Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 131/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 21 czerwca 2021 r.

Aneks nr 6
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 w pkt 10 lit. b zapis w brzmieniu: „mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji
mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji”
zastępuje się zapisem: „mObywatel – aplikacja dostarczana przez ministra
właściwego do spraw informatyzacji”;
2) w § 7:
a) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Za Fakturę VAT uznaje się bilety, które zawierają następujące dane:
1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy (NIP),
2) numer i datę wystawiania biletu,
3) rodzaj usługi,
4) dowolną odległość taryfową,
5) kwotę należności wraz z podatkiem,
6) kwotę podatku.
Do biletów kartkowych do kasowników wystawia się Fakturę VAT na życzenie podróżnego. Postanowienia ust. 14
stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:
„13a. Faktura VAT za bilety:
1) zakupione za pośrednictwem telefonu komórkowego – jest wystawiania przez firmę
SkyCash/Jakdojade/BILKOM/KOLEO za pośrednictwem aplikacji,
2) zakupione za pośrednictwem platformy internetowej – jest wystawiania przez platformę internetową
KOLEO lub BILKOM – na zasadach określonych w Regulaminie I-PKP SKM,
3) kartkowe do kasowników – jest wystawiana przez kasę biletową podczas zakupu biletu lub przez PKP
SKM, na zasadach określonych w ust. 14.”,

c) ust. 15 otrzymuje brzmienie:
„15. Każdy bilet posiadający dane, o których mowa w ust. 13 pkt 1-6, uznaje się za Fakturę VAT na podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 03.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur, z wyjątkiem biletów, o
których mowa w ust. 13a.”;

3) w § 8 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Każdy bilet na przejazd zawierający dane, o których mowa w § 7 ust. 13 pkty 1-6 stanowi Fakturę VAT, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 09.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur. Wobec powyższego
do takiego biletu nie wystawia się Faktury. Postanowienia § 7 ust. 13 – 16 stosuje się odpowiednio.”;

4) w § 17:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd, z wyjątkiem:
1) biletów kartkowych do kasowników, których dokonuje się na zasadach określonych w ust. 16,
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2)

biletów zakupionych za pośrednictwem telefonów komórkowych, których dokonuje się na zasadach
określony w ust. 17,
3) biletów zakupionych za pośrednictwem platformy internetowej, których dokonuje się na zasadach
określonych w Regulaminie I-PKP SKM;
jest uzyskanie odpowiedniego poświadczenia biletu przez upoważnionego przedstawiciela, osobę działającą w
imieniu przewoźnika, lub inną upoważnioną osobę. Postanowienia ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Poświadczenie, o którym mowa w ust. 2 powinno być dokonane:
1) na stacji/przystanku wyjazdu lub na jednej ze stacji/przystanku miejscowości nabycia biletu – najpóźniej w
dniu ważności biletu przed upływem strefy czasowej oznaczonej na bilecie w razie całkowitej rezygnacji z
przejazdu,
2) w pociągu lub na stacji pośredniej (przystanku), niezwłocznie po zatrzymaniu pociągu – w razie rezygnacji
z przejazdu do stacji (przystanku) przeznaczenia, wskazanej na bilecie.”;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Roszczenia o zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd, który stanowi
Fakturę VAT, PKP SKM rozpatruje na podstawie pisemnej reklamacji, do której należy dołączyć oryginał biletu.
Przy zwrocie takiego biletu, PKP SKM wystawia fakturę korektę. Oryginał tego biletu jest zwracany podróżnemu
wraz z rozpatrzeniem reklamacji oraz fakturą.”;

5) w § 24 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. W przypadku uregulowania należności, o których mowa w ust. 11 w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania
(nie wliczając dnia wystawienia wezwania) opłata dodatkowa wynikająca z Rozporządzenia MI z dnia
20.01.2005 r. ulega obniżeniu o 50%. Jeżeli ostatni dzień płatności przypada na dzień uznany ustawowo za
wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
Złożenie reklamacji od wezwania w tym czasie tj. w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania nie wstrzymuje biegu
terminu umożliwiającego opłacenie wezwania w kwocie opłaty dodatkowej obniżonej o 50%.”;

6) w § 25 w ust. 6 w pkt 4 po wyrazie „pralka”, dodaje się zapis: „,transporter będący
wózkiem spacerowym dla psa”;
7) w § 26 ust. 2-3 otrzymują brzmienie:
„2. Bezpłatnie, w ramach bagażu ręcznego, można przewozić małe żywe zwierzęta (w tym psy), umieszczone w
transporterach lub odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach, skrzynkach itp., z wyłączeniem
transporterów będących wózkami spacerowymi dla psów), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody
osobom lub mieniu. Pojemniki, w których przewożone są zwierzęta umieszcza się na miejscach wyznaczonych
do przewozu bagażu (patrz: § 25 ust. 2). Zwierzęta nie mogą przebywać na miejscach do siedzenia, nawet jeśli
podróżny dokona zabezpieczenia takiego miejsca, np. za pomocą koca, narzuty itp.
3. Odpłatny przewóz psa (bez pojemnika lub w transporterze będącym wózkiem spacerowym dla psa) – nie więcej
niż jednego bez względu na wielkość – pod opieką pełnoletniego podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem,
że:
1) podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa;
2) rasa psa nie jest uznawana za agresywną;
3) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.”;

8) w § 30 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) elektronicznej:
a) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres:
reklamacje@skm.pkp.pl
b) za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej PKP SKM;
w przypadku reklamacji dotyczącej wadliwego działania automatu biletowego oraz wyłącznie w przypadkach
biletów zakupionych:
 za pośrednictwem platformy internetowej,
 za pośrednictwem telefonu komórkowego.”;

9) we wzorach druków, wzór nr 15 otrzymują brzmienie jak w Załączniku nr 1 do
niniejszego aneksu.
2. Zmiany obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r.
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Załącznik nr 1
do aneksu nr 6 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-PKP SKM)

Wzór nr 15 (1)
do § 8, 17

WEZWANIE DO ZAPŁATY
(część 1 – część dla podróżnego – strona czołowa)

Wzór nr 15 (2)
do § 8, 17

(część 1 – część dla podróżnego – strona odwrotna)
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do aneksu nr 6 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-PKP SKM)

Wzór nr 15 (3)
do § 8, 17

(część 2)

Wzór nr 15 (4)
do § 8, 17

(część 3)
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Wzór nr 15 (5)
do § 8, 17

(część 4 – część dla podróżnego)

Dotychczas obowiązujące wzory druków obowiązują do wyczerpania zapasów
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