Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 176/2017
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 06 września 2017 r.

Aneks nr 9
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 § 7a., po ust. 2 dodaje się ust. 3-10 w brzmieniu:
„3. Na przejazd realizowany pociągami uruchamianymi:
1) przez SKM i pociągami uruchamianymi przez co najmniej jednego z przewoźników wskazanych w
ust. 1 pkt 1 i 2 (lub odwrotnie) albo
2) przez przewoźników wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2,
- w wybranych kasach biletowych, wskazanych na stronie internetowej można nabyć bilety w ramach
Pakietu Podróżnika (jest to dokument przewozu stanowiący zestawienie odrębnych biletów na przejazd
pociągami różnych przewoźników, zwany dalej „Pakiet”), z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Warunkiem zastosowania Pakietu jest przejazd pociągami co najmniej dwóch przewoźników ale nie więcej niż
trzech, przy czym przesiadanie się Podróżnego do pociągu innego przewoźnika musi nastąpić na tej samej
stacji przyjazdu podróżnego pociągiem danego przewoźnika i stacji wyjazdu podróżnego pociągiem innego
przewoźnika. Za wyjątkiem aglomeracji Warszawa i Częstochowa przy sprzedaży biletu PKP Intercity S.A.
5. Wykaz ofert dostępnych w ramach Pakietu, zamieszczony jest na stronie internetowej przewoźnika
stosującego Pakiet.
6. Bilet wydany w ramach Pakietu:
1) na przejazd pociągiem SKM – podlega zwrotowi na warunkach określonych przez SKM;
2) na przejazd pociągiem innego przewoźnika – podlega zwrotowi na warunkach określonych przez tego
przewoźnika,
- z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
7. W przypadku rezygnacji z Pakietu dokonanej przed rozpoczęciem terminu ważności pierwszego biletu z
Pakietu, zwrot należności za wszystkie całkowicie niewykorzystane bilety może nastąpić w kasie biletowej,
która wydała ten Pakiet lub na podstawie wniosku złożonego na warunkach określonych przez przewoźników
stosujących Pakiet.
8. W przypadku rezygnacji z któregokolwiek z biletów wydanych w ramach Pakietu, dokonanej:
1) przed rozpoczęciem terminu ważności pierwszego biletu z Pakietu – należy zwrócić Pakiet i nabyć
nowy(-e) bilet(-y) na faktyczny przejazd. Zwrotu należności dokonuje kasa biletowa, która wydała
Pakiet lub o zwrot można wystąpić z wnioskiem na warunkach określonych przez przewoźników
stosujących Pakiet;
2) po rozpoczęciu terminu ważności pierwszego biletu z Pakietu – o zwrot należności za
niewykorzystany bilet można wystąpić z wnioskiem na warunkach określonych przez przewoźnika na
przejazd którego pociągiem został wydany zwracany bilet.
9. Podróżny z Pakietem może zabrać ze sobą do pociągu danego przewoźnika i przewieźć rzeczy, zwierzęta lub
rower na zasadach obowiązujących u tego przewoźnika, z zastrzeżeniem ust. 10.
10. Przewóz roweru jest możliwy pod warunkiem, że na przejazd pociągiem każdego z przewoźników biorących
udział w przewozie w ramach Pakietu dostępne są miejsca dla podróżnych z rowerem.”

2) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podróżny w pociągu obowiązany jest posiadać ważny bilet i niezwłocznie wręczać go osobie upoważnionej do
kontroli na każde żądanie. Osoby posiadające bilety zakupione przez telefon komórkowy powinny okazać
z poziomu aplikacji właściwy bilet wyświetlony na ekranie urządzenia mobilnego, poprzez wybranie opcji
„Kontrola biletów. Osoby posiadające bilety zakupione przez platformę internetową powinny okazać właściwy
bilet wyświetlony na urządzeniu mobilnym lub wręczać bilet wydrukowany na kartce papieru formatu A4 w
orientacji pionowej. Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego lub imiennego obowiązana jest
– bez dodatkowego wezwania – wręczać odpowiedni dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego
przejazdu lub okazać – w sposób umożliwiający odczytanie niezbędnych danych – dokument stwierdzający
tożsamość. Obowiązek wręczania legitymacji służbowych poświadczających uprawnienie do ulgi nie dotyczy
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Żandarmerii Wojskowej i umundurowanych funkcjonariuszy Policji, jednak osoby te zobowiązane są legitymacje
te okazywać w sposób umożliwiający odczytanie danych.”

3) w § 17 ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Wykazaną w wezwaniu kwotę do zapłaty należy uiścić w terminie 14 dni – nie wliczając dnia wystawienia
wezwania – za pośrednictwem banku lub poczty, na rachunek wskazany w załączonym przekazie lub w
wyznaczonych punktach przyjmowania opłat, podanych na odwrocie wezwania, przy czym nie przyjmuje się
opłat za wezwania w kasach biletowych innych przewoźników, którzy prowadzą sprzedaż biletów SKM (tj.
„Przewozy Regionalne” sp. z o.o. lub „PKP Intercity” S.A.). Za dzień zapłaty uznaje się wpływ środków na
rachunek bankowy SKM.”

2. Zmiany obowiązują od dnia 11 września 2017 r.
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