Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 84/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 23 maja 2018 r.

Aneks nr 19
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 w ust. 5 po pkt 32, kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 33 i 34 w
brzmieniu:
„33) rezerwacja miejsca na rower – możliwość odpłatnego zarezerwowania miejsca dla przewożonego roweru w
wagonach szt, w kasie biletowej SKM lub u kierownika pociągu/konduktora;
34) przewóz roweru (zabierany jako dodatkowy) – możliwość odpłatnego przewozu roweru w wagonach szt, bez
dokonania uprzedniej rezerwacji miejsca w kasie biletowej SKM.”

2) w § 5 po ust. 16, dodaje się ust. 16a w brzmieniu:
„16a. Na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego wydaje się bilet na przewóz z ceną zryczałtowaną – łącznie
do posiadanego biletu na przejazd. W przypadku przewozu roweru w szt na odcinkach łączących się opłatę
za rezerwację biletu pobiera się wyłącznie za pierwszy przewóz, na każdy kolejny przewóz wydaje się
bezpłatną rezerwacją.”

3) w § 6:
a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) jednorazowego z kasy fiskalnej – rozpoczyna się od daty i godziny określonej na bilecie;

b) w ust. 7 pkt 1 skreśla się,
4) 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 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:
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a)
b)

można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu,
nadzór nad przewożonym rowerem sprawuje podróżny, przebywając w pierwszym przedsionku
lub pierwszym przedziale wagonu.”;

5) w § 11:
a) ust. 21 otrzymuje brzmienie:
„21. W przypadku zwrotu biletu niewykorzystanego z powodu odmowy przewozu roweru w pociągu,
poświadczony przez kierownika pociągu/konduktora (wzór nr 1a) bilet o niewykorzystaniu podlega
zwrotowi w każdej kasie biletowej SKM. Zwrotowi podlegają także bilety na przejazd podróżnych, którzy
otrzymali odmowę przewozu roweru w pociągu, wówczas gdy nie dokonali uprzednio rezerwacji miejsca na
rower w kasie biletowej SKM lub chcieli zakupić bilet na stacji/przystanku gdzie nie ma czynnej kasy
biletowej. Warunkiem dokonania zwrotu jest zgłoszenie się podróżnego do kierownika pociągu/konduktora
w celu dokonania poświadczenia na bilecie. W przypadku biletu zakupionego za pośrednictwem telefonu
komórkowego lub za pośrednictwem platformy internetowej, od kierownika pociągu/konduktora należy
uzyskać poświadczenie wydane wg wzoru nr 1a. Zwrot należności za bilet zakupiony za pośrednictwem
telefonu komórkowego lub za pośrednictwem platformy internetowej, jest możliwy w drodze pisemnej
reklamacji wniesionej do SKM – w trybie i na zasadach określonych w § 23.”;

b) po ust. 21, dodaje się ust. 21a w brzmieniu:
„21a. Zwrotu należności za bilety na przewóz roweru lub rezerwacji miejsca na przewóz roweru dokonuje każda
kasa biletowa SKM. Zwrot należności jest możliwy także w drodze reklamacji wniesionej do SKM - w trybie
i na zasadach określonych w § 23.”

6) w § 12, po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Zwrotu należności za bilety miesięczne na przewóz roweru dokonuje każda kasa biletowa SKM. Zwrot
należności jest możliwy także w drodze reklamacji wniesionej do SKM - w trybie i na zasadach określonych
w § 23.”

7) w § 15:
a) ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1) zakup biletu na przejazd grupy – w kasie biletowej lub u kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do
kontroli – w przypadku grup liczących do 100 osób i grup przewożących maksymalnie 6 rowerów, z
zastrzeżeniem, że przejazd rowerów odbywa się bezpłatnie wyłącznie wagonami ezt. Postanowienia § 8 ust. 1
pkt 3 stosuje się odpowiednio, z tym że nie ma możliwości przejazdu grupowego w szt. W przypadku
przewozu rowerów w szt obowiązuje rezerwacja miejsc,
2) uzyskanie zgody SKM – w siedzibie SKM w dni robocze w godz. 8.00 -14.00 po złożeniu przez organizatora
wypełnionego „Zgłoszenia przejazdu grupy” – w przypadku grup liczących powyżej 100 osób lub grup
przewożących więcej niż 6 rowerów, z zastrzeżeniem, że przejazd rowerów odbywa się bezpłatnie wyłącznie
wagonami ezt. Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio, z tym że nie ma możliwości przejazdu
grupowego w szt. W przypadku przewozu rowerów w szt obowiązuje rezerwacja miejsc.
W przypadku sprzedaży biletu grupowego, o którym mowa w pkt 1, dla grup liczących powyżej 50 osób – fakt
sprzedaży takiego biletu kasjerzy są zobowiązani zgłaszać do Wydziału MS w dni robocze (w godzinach 7.0015.00) bądź do Dyspozytora liniowego SKM (w godzinach 15.00-7.00).”

b) ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 14 dni roboczych przed zamierzonym przejazdem grupy w pociągu przewidzianym w rozkładzie jazdy – dla
grup liczących powyżej 100 osób i grup przewożących więcej niż 6 rowerów, z zastrzeżeniem, że przejazd
rowerów odbywa się bezpłatnie wyłącznie wagonami ezt. Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 3 stosuje się
odpowiednio, z tym że zapisów nie stosuje się do pociągów objętych rezerwacją (szt);”

2. Zmiany obowiązują od dnia 26 maja 2018 r.
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