Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 7 grudnia 2015r.

Zmiana nr 9
do 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 52/2014 Zarządu Spółki z dnia 7 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w Spisie treści § 48 otrzymuje brzmienie:
„§ 48. Pociągi nadzwyczajne i wagony dodatkowe…………………………………………………………………..45”

2) § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających
uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t. j. Dz. U. z
2015 r., poz. 1427);”

3) w § 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ulg przy przejazdach grupowych nie stosuje się, jeżeli grupa odbywa przejazd w pociągu nadzwyczajnym lub
wagonie dodatkowym. Przy przejazdach w pociągach nadzwyczajnych i wagonach dodatkowych stosuje się
postanowienia § 48.”

4) w § 37 ust. 3:
a) pkt 5 lit. a) i b) otrzymuje brzmienie:
„a) kasy biletowej przed zamierzonym wyjazdem – dotyczy grup liczących mniej niż 100 osób i przewożących
maksymalnie 6 rowerów,
b) siedziby SKM, na co najmniej 14 dni roboczych przed zamierzonym wyjazdem – dotyczy grup liczących
powyżej 100 osób lub grup przewożących więcej niż 6 rowerów;”;

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zgłoszenie powinno zawierać pieczątkę z nazwą i adresem organizatora, liczbę uczestników, relacje, daty
i godziny przejazdów, ilość przewożonych rowerów, wózków, bagaży o których mowa w § 44 ust. 1, imię
i nazwisko osoby odpowiedzialnej za grupę, jej adres, numer telefonu i numer dokumentu tożsamości.
Zwiększenie liczby uczestników grupy, zmiana daty wyjazdu/powrotu wiąże się z koniecznością złożenia
nowego wniosku i ponownego jego rozpatrzenia przez SKM;”

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) o przyjęciu lub odmowie przyjęcia zgłoszenia o którym mowa w ust. 6 SKM powiadamia organizatora przejazdu:
a) natychmiast w przypadku wskazanym w ust. 5 lit. a). Kasa biletowa po przedstawieniu prawidłowo
wypełnionego wniosku wydaje bilet zbiorowy z kasy fiskalnej,
b) drugiego dnia roboczego od daty wpływu „Zgłoszenia przejazdu grupy” w przypadku wskazanym w ust. 5
lit. b);

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) w czasie kontroli w pociągu, osoba odpowiedzialna za grupę powinna posiadać i okazywać na żądanie organów
kontrolnych zgłoszenie przejazdu grupy a każdy członek grupy powinien okazać kupon kontrolny, które
poświadczają uprawnienie do ulgi. Kupony na przejazd grupy obowiązują przy przejazdach odbywanych od
godziny 00:01 dn. 01.01.2016 r. ;”

5) § 39 otrzymuje brzmienie:
„§ 39
Postanowienia wspólne dla biletów okresowych

1. Bilety okresowe odcinkowe wydawane są z kas elektronicznych, automatów biletowych oraz z mobilnych
terminali do sprzedaży biletów (tylko bilety miesięczne imienne) na przejazdy pociągami SKM, w dowolnej relacji
wybranej przez podróżnego, zawartej na linii obsługiwanej przez PKP SKM.
2. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, w terminie ważności wskazanym na bilecie, drogą
najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami/przystankami odcinka, na który został wydany.
3. Bilet może być wydany na przejazd w jedną stronę (w relacji „TAM”) lub w obie strony( w relacji „TAM i Z
POWROTEM”); za bilet na przejazd w jedną stronę pobiera się połowę ceny biletu na przejazd „TAM i Z
POWROTEM”.
4. Bilet ważny jest począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 7 -dniowego terminu
przedsprzedaży.
5. Foliowanie biletu, wymiana na bilet ważny na przejazdy w innej relacji, albo w pociągach innego przewoźnika,
ani też przedłużenie terminu jego ważności – nie jest dozwolone.
6. Za zagubiony, zniszczony, zafoliowany lub skradziony bilet, przewoźnik nie zwraca uiszczonych należności i nie
wydaje duplikatu, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania.
7. Przy sprzedaży biletu, kasjer wpisuje na bilecie imię i nazwisko właściciela. Przed rozpoczęciem pierwszego
przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały numer dokumentu ze zdjęciem
stwierdzający jego tożsamość. Bilet bez wpisanego numeru dokumentu jest nieważny.
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 oraz numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzający tożsamość właściciela
(w przypadku biletu ulgowego – numer dokumentu upoważniającego do korzystania z ulgowych przejazdów).
Bilet bez wpisanych ww. danych jest nieważny. Za wydanie biletu miesięcznego imiennego pobiera się opłatę
przewidzianą w C-SKM. Postanowienia § 7 ust. 15 pkt. b) Regulaminu stosuje się odpowiednio.
9. Przy zbiorowym zakupie biletów, nabywca wypełnia zamówienie wg wzoru nr 64.
10. Przejście podróżnego z biletem odcinkowym imiennym ważnym wyłącznie na pociągi SKM, do pociągu innego
przewoźnika – nie jest dozwolone.”

6) § 48 otrzymuje brzmienie:
„§ 48
Pociągi nadzwyczajne i wagony dodatkowe
1.
2.

Dla przejazdów grup podróżnych na zamówienie uruchamia się pociągi nadzwyczajne lub dołącza wagony
dodatkowe do pociągu ujętego w rozkładzie jazdy.
Ubiegający się o uruchomienie pociągu nadzwyczajnego lub dołączenie wagonu obowiązany jest złożyć w SKM,
na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym wyjazdem „Zamówienie na uruchomienie pociągu
nadzwyczajnego lub wagonu dodatkowego” (wzór nr 65). Formularz zamówienia dostępny jest na stronie
internetowej www.skm.pkp.pl. Po złożeniu zamówienia SKM zaproponuje wnioskującemu uruchomienie pociągu
nadzwyczajnego lub dołączenie wagonu dodatkowego do pociągu ujętego w rozkładzie jazdy.

3.

4.

5.

6.

Wniosek złożony przez organizatora przewozu do SKM, powinien zawierać następujące dane: nazwę i adres
organizatora, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizacje przewozu, liczbę osób, relację przewozu,
datę przejazdu, godzinne odjazdu oraz proponowane stacje/przystanki zatrzymania pociągu nadzwyczajnego.
W razie przyjęcia zamówienia organizator przejazdu w wyznaczonym przez SKM terminie wnosi opłatę za
uruchomienie pociągu nadzwyczajnego lub wagonu dodatkowego. Na wniesioną opłatę SKM wystawia fakturę
VAT.
Dowód uiszczenia opłaty (fakturę VAT), należy przedłożyć w terminie i miejscu wskazanym przez SKM. W razie
nie przedstawienia we wskazanym terminie dowodu uiszczenia opłaty za uruchomienie pociągu
nadzwyczajnego lub wagonu dodatkowego, SKM uważa wniosek za nieaktualny.
Warunki uruchomienia pociągu nadzwyczajnego i wagonu dodatkowego określone są w Regulaminie.”

7) we wzorach druków, wzór nr 65 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do niniejszej
zmiany.
8) we wzorach druków, wzór nr 66 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszej
zmiany.
2. Zmiana obowiązuje od dnia 13 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1
Wzór nr 65
do § 48

ZAMÓWIENIE
na uruchomienie pociągu nadzwyczajnego lub wagonu dodatkowego

1. Nazwa i adres organizatora ......................................................................
...................................................................................................................
2. Osoba odpowiedzialna za organizację przewozu .....................................
...................................................................................................................
3. Liczba osób ....................................
4. Relacja przewozu .....................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
5. Data przejazdu …………………………………………………………………
6. Godzina odjazdu ...............................
7. Proponowane stacje/przystanki zatrzymania pociągu……………………..
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

.........................
(podpis zamawiającego)

Zamówienie powinno być złożone najpóźniej na 14 dni przed
proponowanym terminem wyjazdu.
*)

niepotrzebne skreślić

Zamówienie wypełnia organizator przewozu (drukowanymi literami) lub
sporządza na komputerze i składa w siedzibie SKM.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. H-189-15-01

Załącznik nr 2
Wzór nr 66 (1)
do § 48

Zaświadczenie na zamówiony pociąg nadzwyczajny lub wagon dodatkowy
(strona czołowa)

ZAŚWIADCZENIE
na uruchomienie pociągu nadzwyczajnego/dołączenie wagonu
dodatkowego*.....................................................................................................
dla .......................................................................................................................
od stacji ................................................ do stacji ...............................................
poc. nr ......... dnia .............. ilość osób ...............................................................
(słownie)

Zaświadczenie bez dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty jest nieważne.
Zaświadczenie należy wraz z odcinkiem uiszczonej opłaty okazać przy kontroli biletów
w pociągu.
……………………………..
(stempel wystawcy)
*) niepotrzebne skreślić

Wzór nr 66 (2)
do § 48

Rozkład jazdy zamówionego pociągu nadzwyczajnego lub wagonu
dodatkowego
(strona odwrotna)

Stacja początkowa ………………………………….….. odjazd godz. …………..
Stacje pośrednie:
………………………………przyjazd godz. ……….… odjazd godz. ……………
………………………………przyjazd godz. ……….… odjazd godz. ……………
………………………………przyjazd godz. ……….… odjazd godz. ……………
………………………………przyjazd godz. ……….… odjazd godz. ……………
………………………………przyjazd godz. ……….… odjazd godz. ……………
Stacja przeznaczenia …………………………………. przyjazd godz. …………

……………………………..
(stempel wystawcy)
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