Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 111/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiana nr 5
Taryfy przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej
postanowienia taryfowe o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach
PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
„Taryfa Pomorska”

1. W Taryfie przewozowej (TP-PKP SKM) zawierającej postanowienia taryfowe
o przewozie osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. „Taryfa
Pomorska”, przyjętej do stosowania w Spółce PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście
Sp. z o.o. Uchwałą nr 92/2020 Zarządu Spółki z dnia 22 czerwca 2020 r. z późn. zm.,
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość:
a) dokument tożsamości stwierdzający tożsamość danej osoby np. dowód osobisty, paszport, wydawany w
formie papierowej,
b) mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji, pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących co
najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ
wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko, datę urodzenia. Nie jest równoważna z
dokumentem tożsamości np. w postaci dowodu osobistego, paszportu i nie zastępuje go. W przypadku
potrzeby weryfikacji tożsamości pasażera w związku z wystawieniem wezwania do zapłaty, osoby
uprawnione do kontroli – zgodnie z art. 33a ust. 7 pkt 1 Ustawy Prawo przewozowe – mają prawo żądać
okazania dokumentu tożsamości w tradycyjnej, papierowej formie, o której mowa w lit. a;”,

2)

w § 8:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie, powinien:
1) w kasie biletowej – uiścić dopłatę stanowiącą różnicę między ceną biletu, obliczoną za odległość od stacji
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia a ceną okazanego biletu, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 4
i 5, przy czym zmiany tej nie można dokonać w kasie biletowej miejscowości pierwotnej stacji
przeznaczenia;
2) w pociągu – zgłosić się na zasadach określonych w Regulaminie PKP SKM oraz dopłacić różnicę
należności, o której mowa w pkt 1, pod warunkiem, że zamiar przejazdu poza pierwotną stację
przeznaczenia podróżny zgłosi kierownikowi pociągu najpóźniej na ostatniej stacji/przystanku osobowym
zatrzymania pociągu, poprzedzającej stację/przystanek osobowy przeznaczenia wskazaną/-ny na
bilecie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dozwolony jest przejazd do stacji położonej na przedłużeniu relacji wymienionej na bilecie (bezpośrednim
pociągiem), jeżeli nowa stacja przeznaczenia mieści się w tej samej strefie odległości/granicach strefy biletu,
co pierwotna stacja przeznaczenia. W tym wypadku nie wystawia się nowego biletu. Na posiadanym bilecie nie
dokonuje się żadnych adnotacji, a podróżny nie jest obowiązany do zgłaszania tego faktu w kasie biletowej lub
w pociągu.”;

3) w § 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie i postanowienia
szczególne o ulgach przejazdowych oraz okazany dokument uprawnia go do takiego przejazdu z ulgą o tym
samym wymiarze, powinien:
1) w kasie biletowej – uiścić należność stanowiącą różnicę między ceną biletu ulgowego, obliczoną za
odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia a ceną okazanego biletu, z zastrzeżeniem
postanowień § 6 ust. 4 i 5, przy czym zmiany tej nie można dokonać w kasie biletowej miejscowości
pierwotnej stacji przeznaczenia;
2) w pociągu – zgłosić się na zasadach określonych w Regulaminie PKP SKM oraz uiścić należność, o której
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mowa w pkt 1, pod warunkiem, że zamiar przejazdu poza pierwotną stację przeznaczenia podróżny zgłosi
kierownikowi pociągu najpóźniej na ostatniej stacji/przystanku osobowym zatrzymania pociągu,
poprzedzającej stację/przystanek osobowy przeznaczenia wskazaną/-ny na bilecie.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Podróżny, który posiada bilet z ulgą 100% wraz z dokumentem poświadczającym to uprawnienie i zamierza
odbyć przejazd poza stację przeznaczenia, wskazaną na bilecie powinien:
1) w kasie biletowej – zwrócić posiadany bilet i uzyskać nowy bilet z ulgą 100% od pierwotnej stacji wyjazdu
do nowej stacji przeznaczenia;
2) w pociągu – zgłosić na zasadach określonych w Regulaminie PKP SKM zamiar przejazdu poza pierwotną
stację przeznaczenia najpóźniej na ostatniej stacji zatrzymania pociągu, poprzedzającej stację
przeznaczenia wskazaną na bilecie. Kierownik pociągu wydaje wówczas nowy bilet na faktyczny przejazd
bez opłaty za wydanie biletu w pociągu, a okazany przez podróżnego bilet poświadcza o niewykorzystaniu.
Posiadany bilet ulgowy po poświadczeniu przez kierownika pociągu podlega zwrotowi, na zasadach
określonych w Regulaminie PKP SKM.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dozwolony jest przejazd do stacji położonej na przedłużeniu relacji wymienionej na bilecie (bezpośrednim
pociągiem), jeżeli nowa stacja przeznaczenia mieści się w tej samej strefie odległości/granicach strefy biletu,
co pierwotna stacja przeznaczenia. W tym wypadku nie wystawia się nowego biletu. Na posiadanym bilecie nie
dokonuje się żadnych adnotacji, a podróżny nie jest obowiązany do zgłaszania tego faktu w kasie biletowej lub
w pociągu.”;

4) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uprawnieni
Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej oraz osoby
spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych, tj. odbywający:
1) zasadniczą służbę wojskową, w tym służbę kandydacką w oddziałach prewencji Policji, w Straży Granicznej
lub w Służbie Ochrony Państwa albo służbę przygotowawczą,
2) służbę zastępczą,
3) służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych, pobierający naukę w:
a) uczelni wojskowej (podchorążowie),
b) szkole podoficerskiej (kadeci),
c) ośrodku szkolenia (elewi),
d) orkiestrze,
4) szkolenie wojskowe (dotyczy osób będących cywilnymi studentami uczelni wojskowej lub studentami innej
uczelni niż uczelnia wojskowa powołanych do służby kandydackiej. Kandydaci tacy odbywają szkolenie w
okresie wakacyjnym),
5) zajęcia wojskowe (dot. studentów wyższych szkół morskich i akademii morskich) lub przeszkolenie wojskowe,
6) ćwiczenia wojskowe,
7) terytorialną służbę wojskową;
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.”;

5) w § 36 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„1) przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolony,
2) przejazd poza stację/przystanek osobowy przeznaczenia wskazaną/-y na bilecie mieszczącą/-y się w granicach
strefy wskazanej na bilecie może nastąpić na warunkach określonych w § 8 ust. 3 oraz § 9 ust. 6,
3) przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.”;

6) w § 37 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„1) przejazd dalszy poza stacje/przystanki osobowe graniczne strefy wskazania na bilecie – nie jest dozwolony,
2) przejazd poza stację/przystanek osobowy przeznaczenia wskazaną/-y na bilecie mieszczącą/-y się w granicach
strefy wskazanej na bilecie może nastąpić na warunkach określonych w § 8 ust. 3 oraz § 9 ust. 6,
3) przejazd pociągiem innego przewoźnika niż PKP SKM lub PR – nie jest dozwolony.”;

7) w § 38 w ust. 1 w pkt 5 zapis: „(po ogłoszeniu)” zastępuje się zapisem: „(w
wybranych aplikacjach mobilnych, o których mowa w postanowieniach
Regulaminu PKP SKM)”;
8) w § 45 w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) rezerwację miejsca na przewóz roweru – w kasie biletowej, u kierownika pociągu/konduktora. Rezerwację
miejsca na przewóz roweru można nabyć także za pośrednictwem platformy internetowej, w automacie
biletowym oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego (sprzedaż biletu wyłącznie w wybranych aplikacjach
mobilnych na telefon komórkowy, o których mowa w postanowieniach Regulaminu PKP SKM). Rezerwacja jest
ważna łącznie z biletem na przejazd, do którego została wydana. W przypadku przewozu roweru na kilku
niełączących się odcinkach, na każdy odcinek wydaje się osobną rezerwację na przewóz roweru,”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) bilet miesięczny z ceną zryczałtowaną – ważny we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy, w
przypadku każdorazowej uprzednio dokonanej bezpłatnej rezerwacji miejsca na przewóz roweru, w kasie
biletowej, u kierownika pociągu/konduktora, za pośrednictwem platformy internetowej, w automacie biletowym
oraz za pośrednictwem telefonu komórkowego (sprzedaż biletu wyłącznie w wybranych aplikacjach mobilnych
na telefon komórkowy, o których mowa w postanowieniach Regulaminu PKP SKM). Bilet na przewóz roweru
jest ważny łącznie z biletem na przejazd, do którego został wydany wraz z bezpłatną rezerwacją,”;

9) we wzorach druków:
a) na stronie nr 87:
 w ust. 3 w pkt 1 wyraz: „mniejszej” zastępuje się wyrazem w
brzmieniu: „minimalnej”,
 zapis w brzmieniu: „(opublikowana w Dz. U. z 2019 r., poz. 787)”
zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(opublikowana w Dz. U. z 2021
r., poz. 661)”,
b) na stronie nr 88 zapis w brzmieniu: „(opublikowana w Dz. U. z 2019 r., poz.
787)” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(opublikowana w Dz. U. z 2021 r.,
poz. 661)”,
c) na stronie nr 90:
 w ust. 4 w pkt 2 zapis: „nazwa uczelni lub jednostki naukowej”
zastępuje się zapisem w brzmieniu: „nazwa podmiotu wydającego
legitymację”,
 zapis: „w polu "właściciel certyfikatu" w atrybucie "nazwa
powszechna" zawarto sformułowanie: "osoba upoważniona do
wystawiania legitymacji doktoranta"; w polu tym znajdują się również
następujące atrybuty: "nazwa organizacji", "nazwa województwa",
"nazwa miejscowości" i "adres", które dotyczą podmiotu,” otrzymuje
brzmienie: „a) w polu "właściciel certyfikatu" w atrybucie "nazwa
powszechna" zawarto sformułowanie: "osoba upoważniona do
wystawiania legitymacji doktoranta"; w polu tym znajdują się również
następujące atrybuty: "nazwa organizacji", "nazwa województwa",
"nazwa miejscowości" i "adres", które dotyczą podmiotu wydającego
legitymację,”,
d) na stronie nr 91:
 w ust. 10 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „b) znajduje się krytyczne
rozszerzenie "deklaracja wydawcy certyfikatu kwalifikowanego" (ang.
qcStatements) wskazujące, że właściciel certyfikatu, składając podpis
elektroniczny weryfikowany za pomocą tego certyfikatu, działa jako
przedstawiciel osoby prawnej – podmiotu wydającego legitymację;”,
 w ust. 10 pkt 2 w tiret pierwszy skreśla się wyraz: „elektronicznej”,
e) na stronie nr 92:
 w ust. 2 wyraz: „niszczyć” zastępuje się wyrazem: „niszczy”,
 zapis w brzmieniu: „(opublikowana w Dz. U. z 2018 r., poz. 1837)”
zastępuje się zapisem w brzmieniu: „(opublikowana w Dz. U. z 2021
r., poz. 676)”,
f) na stronie nr 97 oraz na stronie nr 100 zapis w brzmieniu: „(opublikowana w
Dz. U. z 2018 r., poz. 2027)” zastępuje się zapisem w brzmieniu:
„(opublikowana w Dz. U. z 2021 r., poz. 857)”.
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2. Zmiany obowiązują od dnia 10 czerwca 2021 r.
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