Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 19 maja 2021 r.

Aneks nr 5
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:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość:
a) dokument tożsamości stwierdzający tożsamość danej osoby np. dowód osobisty, paszport, wydawany w
formie papierowej,
b) mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym obejmujących co
najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ
wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko, datę urodzenia. Nie jest równoważna z
dokumentem tożsamości np. w postaci dowodu osobistego, paszportu i nie zastępuje go. W przypadku
potrzeby weryfikacji tożsamości pasażera w związku z wystawieniem wezwania do zapłaty, osoby
uprawnione do kontroli – zgodnie z art. 33a ust. 7 pkt 1 Ustawy Prawo przewozowe – mają prawo żądać
okazania dokumentu tożsamości w tradycyjnej, papierowej formie, o której mowa w lit. a;”,

b) w pkt 23 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) w postaci aplikacji internetowej, za pomocą której podróżny może nabyć bilet przez platformę KOLEO, lub w
aplikacji mobilnej KOLEO dostępnej w sklepie Google, której właścicielem jest Astarium Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, nr KRS 0000416223, lub”

2) w § 2 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych
obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach
przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych (Dz.
U. z 2021 r., poz. 723)”;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W pociągach PKP SKM zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnymi do użytku urządzeń oraz pojazdów kolejowych;
2) dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń
informacyjnych, zabezpieczających, sygnalizacyjnych, ostrzegających, urządzeń służących do obsługi
osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej możliwości poruszania się, systemów oświetleniowych
oraz zakłócania ich działania, w szczególności przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmianę ich
usytuowania;
3) dokonywania nieuprawnionych zmian stanu sygnałów, wskaźników i oznakowania oraz zakłócania ich
działania, w szczególności przez ich uszkadzanie, zmianę ich usytuowania lub obrazu, lub ich
naśladowania przez ustawianie w pobliżu torów kolejowych świateł lub innych przedmiotów imitujących
sygnały, wskaźniki lub oznakowanie;
4) nieuprawnionego korzystania z urządzeń alarmowych i awaryjnych;
5) przebywania bez upoważnienia w pojazdach kolejowych, do których wstęp jest zabroniony;
6) osobom nieuprawnionym korzystania z urządzeń znajdujących się w miejscach, obiektach i
pomieszczeniach, do których dostęp jest zabroniony;
7) zamalowywania elementów lub powierzchni pojazdów kolejowych bez zgody PKP SKM;
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umieszczania lub usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody PKP SKM;
wnoszenia i przewożenia broni i materiałów niebezpiecznych bez stosownego zezwolenia, jeżeli jest ono
wymagane do ich posiadania, lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa
osób, wyposażenia, budowli i urządzeń oraz pojazdów kolejowych;
pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy, z
wyjątkiem psów asystujących, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz bez aktualnego świadectwa
szczepienia;
palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, i papierosów elektronicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych, z wyjątkiem miejsc i pomieszczeń wyznaczonych w tym celu;
spożywania napojów alkoholowych w miejscach innych niż określone w ustawie z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
zanieczyszczania i zaśmiecania lub załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego
niewyznaczonych;
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej działalności, bez
zgody PKP SKM;
prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody PKP SKM, z wyjątkiem prowadzenia zbiórek publicznych, o
których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych;
zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób
korzystających z usług PKP SKM;
pozostawiania bez opieki bagaży lub innych przedmiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń systemu sprzedaży biletów oraz zakłócania ich
działania, w szczególności przez ich uszkadzanie i manipulowanie nimi;
pozostawiania bez opieki urządzeń transportu, w szczególności rowerów, motorowerów, motocykli,
hulajnóg i innych pojazdów jedno- lub wielośladowych, w tym z napędem elektrycznym, poza miejscami
do tego wyznaczonymi;
osobom nieuprawnionym:
a) przejazdu pojazdem kolejowym nieprzeznaczonym dla podróżnych,
b) wchodzenia do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamiania tych pojazdów,
c) dokonywania zmiany oznaczenia pojazdu kolejowego oraz oznaczenia pomieszczeń w
pojeździe kolejowym;
wchodzenia bez zgody PKP SKM do pojazdów kolejowych niedostępnych dla podróżnych, w
szczególności do pociągów nadzwyczajnych lub wagonów zarezerwowanych na wniosek zamawiającego,
wagonów służbowych oraz do ezt lub szt znajdujących się na torach postojowych;
nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pojazdu kolejowego, w szczególności przy użyciu
hamulca awaryjnego;
wsiadania do pojazdu kolejowego i wysiadania z pojazdu kolejowego po sygnale odjazdu podanym przez
kierownika pociągu lub konduktora, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego
nieprzeznaczonych;
zajmowania miejsc w pojeździe kolejowym przed jego podstawieniem na tor przy peronie odjazdowym;
wyrzucania przedmiotów z pojazdu kolejowego na zewnątrz;
umieszczania na miejscach przeznaczonych do siedzenia w pojeździe kolejowym nóg w obuwiu, zwierząt
lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;
podczas jazdy:
a) wychylania się z okien,
b) otwierania drzwi zewnętrznych,
c) zatrzymywania się na pomostach między pojazdami kolejowymi,
d) przechodzenia z jednego pojazdu kolejowego do drugiego, w przypadku gdy nie są one
połączone ze sobą przejściami ochronnymi,
e) przebywania na stopniach pojazdu kolejowego;
korzystania z toalet w pojeździe kolejowym, w przypadku gdy o takim zakazie informuje odpowiednie
ogłoszenie, w szczególności podczas postoju na stacjach i przystankach; postanowienia dotyczące
korzystania z toalet na odcinku Gdańsk Śródmieście – Wejherowo – Gdańsk Śródmieście określają
postanowienia ust. 5. Powyższe nie dotyczy toalet z obiegiem zamkniętym;
podróżnym pozostawiania w pojeździe kolejowym po przybyciu do stacji końcowej;
przebywania na dachu, zderzakach, platformach lub innych elementach konstrukcyjnych pojazdu
kolejowego nieprzeznaczonych do przewozu osób;
przewożenia rowerów w liczbie większej niż jest miejsc przystosowanych do ich przewozu.”;
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4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. PKP SKM prowadzi sprzedaż biletów na przejazd/przewóz:
1) w kasach biletowych (własnych lub w innych kasach upoważnionych do sprzedaży biletów PKP SKM,
zwanych kasami agencyjnymi);
2) w innych upoważnionych przez PKP SKM placówkach (sprzedaż w ograniczonym zakresie tylko biletów
kartkowych), podanych do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty;
3) za pośrednictwem automatów biletowych;
4) za pośrednictwem aplikacji SkyCash lub Jakdojade lub BILKOM lub KOLEO działającej na telefonie
komórkowym;
5) w pociągach PKP SKM – przez kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli – na
zasadach określonych w Regulaminie;
6) za pośrednictwem platformy internetowej – na zasadach określonych w Regulaminie I-PKP SKM.
Dokumenty poświadczające wykupienie uprawnień do ulgowych przejazdów (ulgi handlowe) emitowane i/lub
dystrybuowane przez PKP SKM, sprzedaje się w kasach biletowych wskazanych przez PKP SKM.”;

5) w § 10:
a) w ust. 6:
 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) jednorazowych, dobowych, odcinkowych miesięcznych imiennych, na przewóz rzeczy/psa/rezerwację miejsca
na przewóz roweru – zakupionych przez telefon komórkowy (wyłącznie bilety zakupione przez aplikację
KOLEO),”;



po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) jednorazowych, na przewóz rzeczy/psa/rezerwację miejsca na przewóz roweru – zakupionych przez telefon
komórkowy (wyłącznie bilety zakupione przez aplikację BILKOM);”;

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„6. Termin przedsprzedaży, o którym mowa w ust. 6 nie dotyczy biletów kartkowych do kasowników.”,

c) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) grupowe (wyłącznie „TAM”), z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 pkt 3,”

d) w ust. 14, po pkt 4 dodaje się pkt. 4a w brzmieniu:
„4a) małoletnich, którzy odbywają przejazd bez rodzica/opiekuna i nie ukończyli 13. roku życia;”,

e) w ust. 16, po zapisie: „bilety grupowe na przejazd „TAM”” dodaje się zapis w
brzmieniu: „, z zastrzeżeniem § 21 ust. 6 pkt 3,”;
6) w § 14 w ust. 4 zapis: „w ust. 2”, zastępuje się zapisem w brzmieniu: „w ust. 3”;
7) w § 18 w ust. 1 zapis: „odcinkowe miesięczne imienne” zastępuje się zapisem:
„odcinkowy miesięczny imienny”;

8) w § 21:
a) w ust. 3 w pkt 2 wyraz: „lub” zastępuje się wyrazem: „oraz”,
b) w ust. 4 w pkt 1 zapis: „mniej niż 100 osób” zastępuje się zapisem: „do 100
osób”,
c) w ust. 6 w pkt 4, po wyrazie: „internetową” dodaje się zapis: „(po ogłoszeniu)”;

3

9) w § 24, po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W przypadku przejazdu osób małoletnich bez rodzica/opiekuna, które nie ukończyły 13. roku życia i nieokazały
podczas przejazdu ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, wezwanie
wystawia się na opiekuna na podstawie oświadczenia osoby małoletniej. W wezwaniu dla osoby małoletniej
kierownik pociągu/konduktor/osoba upoważniona do kontroli zamieszcza stosowną adnotację: „Za osobę
małoletnią ……. (imię i nazwisko)”.
W przypadku udokumentowania przez podróżnego (rodzica/opiekuna osoby małoletniej) uprawnień do
ulgowego przejazdu, należność taryfowa oraz opłata dodatkowa zostaną zwrócone, gdy podróżny w terminie
7 dni od daty zdarzenia wniesie w formie pisemnej uzasadnioną reklamację do PKP SKM, przy czym pobiera
się opłatę manipulacyjną zgodnie z Cennikiem usług.”.

2. Zmiany obowiązują od dnia 30 maja 2021 r.
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