Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69/2017
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 28 marca 2017 r.

Zmiana nr 4
Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej
postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

1. W Taryfie Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie
osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
przyjętej do stosowania w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. Uchwałą
nr 109/2016 Zarządu Spółki z dnia 21 czerwca 2016 r. z późn. zm., wprowadza się następujące
zmiany:
1) w Spisie treści:
a) po § 33 dodaje się § 33a. w brzmieniu:
„§ 33a. Trzydobowy Bilet Strefowy..……………………………………………………………………………….…..….32”

b) § 36 skreśla się,
c) § 43 otrzymuje brzmienie:
„ § 43. Promocyjne Bilety Miesięczne „Tandemowe” …………………………………………………………………...40”

2) w § 1 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Dodatkiem do Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM), zawierającym zasady korzystania z Biletu
Metropolitalnego, emitowanego przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej oraz opłaty.”

3) w § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Przejazdy osób wymienionych w ust. 1 odbywają się na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz
legitymacji weterana poszkodowanego (wzór nr 36), legitymacji weterana poszkodowanego – funkcjonariusza
(wzór 37 i 37a) albo legitymacji weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (wzór 38) wraz z legitymacją emeryta-rencisty (wzór 39 i 39a).”

4) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Osoby, którym przyznano Kartę Polaka na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie
Polaka ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1187 z późn. zm.).”

5) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Osoby, posiadające ważną „Kartę Dużej Rodziny” w rozumieniu ustawy z dn. 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 785 z późn. zm.).”

6) w § 32:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) osoby wymienione w ust. 1 podróżujące tym samym pociągiem, w tej samej relacji mogą nabyć rodzinny bilet
strefowy, uprawniający do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów, w określonej ważności w ciągu 24 godzin od
momentu zakupu/skasowania/godziny rozpoczęcia ważności (np. bilet wydany o godzinie 14:55 dnia 1 marca 2017
r. ważny jest do godziny 14:54 dnia 2 marca 2017 r.) Po upływie ważności biletu tj. 24 godzin, podróżny ma prawo
kontynuować jazdę do najbliższego przystanku lub najbliższej stacji zatrzymania pociągu;”

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rodzinny bilet strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem telefonu
komórkowego oraz bilet zakupiony u kierownika pociągu/konduktora - ważny jest od daty i godziny wydania/
skasowania;”

c) w ust. 3 pkt 5 skreśla się.
7) w § 33 ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dobowy Bilet Strefowy, uprawnia do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów, w określonej ważności w ciągu
24 godzin od momentu zakupu/skasowania/godziny rozpoczęcia ważności (np. bilet wydany o godzinie 14:55 dnia
1 marca 2017 r. ważny jest do godziny 14:54 dnia 2 marca 2017 r.) Po upływie ważności biletu tj. 24 godzin,
podróżny ma prawo kontynuować jazdę do najbliższego przystanku lub najbliższej stacji zatrzymania pociągu;”

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) bilet strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego
oraz bilet zakupiony u kierownika pociągu/konduktora - ważny jest od daty i godziny wydania/skasowania;”

c) pkt 5 skreśla się.
8) po § 33 dodaje się § 33a. w brzmieniu:
„§ 33a.
Trzydobowy Bilet Strefowy
1.Uprawnieni
Trzydobowy Bilet Strefowy może nabyć każda osoba.
2.Obszar i zakres ważności
1)

Trzydobowy Bilet Strefowy, uprawnia do odbycia nieograniczonej liczby przejazdów, w określonej ważności w
ciągu 72 godzin od momentu zakupu/skasowania/godziny rozpoczęcia ważności (np. bilet wydany o godzinie
14:55 dnia 1 marca 2017 r. ważny jest do godziny 14:54 dnia 4 marca 2017 r.). Po upływie ważności biletu tj.
72 godzin, podróżny ma prawo kontynuować jazdę do najbliższego przystanku lub najbliższej stacji
zatrzymania pociągu;
2) za przejazd na podstawie Trzydobowego Biletu Strefowego pobiera się opłatę zryczałtowaną, w zależności od
odcinka ważności biletu wskazanego przez podróżnego w chwili zakupu. Opłata ta jest niezależna od liczby
zrealizowanych przejazdów (postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio),
3) Trzydobowy Bilet Strefowy ważny jest na przejazd:
a) na dowolnym odcinku ograniczonym stacjami/przystankami:
Gdynia Orłowo – Gdynia Cisowa – Gdynia Wielki Kack;
Sopot Kamienny Potok – Sopot Wyścigi;
Gdańsk Śródmieście – Gdańsk Żabianka – AWFiS – Gdańsk Osowa;
b) na dowolnym odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Śródmieście – Żukowo –
Wejherowo;
c) na wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych przez SKM (tj. Słupsk – Kościerzyna – Kartuzy
– Gdańsk Śródmieście);
4) bilet strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego
oraz bilet zakupiony u kierownika pociągu/konduktora - ważny jest od daty i godziny wydania/skasowania.
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3.Warunki stosowania
1) Trzydobowy Bilet Strefowy opatrzony jest w nadruk „Bilet Trzydobowy Strefowy”;
2) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania biletu w pociągu, choćby później podróżny
bilet ten okazał;
3) za bilety zagubione, zniszczone lub skradzione przewoźnik nie zwraca zapłaconych należności i nie wydaje
duplikatu, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania;
4) zwrot za całkowicie niewykorzystany bilet może nastąpić przed rozpoczęciem oznaczonej na nim strefy
czasowej. Nie zwraca się należności za bilet, po rozpoczęciu oznaczonej na nim strefy czasowej.
4. Zmiana umowy przewozu
1)
2)

przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolone,
przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.”

9) w § 34:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Bilet Miejski w granicach dwóch miast może nabyć każda osoba.”

b) w ust. 2 pkt 2-5 otrzymują brzmienie:
„2) Bilet Miejski ważny jest w granicach dwóch miast wskazanych przy zakupie przez podróżnego bądź w
przypadku biletu kartkowego do elektronicznych kasowników biletowych lub z automatu biletowego – w
granicach dwóch miast, w obrębie których na stacji/przystanku nastąpiło skasowanie biletu np. bilet skasowany
lub zakupiony na stacji Gdańsk Wrzeszcz jest ważny tylko w granicach miast Gdańska i Sopotu, z
zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 pkt 3 Regulaminu SKM;
3) Bilet Miejski strefowy ważny jest na jeden przejazd w granicach dwóch wybranych miast tj.:
a) Gdańska i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Śródmieście, Sopot
Kamienny Potok, Gdańsk Osowa;
b) Gdyni i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Sopot Wyścigi, Gdynia Cisowa,
Gdynia Wielki Kack;
4) przerwy w podróży na podstawie Biletu Miejskiego strefowego nie są dozwolone, z zastrzeżeniem postanowień
§ 6 ust. 10 Regulaminu SKM,
5) Bilet Miejski odcinkowy imienny miesięczny ważny jest w granicach dwóch wybranych miast tj.:
a) Gdańska i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Gdańsk Śródmieście, Sopot
Kamienny Potok, Gdańsk Osowa;
b) Gdyni i Sopotu: na odcinku ograniczonym stacjami/przystankami: Sopot Wyścigi, Gdynia Cisowa,
Gdynia Wielki Kack;”

10) w § 39 w ust. 3:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Grupowy Bilet Strefowy z kasy fiskalnej, automatu biletowego bądź zakupiony za pośrednictwem telefonu
komórkowego oraz bilet zakupiony u kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli - ważny jest od
daty i godziny wydania/skasowania;”

b) pkt 5 skreśla się.
11) w § 40:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Bilet ważny jest począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30 - dniowego
terminu przedsprzedaży.”

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
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„8. Przy zakupie biletu u kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli przed rozpoczęciem
pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały – w obecności
pracownika, który wydał bilet – imię i nazwisko właściciela biletu. Bilet bez wpisanych danych jest nieważny. Za
wydanie biletu miesięcznego imiennego lub sieciowego miesięcznego imiennego pobiera się opłatę przewidzianą
w Cenniku usług. Postanowienia § 7 ust. 15 pkt 2) Regulaminu SKM stosuje się odpowiednio.”

12) w § 42:
a) w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz.785 z późn. zm.) posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ww. ustawy (§ 29).”

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie – nie jest dozwolony. Przejście do pociągu innego
przewoźnika – nie jest dozwolone.”

13) w § 43 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) osoba uprawniona do ulgi 10% może nabyć bilet ulgowy.”

14) w § 44 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuję się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) osoba uprawniona do przejazdów ulgowych może nabyć bilet ulgowy na zasadach określonych w § 42.”

15) we wzorach druków, po wzorze nr 39, dodaje się wzór nr 39a w brzmieniu stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej zmiany.
16) we wzorach druków, pod wzorem nr 60 dodaje się zapis:
„Legitymacje ISIC wydawane przez uczelnie zagraniczne, mogą różnic się od
przykładowych ww. wzorów. Należy honorować wszystkie legitymacje z napisem ISIC
International Student Identity Card nawet, jeśli zawierają dodatkowe oznaczenia
i symbole tj. PTSM, AZS.”
2. Zmiany obowiązują od dnia 1 kwietnia 2017 r.
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