Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 12 września 2018 r.

Aneks nr 22
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 20 dodaje się pkt 20a w brzmieniu:
„20a) pies asystujący – odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik
osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia
osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym, określony w art. 2 pkt 11 oraz art. 20a
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych – (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydania certyfikatów potwierdzających status psa
asystującego (Dz. U. z 2010 r., nr 64 poz. 399);”

2) w § 4 ust. 13, w zdaniu pierwszym wyraz „miejsca” zastępuje się wyrazem
„miesiąca”,
3) w § 10, po ust. 7, dodaje się ust. 8-9 w brzmieniu:
„8. Osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej odbywająca przejazd wraz z psem
asystującym zobowiązana jest posiadać w pociągu:
1) certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
2) aktualne świadectwo szczepienia psa – które należy okazywać i wręczać osobom upoważnionym do
kontroli dokumentów na każde ich żądanie. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż,
przy czym nie musi posiadać założonego kagańca oraz nie musi być prowadzony na smyczy.
9. Trener psa szkolonego na psa asystującego na podstawie zaświadczenia wydanego przed podmiot
prowadzący szkolenie psów asystujących, może korzystać z uprawnień, jakie przysługują osobom
niepełnosprawnym, podróżującym wraz z psem asystującym.”

4) w § 18:
a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) łatwe do przenoszenia przedmioty, w liczbie do 3 sztuk (np.: walizka, plecak, torba podróżna, neseser, narty,
paczka, karton, drobny sprzęt gospodarstwa domowego) – dla rozmieszczenia których, ma prawo
rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podróżny może przewieźć odpłatnie na dowolną odległość – pod własnym nadzorem łatwe do przenoszenia
rzeczy (w liczbie powyżej 3 sztuk przewożonych bezpłatnie) lub jeden niezłożony i nieopakowany rower w
wagonach szt – nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem.”;

5) w § 19:
a) po ust. 1 , dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osoba niepełnosprawna lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej bądź trener psa szkolonego na psa
asystującego może przewieźć pod swoją opieką bezpłatnie psa asystującego. Osoba ta musi posiadać w
pociągu dokumenty wskazane w § 10 ust. 8 lub 9.”
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b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) będących przewodnikami, w tym psów asystujących;”

6) we wzorach druków, wzór nr 15a otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 1 do
niniejszego aneksu.
2. Zmiany obowiązują od dnia 30 września 2018 r.
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Załącznik nr 1
do aneksu nr 22 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 15a
do § 5 RPO SKM
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