  

do I grupy inwalidów albo uznani za całkowicie niezdolnych do pracy  

i niezdolnych do samodzielnej egzystencji. 

2. Kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi zaliczonymi  

do II lub III grupy inwalidów albo uznani za całkowicie lub częściowo 

niezdolnych do pracy.  

3. Kombatanci i inne osoby uprawnione – emeryci, renciści i inwalidzi oraz osoby 

pobierające uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne. 

4. Wdowy lub wdowcy – emeryci i renciści oraz osoby pobierające uposażenie  

w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne, pozostałe po kombatantach  

i innych osobach uprawnionych. 

5. Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej, na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 20 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego. 

§ 2. Zakres i obszar ważności 

Oferta obowiązuje w pociągach uruchamianych przez Koleje Śląskie przewidzianych 

w rozkładzie jazdy z wyłączeniem pociągów o charakterze komercyjnym oraz 

odcinków Trzebinia – Kraków Główny i Sucha Beskidzka − Zakopane. 

§ 3. Warunki stosowania 

1. Bilety jednorazowe z oferty specjalnej można nabyć:  

1) najwcześniej na 14 dni przed dniem wyjazdu: 

a) w punktach odprawy,  

b) w internetowych i/lub mobilnych kanałach sprzedaży,  

2) wyłącznie w dniu wyjazdu: 

a) w pociągu u personelu pokładowego, 

b) za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash na warunkach określonych  

w Regulaminie usługi Bilet elektroniczny w Kolejach Śląskich (Regulamin 

SkyCash – KŚ). 

2. Wzór dokumentów poświadczających uprawnienie do skorzystania z oferty 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków. 
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3. Oferta specjalna nie łączy się z innymi ofertami. 

§ 4. Opłaty 

Osoby wymienione w § 1 odbywają przejazdy na podstawie nieodpłatnych biletów 

jednorazowych. 

§ 5. Zmiana umowy przewozu / zwrot należności za bilet 

1. Zmiana umowy przewozu nie jest dozwolona. 

2. Właścicielowi biletu nie przysługuje zwrot należności za częściowo 

niewykorzystane bilety. 

3. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone, z zastrzeżeniem  

§ 7 ust. 4 TP-KŚ. 

§ 6. Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie 

postanowienia: 

1. Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ), 

2. Taryfy przewozowej (TP-KŚ), 

3. regulaminów właściwych dla internetowego i/lub mobilnego kanału sprzedaży, 

dostępnych na stronie internetowej www.kolejeslaskie.pl.  

  

http://www.kolejeslaskie.pl/
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LEGITYMACJA OSOBY REPRESJONOWANEJ 

 

                              
Okładka zewnętrzna – koloru brązowego, oprawa   Strona 2 okładki (wewnętrzna) 
twarda, materiał płótnopodobny, z wytłoczonym   Strona na wpisy urzędowe 
napisem koloru brązowego. Wysokość legitymacji 
125 mm, szerokość 85 mm 
 

               
             Strona personalizacyjna               Strony 2 – 5 
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Strony 6 – 7                Strony 8 – 12 

 

 

 
Strona 3 okładki (wewnętrzna) 
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  Karton biały – strona 1 (personalizacyjna)              Strony 2 - 4 
 

Osobom represjonowanym, które otrzymały legitymacje przed dniem 28 września 2005 r. organ 
rentowy przekazywał, nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r., wkładkę do legitymacji osoby 
represjonowanej informującą o niektórych uprawnieniach. 

                         
  Karton biały – strona 1 (personalizacyjna)                Strona 2 

 
 

(Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1573) 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH KOMBATANTÓW  
I OSÓB REPERESJONOWANYCH 

(wystawiane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH 
(wystawiane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH KOMBATANCKICH 
(wystawiane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej) 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH WDOWY/WDOWCA PO KOMBATANCIE 
 (wystawione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej) 
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ZAŚWIADCZENIE O UPRAWNIENIACH WDÓW/WDOWCÓW  
PO KOMBATANTACH I OSOBACH UPRAWNIONYCH  

(wystawiane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych) 
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LEGITYMACJA CZŁONKA KORPUSU WETERANÓW WALK  
O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Legitymacja pozioma, w postaci karty o wymiarach 54 mm x 86 mm, o krawędziach zaokrąglonych, 
wykonana z tworzywa sztucznego. 

Awers legitymacji: 

 

1. Tło w kolorze biało-czerwonym. 
2. W prawym górnym rogu znajduje się napis w kolorze czarnym: „WETERAN WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”. 
3. W lewym dolnym rogu znajduje się wizerunek orła według wzoru 19 z 1919 r. 
4. W prawym dolnym rogu znajduje się Odznaka Pamiątkowa „Weteran Walk o Niepodległość” na 

granatowym tle. 
 

Awers legitymacji: 

 

1. Tło w kolorze szarym z widocznymi Odznakami Pamiątkowymi „Weteran Walk o Niepodległość”. 
2. Z lewej strony, wzdłuż legitymacji znajdują się pionowo umieszczone barwy biało-czerwone. 
3. W prawym górnym rogu znajduje się hologram z nadrukiem „UdSKiOR”. 
4. Granatowe napisy drukowane różnym krojem czcionki: 

1) w górnej części znajduje się napis „LEGITYMACJA”, poniżej miejsce na dokonanie wpisu numeru 
legitymacji; 

2) poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia; 
3) poniżej znajduje się napis „jest członkiem Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej 

Polskiej”; 
4) poniżej w lewym dolnym rogu znajduje się napis „Legitymacja ważna z dokumentem tożsamości”; 
5) w prawym dolnym rogu znajduje się napis „Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych”, 

miejsce na podpis i poniżej napis „Warszawa,” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty wydania 
legitymacji. 

 
(Dz.U. z 2014 r., poz. 620)  


