Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 214/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 7 października 2021 r.

Aneks nr 8
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 pkt 35 otrzymuje brzmienie:
„35) rezerwacja miejsca na rower – możliwość odpłatnego zarezerwowania miejsca dla przewożonego roweru w
wagonach ezt lub szt, w kasie biletowej PKP SKM, u kierownika pociągu/konduktora, za pośrednictwem
platformy internetowej, w automacie biletowym lub za pośrednictwem telefonu komórkowego przez aplikację
mobilną;”;

2) w § 10:
a) w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) jednorazowych, dobowych, rezerwację miejsca na przewóz roweru, odcinkowych miesięcznych imiennych –
zakupionych przez telefon komórkowy (wyłącznie bilety zakupione przez aplikację Jakdojade),”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8.

W pociągu u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli można nabyć bilet na
przejazd/przewóz/rezerwację:
1) jednorazowe – na przejazd w relacji od stacji/przystanku wsiadania do stacji wskazanej przez
podróżnego („TAM”) lub w relacji powrotnej wskazanej przez podróżnego,
2) dobowe,
3) grupowe (wyłącznie "TAM"), z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 pkt 3,
4) rzeczy – na przejazd w relacji od stacji/przystanku wsiadania do stacji wskazanej przez podróżnego
(„TAM”) lub w relacji powrotnej wskazanej przez podróżnego,
5) zwierząt – na przejazd w relacji od stacji/przystanku wsiadania do stacji wskazanej przez podróżnego
(„TAM”) lub w relacji powrotnej wskazanej przez podróżnego,
6) rezerwację miejsca na przewóz roweru (wyłącznie "TAM"), z zastrzeżeniem § 8 ust. 18;
ważny wyłącznie w pociągu, w którym został wydany lub godziny wskazanej przez podróżnego oraz w kolejnych
pociągach skomunikowanych z tym pociągiem, o ile przejazd odbywa się ze skomunikowaniem (z
przesiadaniem na inne pociągi), z zastrzeżeniem że termin ważności biletów dobowych i trzydobowych
określają postanowienia §§ 34 – 35 Taryfy przewozowej.”;

c) ust. 16 otrzymuje brzmienie:
„16. 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 PKP SKM, o których mowa w ust. 8. Bilety miesięczne imienne sprzedawane są w terminach
i na trasach ustalonych przez PKP SKM podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.”,

3) w § 14 w ust. 1 pkt 3 zdanie w brzmieniu: „Dopuszcza się także możliwość
zakupu biletu dla przewożonego roweru w pociągu u kierownika
pociągu/konduktora, w automacie biletowym, przez platformę internetową oraz
za pośrednictwem telefonu komórkowego (wyłącznie przez aplikację mobilną
SkyCash).” zastępuję się zdaniem w brzmieniu: „Dopuszcza się także możliwość
zakupu biletu dla przewożonego roweru w pociągu u kierownika
pociągu/konduktora, w automacie biletowym, za pośrednictwem platformy
internetowej lub za pośrednictwem telefonu komórkowego przez aplikację
mobilną.”.
2. Zmiany obowiązują od dnia 18 października 2021 r.
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