Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 14/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 25 stycznia 2018 r.

Aneks nr 15
do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM)
1. W Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM), przyjętym do stosowania Uchwałą nr 134/2016
Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., z dnia 6 lipca 2016 r. z
późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) jednorazowego z telefonu komórkowego – rozpoczyna się od daty i godziny wskazanej na bilecie i obowiązuje
na przejazd najbliższym pociągiem SKM, jadącym do stacji przeznaczenia wybranej przez podróżnego. Jeżeli
pociąg nie dojeżdża do stacji przeznaczenia, bilet ważny jest również w najbliższym pociągu zmierzającym
do tej stacji;”,

2) w § 7:
a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Termin przedsprzedaży – z wyjątkiem biletów kartkowych do kasowników oraz biletów zakupionych za
pośrednictwem telefonu komórkowego – wynosi 30 dni (bilet ważny np. od dnia 01 kwietnia można nabyć nie
wcześniej niż 03 marca). W automatach biletowych z 30-dniowym terminem przedsprzedaży sprzedawane są
bilety na przejazdy wielokrotne. W pociągu u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli
– z wyłączeniem Dobowych Biletów Strefowych, Grupowych Biletów Strefowych, Rodzinnych Biletów
Strefowych, Trzydobowych Biletów Strefowych oraz na przejazd grupy – można kupić bilet na przejazd
ważny wyłącznie w pociągu, w którym bilet został wydany oraz kolejnymi pociągami skomunikowanymi z tym
pociągiem, o ile przejazd odbywa się ze skomunikowaniem (z przesiadaniem na inne pociągi) a także z 30 –
dniowym terminem przedsprzedaży bilety miesięczne lub miesięczne sieciowe imienne. Z 30-dniowym
terminem przedsprzedaży sprzedawane są bilety przez platformę internetową lub portal internetowy.”,

b) ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. W pociągu u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli można nabyć bilety
jednorazowe na przejazd do wskazanej przez podróżnego stacji/przystanku, na której rozkład jazdy
przewiduje postój handlowy pociągu SKM, wyłącznie w kierunku „TAM”, Dobowe Bilety Strefowe, Grupowe
Bilety Strefowe, Rodzinne Bilety Strefowe, Trzydobowe Bilety Strefowe, bilety wydawane wg niektórych
ofert specjalnych, bilety grupowe na przejazd „TAM” lub „TAM i Z POWROTEM” a także bilety miesięczne
imienne w kierunku „TAM” lub „TAM i Z POWROTEM”, bilety sieciowe miesięczne imienne oraz bilety
zbiorowe o których mowa w § 15 ust. 7. Bilety miesięczne imienne sprzedawane są w terminach i na
trasach ustalonych przez SKM podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.”,

3) w § 7a. ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Na przejazd realizowany pociągami uruchamianymi:
1) przez SKM i pociągami uruchamianymi przez co najmniej jednego z przewoźników wskazanych w ust.
1 pkt 1, 2 lub 3 (lub odwrotnie) albo
2) przez przewoźników wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3,
w kasach biletowych oznaczonych piktogramem „Pakiet Podróżnika” można nabyć maksymalnie 6
biletów w ramach Pakietu Podróżnika (jest to dokument przewozu, stanowiący zestawienie odrębnych
biletów na przejazd pociągami różnych przewoźników, zwany dalej: „Pakiet”), z zastrzeżeniem ust. 4.
Każdy bilet w ramach Pakietu jest odrębną umową przewozu.”,

4) w § 11 w ust. 6, po tirecie trzecim kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje tiret
czwarty w brzmieniu:

1

„- 10% odstępnego, za bilety wydane na pociągi uruchamiane przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o.”.

2. Zmiany obowiązują od dnia 1 lutego 2018 r.
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