Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 193/2020
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 30 października 2020 r.

Aneks nr 2
do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
przez PKP SKM Trójmieście Sp. z o.o. (RPO – PKP SKM)
1. W Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
(RPO-PKP SKM), przyjętym do stosowania Uchwałą nr 94/2020 Zarządu PKP Szybka
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., z dnia 22 czerwca 2020 r., z późn. zm. wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 1, po pkt 38a dodaje się pkt 38b oraz 38c w brzmieniu:
„38b) KOLEO – podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie zakupu biletów na przejazd/przewóz pociągiem PKP
SKM za pośrednictwem aplikacji działającej na telefonie komórkowym oraz za zarządzanie kontem KOLEO,
prowadzonej przez firmę Astarium Sp. z o.o.;
38c) BILKOM – podmiot odpowiedzialny za nadzorowanie zakupu biletów na przejazd/przewóz pociągiem PKP
SKM za pośrednictwem aplikacji działającej na telefonie komórkowym oraz za zarządzanie kontem BILKOM,
prowadzonej przez firmę PKP Informatyka Sp. z o.o.;”;

2) w § 2 w ust. 2 w pkt 4 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1740 z późn. zm.)”;
3) w § 5 w ust. 2, po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w
brzmieniu:
„6) zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego,
zgodnie z przepisami prawa.”;

4) w § 7:
a) w ust. 2 w pkt 5 po wyrazie: „BILKOM” dodaje się zapis: „lub KOLEO”;
b) w ust. 13 w pkt 4 zapis w brzmieniu: „Sky Cash lub Jakdojade” zastępuje
się zapisem: „Sky Cash/Jakdojade/BILKOM/KOLEO”;
5) w § 8:
a) w ust. 1 w pkt 7 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(wzory 14 – 14c)”;
b) po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:
„11a. Bilet miesięczny zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego powinien zawierać co najmniej:
1) oznaczenie przewoźnika,
2) fotokod,
3) obszar obowiązywania biletu,
4) klasę wagonu,
5) rodzaj i wymiar zastosowanej ulgi,
6) opłatę za przejazd,
7) datę wydania,
8) termin ważności,
9) numer biletu,
10) imię i nazwisko podróżnego odbywającego podróż,
11) podatek od towarów i usług (PTU) oraz NIP przewoźnika.”

6) w § 10:
1

a) w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) jednorazowych, dobowych, odcinkowych miesięcznych imiennych – zakupionych przez telefon komórkowy
(wyłącznie bilety zakupione przez aplikację Jakdojade),”,

b) w ust. 6, po pkt 6 dodaje się pkt 7-8 w brzmieniu:
„7) odcinkowych miesięcznych imiennych – zakupionych przez telefon komórkowy (wyłącznie bilety zakupione
przez aplikację SkyCash),
8) jednorazowych, dobowych, odcinkowych miesięcznych imiennych – zakupionych przez telefon komórkowy
(wyłącznie bilety zakupione przez aplikację KOLEO),”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Termin przedsprzedaży, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy biletów kartkowych do kasowników oraz biletów
zakupionych za pośrednictwem telefonu komórkowego (SkyCash/BILKOM/Jakdojade).”;

7) w § 15 w ust. 7 zapis: „za protokołem przekazania osoby ujętej,” skreśla się;
8) w § 17 w ust. 5, po wyrazie: „SkyCash/Jakdojade” dodaje się wyraz:
„/BILKOM/KOLEO”;
9) w § 18 w ust. 7, po zapisie: „platformy internetowej” dodaje się zapis: „/aplikację na
telefon komórkowy”;
10) w § 21 w ust. 3:
a) pkt 1 skreśla się,
b) w pkt 6 wyraz: „przybliżoną” zastępuję się wyrazem: „dokładną”;
11) we wzorach druków, po wzorze nr 14a, dodaje się wzory nr 14b-14c, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

2. Zmiany obowiązują od dnia 1 listopada 2020 r.
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