Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 129/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 26 lipca 2018 r.

Aneks nr 21
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 § 1:
a) w ust. 2 pkt 1, zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: ”(j.t. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2117 z późn. zm.);”,
b) w ust. 2 pkt 3, zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(j.t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1025 z późn. zm.);”,
c) ust. 5 pkt 16c otrzymuje brzmienie:
„16c) platforma internetowa – system informatyczny dostępny dla podróżnych za pomocą globalnej sieci
internetowej:
a) w postaci aplikacji internetowej, za pomocą której podróżny może nabyć bilet przez platformę KOLEO,
której właścicielem jest Astarium Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, nr
KRS 0000416223, lub
b) w postaci aplikacji internetowej, za pomocą której podróżny może nabyć bilet przez platformę
BILKOM2 lub aplikacji mobilnej BILKOM2 dostępnej w sklepie Google w wersji Android 8.0 + (która
jest portfelem biletów) oraz w której wszystkie pozostałe funkcje poza zakupem biletów dostępne są
poprzez aplikację internetową. Właścicielem platformy internetowej jest PKP Informatyka spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, nr KRS 0000042646;”,

d) ust. 5 pkt 33 otrzymuje brzmienie:
„33) rezerwacja miejsca na rower – możliwość odpłatnego zarezerwowania miejsca dla przewożonego roweru w
wagonach szt, w kasie biletowej SKM, u kierownika pociągu/konduktora lub za pośrednictwem platformy
internetowej”;

2) w § 4:
a) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Faktury VAT wystawia kasa dokonująca sprzedaży biletu lub dowolna kasa prowadząca sprzedaż biletów
SKM np. w przypadku biletów zakupionych w automacie biletowym, u kierownika pociągu/konduktora, nie
później niż 15 – ego dnia miejsca po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży biletu (wyłącznie na pociągi
uruchamiane przez SKM).
Bilety na przejazdy jednorazowe, na odległość nie mniejszą niż 50 km, uznaje się za Fakturę VAT na
podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia. 09.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z
2013 r., poz. 1485), za wyjątkiem biletów zakupionych za pośrednictwem telefonu komórkowego, które
wystawia Wydział MU na podstawie złożonego wniosku o wystawienie Faktury VAT. Wniosek należy
przesłać e-mailem na adres: skm@skm.pkp.pl, podając niezbędne do wystawienia Faktury VAT informację
tj. nazwę firmy lub dane osoby fizycznej, NIP, ulicę, kod pocztowy, miasto, numer biletu, datę i godzinę
zakupu biletu, rodzaj biletu i jego cenę.”;

b) po ust. 13, dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Na wniosek podróżnego złożony przed upływem 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano
usługę przewozu, podróżny może otrzymać Fakturę VAT wyłącznie na pisemny wniosek skierowany do
SKM, podając niezbędne do wystawienia Faktury VAT informację tj. nazwę firmy lub dane osoby fizycznej,
NIP, ulicę, kod pocztowy, miasto, numer biletu, datę i godzinę zakupu biletu, rodzaj biletu i jego cenę, oraz
pod warunkiem dołączenia do wniosku oryginału biletu lub zwrotu paragonu.”;
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3) w § 5 ust. 15a pkt 11 skreśla się;
4) w § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. W terminie przedsprzedaży wskazanym w ust. 7 podróżny może nabyć: (najwcześniej 30 dni przed dniem
wyjazdu, według cen obowiązujących w dniu zakupu) bilet na/rezerwację:
1) przejazd;
2) przewóz psa;
3) przewóz rzeczy – z wyłączeniem niektórych ofert specjalnych;
4) miejsca na przewóz roweru.”;

5) w § 8 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osób podróżujących z rowerami – miejsca te wyznacza się – w zależności od typu taboru. Na wagonach ezt i
szt znajdują się piktogramy informujące o możliwości przewozu roweru wg wzoru nr 19 oraz braku możliwości
przewozu roweru wg wzoru nr 20 w danym wagonie, przy czym w wagonach szt przewóz rowerów odbywa
się wyłącznie na podstawie odpłatnej rezerwacji dokonanej w kasie biletowej SKM (nie dotyczy biletów
miesięcznych na przewóz roweru). Dopuszcza się także możliwość zakupu biletu dla przewożonego roweru
w pociągu u kierownika pociągu/konduktora.
W pociągach można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu,
przy czym w miejscu tym rower winien być zabezpieczony poprzez umieszczenie go w stojaku. Kierownik
pociągu/konduktor sprawuje nadzór nad przewożoną liczbą rowerów zarówno w wagonach ezt jak i szt, tym
samym kierownik pociągu/konduktor ma prawo odmówić przewozu roweru, jeśli w pociągu wszystkie miejsca
przeznaczone do przewozu rowerów są zajęte.
Podróżny, który nie zarezerwował miejsca dla przewożonego roweru w wagonie szt jest obowiązany zgłosić
się do kierownika pociągu/konduktora, w celu uzyskania informacji o możliwości przewozu roweru. Jeżeli
kierownik pociągu/konduktor wyznaczy osobie podróżującej z rowerem miejsce do przewozu roweru poza
miejscem oznaczonym piktogramami wg wzoru nr 19, to za bezpieczny przewóz roweru, w sposób
nieuciążliwy dla pozostałych podróżnych, odpowiedzialna jest osoba przewożąca rower. W przypadku
odmowy przewozu roweru przez kierownika pociągu/konduktora podróżnemu przysługuje całkowity zwrot
należności za przejazd, na zasadach określonych w § 11 ust. 21. W przypadku braku rezerwacji miejsca na
przewóz roweru, gdy podróżny posiada bilet miesięczny na przewóz roweru, kierownik pociągu/konduktor
może zezwolić na przewóz roweru wystawiając podróżnemu bilet zerowy na przewóz roweru.
W przypadku gdy podróżny posiada bilet miesięczny na przewóz roweru i rozpoczyna podróż na przystanku,
na którym nie ma czynnej kasy biletowej, a wszystkie miejsca w danym pociągu są zarezerwowane, a
kierownik pociągu/konduktor zgodzi się na przewóz roweru, podróżny musi nabyć bilet na przewóz roweru
(zabrany jako dodatkowy). Za zakupiony bilet podróżnemu przysługuje całkowity zwrot należności za
przejazd, w drodze pisemnej reklamacji wniesionej do SKM – w trybie i na zasadach określonych w § 23.
W wagonach ezt dopuszcza się przewóz rowerów w przedziałach przyległych do kabiny maszynisty, z której
prowadzony jest pociąg. Przejazd podróżnych w wyżej wymienionych przedziałach jest zabroniony. Podróżny
może przebywać w tym przedziale wyłącznie na czas niezbędny dla postawienia tam roweru oraz odbioru
roweru, przy czym rower winien być zabezpieczony poprzez umieszczenie go w stojaku. W takich
przedziałach:
a) można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu,
b) nadzór nad przewożonym rowerem sprawuje podróżny, przebywając w pierwszym przedsionku
lub pierwszym przedziale wagonu.”;

6) w § 10 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. SKM bezwzględnie udziela pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu osobom niepełnosprawnym,
jeżeli została powiadomiona o fakcie przejazdu osoby niepełnosprawnej przynajmniej na 48 godzin przed
zamierzonym terminem podróży. Zgłoszenie o konieczności udzielenia pomocy przez personel SKM
podróżnym niepełnosprawnym oraz podróżnym o ograniczonej sprawności ruchowej następuje:
1) telefonicznie pod numerem infolinii SKM nr tel. 58/721-12-11,
2) za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej SKM.
W każdym z ww. wypadków ustala się następujące dane dotyczące przejazdu:
1) datę i godzinę planowego odjazdu,
2) stację początkową i docelową,
3) adres e-mail zainteresowanego lub zgłaszającego,
4) numer kontaktowy zainteresowanego lub zgłaszającego,
5) informacje jakiej pomocy winien udzielić przewoźnik,
6) czy podróżny porusza się na wózku manualnym lub elektrycznym,
7) inne np. czy będzie przewożony bagaż lub sprzęt medyczny.
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5. Na stacjach leżących w obrębie linii kolejowych (tj. na wszystkich liniach komunikacyjnych obsługiwanych
przez PKP SKM) na stacjach i przystankach osobowych, na których zatrzymują się pociągi SKM, osoby
niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą za pośrednictwem kasy biletowej lub
obsługi pociągu (na stacjach i przystankach osobowych, na których brak jest kasy biletowej lub kasa ta jest
nieczynna – wyłącznie poprzez obsługę pociągu) zgłosić żądanie udzielenia pomocy przy wsiadaniu do
pociągu – w tym także po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4. Zgłoszenie takie może być dokonane
także telefonicznie za pośrednictwem infolinii SKM lub za pośrednictwem strony internetowej SKM – na
zasadach określonych w ust. 4. W przypadku zgłoszenia żądania udzielenia pomocy bezpośrednio do obsługi
pociągu, podróżny niepełnosprawny lub podróżny o ograniczonej sprawności ruchowej obowiązany jest w
miarę możności zająć przed wjazdem pociągu miejsce na peronie, jak najbliżej miejsca zatrzymania czoła
pociągu, którym będzie odbywał się przejazd. W przypadku zgłoszenia żądania udzielenia pomocy w kasie
biletowej, kasjer obowiązany jest powiadomić niezwłocznie o powyższym infolinię SKM, lub innego
wyznaczonego pracownika SKM, żądając udzielenia pomocy takiemu podróżnemu. Pomimo zgłoszenia faktu
przejazdu osoby niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej po upływie terminu, o którym
mowa w ust. 4, personel SKM jest obowiązany do udzielenia takiemu podróżnemu niezbędnej i możliwej do
udzielenia pomocy.”;

7) w § 13 ust. 15 otrzymuję brzmienie:
„15. Podróżny, który zamierza rozpocząć przejazd przed terminem ważności biletu (dniem lub strefą czasową) i
nie dopełnił w kasie SKM wymaganych formalności, obowiązany jest zgłosić się do kierownika
pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli przed wejściem lub bezpośrednio po wejściu do pociągu, w
celu
uzyskania
na
bilecie
poświadczenia
o
zmianie
terminu
wyjazdu.
Kierownik
pociągu/konduktor/upoważniony do kontroli zamieszcza na bilecie adnotację w brzmieniu:
„Przejazd w dniu …….(odpowiednio „w strefie czasowej ….”)
Bilet ważny do dnia …… (odpowiednio „do godziny …..”)
Data………….... w pociągu ………………..
Stempel identyfikacyjny kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli”.
Termin ważności takiego biletu liczy się od momentu dokonania poświadczenia. W przypadku braku
dokonania ww. formalności w momencie kontroli, podróżnego traktuje się jako jadącego bez ważnego biletu
na przejazd.”;

8) w § 16 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) zabrał ze sobą do pociągu – bez odpowiedniego biletu/rezerwacji – rzeczy, rower lub psa, na przewóz których
taryfa przewiduje opłaty, bez uiszczenia tych opłat.”;

9) w § 17 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Dane osobowe uzyskane w trakcie kontroli biletów są przetwarzane zgodnie z postanowieniami
Rozporządzenia (UE) nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady.”,

10) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18
Przewóz rzeczy
1.
2.
3.

Rzeczy zabierane przez podróżnego do wagonu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w
transporcie, utrudniać przejazdu innym podróżnym, wyrządzać szkody mieniu współpodróżnych lub SKM.
Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.
Podróżny, posiadający ważny bilet, może zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie jako bagaż podręczny:
1) łatwe do przenoszenia rzeczy, w tym np.: jedną parę nart, sanki, drobny sprzęt gospodarstwa
domowego – dla rozmieszczenia których, ma prawo rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem,
które zajmuje,
2) wózek dziecięcy (niezależnie, czy jest on przeznaczony dla podróżującego dziecka),
3) jeden rower, wyłącznie w wagonach ezt, lub jeden złożony i opakowany rower w wagonach szt,
4) wózek inwalidzki – w przypadku osób niepełnosprawnych, za okazaniem odpowiedniego dokumentu
określonego w TP – SKM,
5) broń i amunicję – na warunkach szczególnych określonych w odrębnych przepisach.
Rzeczy, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 przewozi się w miejscach wyznaczonych do tego w składach
pociągów i odpowiednio oznaczonych piktogramami według wzoru Nr 19. Zasadniczo miejscami tymi są
skrajne przedziały ezt lub szt, wchodzące w skład pociągu. Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 3 stosuje się
odpowiednio.
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4.

Podróżny może przewieźć odpłatnie na dowolną odległość – pod własnym nadzorem łatwe do przenoszenia
rzeczy lub jeden niezłożony i nieopakowany rower w wagonach szt – nie mieszczące się nad i pod
zajmowanym miejscem.
5. Na przewóz bagażu lub roweru, o których mowa w ust. 4 podróżny obowiązany jest nabyć w kasie biletowej
bilet na przewóz rzeczy pod opieką podróżnego.
W przypadku, gdy nie ma kasy, jest nieczynna lub gdy podróżny nie nabył biletu na przewóz bagażu lub
roweru w kasie biletowej, powinien niezwłocznie przed lub po wejściu do pociągu, przy czym zobowiązany
jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami licząc od czoła pociągu (kierunku jazdy) zgłosić się do kierownika
pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli w celu nabycia biletu na przewóz bagażu lub rezerwację
miejsca na przewóz roweru, a w przypadku nieobecności ww. w tej części pociągu – oczekiwać na jego
przybycie. Jako dowód uiszczenia należności za przewóz bagażu lub rezerwację miejsca na przewóz roweru
określonych w ust. 4 podróżny otrzymuje:
1) w kasie biletowej – bilet na przewóz bagażu pod opieką podróżnego/rezerwację miejsca na przewóz
roweru,
2) w pociągu – bilet na przewóz bagażu pod opieką podróżnego/rezerwację miejsca na przewóz roweru,
3) za pośrednictwem telefonu komórkowego – bilet na przewóz bagażu pod opieką podróżnego,
4) za pośrednictwem automatu biletowego – bilet na przewóz bagażu pod opieką podróżnego,
5) za pośrednictwem platformy internetowej – bilet na przewóz bagażu pod opieką
podróżnego/rezerwację miejsca na przewóz roweru (po ogłoszeniu).
6. W razie niedopełnienia przez podróżnego formalności, o których mowa w ust. 5, kierownik
pociągu/konduktor/upoważniony do kontroli wystawia bilet na przewóz rzeczy, na zasadach określonych w §
16 ponadto pobiera opłatę dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r., a w
przypadku odmowy uregulowania należności – wystawia wezwanie do zapłaty.
7. Podróżny, który nie ma miejsca do siedzenia i nie znalazł miejsca dla zabranego ze sobą bagażu/roweru,
obowiązany jest stosować się do zaleceń kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli.
Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.
8. Nadzór nad przewożonym bagażem/rowerem sprawuje podróżny. SKM za rzeczy/rower te ponosi
odpowiedzialność tylko wówczas, jeżeli szkoda powstała z jej winy. Podróżny powinien zwrócić szczególną
uwagę na to, aby przewożony bagaż, rzeczy lub rower podróżnego nie stykały się z czynnymi urządzeniami
grzewczymi.
9. W razie ujawnienia podróżnego przewożącego rzeczy nie spełniające warunków, o których mowa w ust. 1 i
2, od podróżnego pobiera się opłatę dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005
r. (w razie odmowy zapłacenia należności – wystawia wezwanie do zapłaty). Na najbliższej stacji/przystanku
osobowym podróżnego usuwa się z pociągu wraz z tymi rzeczami. W takim przypadku kierownik
pociągu/konduktor/upoważniony do kontroli dokonuje na bilecie na przejazd odpowiedniej adnotacji, na
podstawie której podróżnemu przysługuje zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet, po
potrąceniu odstępnego.
10. Ponadto, jeżeli stwierdzono przewóz:
1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, SKM postępuje według
wskazówek organu, który wydał zakaz przewozu;
2) broni lub amunicji w sposób zagrażający bezpieczeństwu podróżnych – kierownik
pociągu/konduktor/upoważniony do kontroli powiadamia o tym niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji
lub Żandarmerii Wojskowej.
11. Rzeczy przewożone przez podróżnych mogą być przeglądane/sprawdzane przez organa uprawnione do
tego na podstawie odrębnych przepisów i na zasadach w nich określonych.”;

11) w § 23:
a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z tytułu otrzymanego wezwania do zapłaty lub biletu na opłatę dodatkową (wzór nr 30),”;

b) ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) załączoną kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu lub dane określone przez przewoźnika,
pozwalające zidentyfikować zawartą umowę przewozu lub oryginał biletu na przejazd w przypadku zwrotu
biletu na przejazd zakupionego w kasie biletowej SKM, w automacie biletowym lub w pociągu z terminala
mobilnego. Oryginał biletu po naniesieniu na niego adnotacji o unieważnieniu zostanie zwrócony
podróżnemu;”,

12) w § 24 w ust. 3, zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie:”(j.t. Dz. U. z 2017
r., poz. 2117 z późn. zm.);”;
13) we wzorach druków:
a) wzór nr 15a otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu,
b) wzór nr 28 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu,
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c) we wzorze nr 30:
- nazwę druku w brzmieniu „Formularz reklamacyjny PKP SKM w Trójmieście
Sp. z o.o.”, zastępuje się nazwą: „Reklamacja dotycząca otrzymanego
wezwania do zapłaty lub biletu na opłatę dodatkową”;
- numer indeksu w brzmieniu: „PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z
o.o. H-183-15-04” zastępuję się indeksem: „PKP Szybka Kolej Miejska w
Trójmieście Sp. z o.o. H-183-15-05”.
2. Zmiany obowiązują od dnia 3 sierpnia 2018 r.
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Załącznik nr 1
do aneksu nr 21 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 15a
do § 5 RPO SKM

Bilet zakupiony za pośrednictwem platformy internetowej

63a

Załącznik nr 2
do aneksu nr 21 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 28
do § 20 RPO SKM

Pokwitowanie znalezienia rzeczy
oryginał – strona czołowa

oryginał- strona odwrotna

kopia – strona czołowa
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