Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 193/2018
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 5 grudnia 2018 r.

Aneks nr 23
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:
a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) ZW-WB – Zasady i Warunki Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB), dostępne na stronie: www.skm.pkp.pl;”

b) po pkt 13 dodaje się pkty 13a -13d w brzmieniu:
„13a)

13b)

13c)

13d)

Wspólny Bilet – oferta stosowana przy przejazdach jednorazowych w komunikacji krajowej, realizowana
pociągami uruchamianymi przez co najmniej dwóch przewoźników uczestniczących w tej ofercie.
Szczegółowe Zasady i Warunki Stosowania Wspólnego Biletu zostały określone w ZW-WB;
bagaż – łatwe do przenoszenia rzeczy (w tym złożony rower tj. taki, który posiada techniczną
funkcjonalność szybkiego składania na czas przewozu), zabierane przez podróżnego do pociągu i
przewożone pod własnym nadzorem podróżnego, o ile ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie
utrudniają przejazdu innym podróżnym i nie powodują niebezpieczeństwa powstania szkód na osobie lub
mieniu oraz nie podlegają wyłączeniu z przewozu;
dokument poświadczający uprawnienie do ulgowych przejazdów – odpowiedni dokument w formie
papierowej lub elektronicznej np. legitymacja, zaświadczenie lub inne dokumenty wymagane prawem lub
o których mowa w postanowieniach TP-SKM dotyczących przejazdów ulgowych;
dokument stwierdzający tożsamość – dokument tożsamości stwierdzający tożsamość danej osoby np.
dowód osobisty, paszport, wydawany w formie papierowej lub okazywany w formie elektronicznej;”

c) w pkt 16c w lit. b zapis: „BILKOM2” zastępuje się zapisem: „BILKOM”,
2) w § 2, po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5.

W przypadku odbywania przejazdu na podstawie Wspólnego Biletu przetwarzanie danych osobowych
odbywa się zgodnie z postanowieniami ZW-WB.”

3) w § 4:
a) w ust 13 zapis: „w którym dokonano sprzedaży biletu” zastępuje się
zapisem: „w którym zrealizowano usługę;”;
b) po ust. 17 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
„18. Zasady zawarcia umowy przewozu na podstawie Wspólnego Biletu zostały określone w ZW-WB.”

4) w § 5:
a) w ust. 1 pkty 8 i 9 otrzymują brzmienie:
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„8) wezwania do zapłaty (wzór Nr 15 i 15a) – wydawane w trybie i na zasadach określonych w postanowieniach §
17;
9) bilety zakupione za pośrednictwem platformy internetowej (wzór nr 15b i 15c),”

b) w ust. 7 w pkt 4 skreśla się zapis: „a także bilety sieciowe według taryfy
normalnej, z ulgą handlową lub ustawową”,
c) w ust. 15 w zdaniu wspólnym przed wyliczeniem skreśla się zapis: „lub
sieciowy imienny”,
d) po ust. 19, dodaje się ust. 20 w brzmieniu:
„20. Zasady wydawania Wspólnego Biletu zostały określone w ZW-WB”.

5) w § 6 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Termin ważności Wspólnego Biletu został określony w ZW-WB.”

6) w § 7 :
a) w ust. 5:
 zdanie wspólne przed wyliczeniem otrzymuje brzmienie:
„5. Nabywając bilet okresowy imienny odcinkowy podróżny określa:”

 w pkt 3 w nawiasie usuwa się zapis: „za wyjątkiem biletów sieciowych”,
b) w ust. 7 skreśla się zapis: „lub miesięczne sieciowe imienne”,
c) w ust. 17 skreśla się zapis: „bilety sieciowe miesięczne imienne”,
7) w § 7a. w ust. 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Arriva RP Sp. z o.o. (po ogłoszeniu),

b) po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się kolejno pkt 7 i 8 w
brzmieniu:
„7) Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (po ogłoszeniu),
8) Koleje Małopolskie sp. z o.o. (po ogłoszeniu).”

8) w § 11 po ust. 22, dodaje się ust. 23 w brzmieniu:
„23. Zasady odstąpienia od umowy przewozu i zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane
Wspólne Bilety określone zostały w ZW-WB.”

9) w § 12:
a) w ust. 2 po pkt 2 po zdaniu wspólnym dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Począwszy od dnia 9.12.2018 r. bilety kwartalne i sieciowe nie będą
sprzedawane.”,
b) w ust. 6 skreśla się zapis: „i sieciowe imienne”;
10) w § 13, po ust. 17 dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
„18. Szczegółowe postanowienia dotyczące zmiany umowy przewozu w ramach Wspólnego Biletu zostały
określone w ZW-WB.”
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11) w § 14:
a) w ust. 2 zdanie wspólne przed wyliczeniem otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy zaistnieją okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy przewozu zgodnie z jej treścią
(przeszkody w przewozie), podróżnemu przysługuje prawo wyboru pomiędzy:”

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku przeszkód w przewozie na podstawie Wspólnego Biletu postanowienia ZW-WB stosuje się
odpowiednio.”

12) w § 16:
a) w ust. 3 po kropce dodaje się nowe zdanie brzmieniu:
„Powyższe postępowanie nie dotyczy dokumentów prezentowanych w formie elektronicznej, na urządzeniach
mobilnych.”

b) w ust. 6 po wyliczeniu, dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.”

c) w ust. 11, po kropce dodaje się zdanie w brzmieniu:
„W przypadków dokumentów elektronicznych poświadczających uprawnienia do ulgowych przejazdów,
dokumenty te winny być prezentowane przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzenia mobilnego.”

d) po ust. 19 dodaje się ust. 20 w brzmieniu:
„20. Zasady i warunki postępowania z podróżnym bez ważnego dokumentu przewozu w ramach Wspólnego
Biletu określone zostały w ZW-WB.”

13) w § 17:
a) w ust. 11 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tj. „Przewozy
Regionalne” sp. z o.o. lub „PKP Intercity” S.A. lub „Łódzka Kolej
Aglomeracyjna” sp. z o.o. lub Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. lub Arriva RP
Sp. z o.o. (po ogłoszeniu) lub Koleje Śląskie Sp. z o.o. (po ogłoszeniu) lub
„Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.(po ogłoszeniu) lub Koleje Małopolskie
sp. z o.o. (po ogłoszeniu))”,
b) w ust. 15 w pkt 2 skreśla się zapis w nawiasie: „sieciowy”;
14) w § 18:
a) w ust. 3 w pkt 3 zapis: „i opakowany” skreśla się;
b) w ust. 4 zapis: „i nieopakowany” skreśla się;
c) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12.Zasady przewozu bagażu lub roweru w ramach Wspólnego Biletu określają postanowienia ZW-WB.”

15) w § 19, po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9 .Zasady przewozu zwierząt w ramach Wspólnego Biletu określają postanowienia ZW-WB.”
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16) § 20 otrzymuje brzmienie:
„§ 20
Rzeczy zagubione/znalezione w pociągach i na obszarze SKM
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

Podróżny, który znalazł rzecz zagubioną na terenie administrowanym przez SKM, powinien oddać daną
rzecz do Punktu Rzeczy Znalezionych znajdującego się w siedzibie Spółki SKM lub w Komendzie SOK SKM
na Dworcu Podmiejskim Gdynia Główna. Rzeczy znalezione w pociągach SKM przekazuje się kierownikowi
pociągu.
Pracownik SKM przyjmujący rzecz znalezioną jest zobowiązany do jej sprawdzenia w obecności znalazcy lub
dwóch świadków.
Na każdą przyjętą rzecz sporządza się w dwóch egzemplarzach Protokół znalezienia rzeczy (wzór Nr 28).
Znalazca otrzymuje Protokół na rzecz przekazaną pracownikowi SKM.
Jeżeli rzeczami znalezionymi będą teczki, torebki, torby foliowe, plecaki, walizki, paczki itp., które wewnątrz
mogą zawierać inne przedmioty, w obecności znalazcy i jednego świadka dokonuje się ich otwarcia i
sporządza protokół oględzin zawartości rzeczy znalezionej w Protokole według wzoru Nr 28, z zastrzeżeniem
postanowień ust 5.
W przypadku znalezienia lub przekazania przez podróżnego rzeczy, co do której istnieje uzasadnione
podejrzenie, co do jej niebezpiecznej zawartości, należy natychmiast fakt ten zgłosić odpowiednim organom
(Policja, Straż Ochrony Kolei).
W przypadku znalezienia zwierząt, pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz rzeczy mających
wartość naukową lub artystyczną znalazca powinien oddać je niezwłocznie właściwemu organowi.
Rzeczy znalezione przechowywane są w Punkcie Rzeczy Znalezionych w siedzibie Spółki.
Informację o znalezieniu rzeczy można uzyskać na stronie internetowej www.skm.pkp.pl .
Rzeczy znalezione wydaje się osobie uprawnionej do jej odbioru po ustaleniu tożsamości tej osoby i po
udowodnieniu przez nią prawa własności do rzeczy zagubionej. Odbiór rzeczy osoba ją odbierająca
potwierdza na Protokole wydania rzeczy (wzór nr 28a).
Jako dokument stwierdzający tożsamość osoby uważa się:
1) dowód osobisty;
2) paszport;
3) legitymację służbową, legitymację studencką, uczniowską;
4) inny dokument z fotografią i danymi adresowymi.
Wydanie rzeczy znalezionej osobie uprawnionej następuję na podstawie szczegółowego opisu rzeczy, po
uprzednim stwierdzeniu uprawnień do jej odbioru, tj. przedstawieniu dowodów potwierdzających prawo do
rzeczy zagubionej:
1) dowodu zakupu;
2) podania numerów seryjnych;
3) własnego oznaczenia przedmiotu;
4) przyjęcia od osoby uprawnionej do odbioru pisemnego oświadczenia o zgubieniu rzeczy z
podaniem daty i miejsca utraty oraz szczegółowym opisem rzeczy z podaniem jej cech
charakterystycznych.
Rzeczy nieodebrane podlegają likwidacji w terminach:
1) rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu – 48 godzin,
2) pozostałe rzeczy po upływie 1 roku od dnia doręczenia osobie upoważnionej do odbioru
zawiadomienia o rzeczy znalezionej, a po upływie 1,5 roku przechowywania w przypadku
niemożności dokonania zawiadomienia.
Znalezione dokumenty tj. paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, odsyła się niezwłocznie do najbliższej
jednostki Policji. Dokumenty tj. karty kredytowe, karty bankomatowe, legitymacje odsyła się do wystawcy
dokumentu.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się postanowienia ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach
znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397 z późn. zm).”

17) w § 21 w ust. 3 w pkt 27 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkty 28 30 w brzmieniu:
„28) wnoszenia, posiadania lub używania wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo
bez zgody zarządcy lub przewoźnika kolejowego;
29) pozostawienia bez opieki bagaży, pakunków lub innych przedmiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
30) przebywania na dachu, na zderzakach, na platformach lub na innych nieprzeznaczonych do przewozu osób
elementach konstrukcyjnych wagonu lub pojazdu kolejowego.”;

18) w § 22, po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

4

„8. Postanowienia dotyczące składania i rozpatrywania skarg w ramach Wspólnego Biletu określają
postanowienia ZW-WB.”

19) w § 23, po ust. 21 dodaje się ust. 22 w brzmieniu:
„22. Postanowienia dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji w ramach Wspólnego Biletu określają
postanowienia ZW-WB.”

20) we wzorach druków:
a) we wzorze nr 6 dodaje się zapis: „POCZĄWSZY OD DNIA 9.12.2018 ROKU
BILETY ABONAMENTOWE NIE BĘDĄ SPRZEDAWANE”,
b) dotychczasowy nr strony 63a otrzymuje nr 63b a zapis „Wzór nr 15a”
zastępuje się zapisem „Wzór nr 15b”;
c) dotychczasowy nr strony 63b otrzymuje nr 63c a zapis „Wzór nr 15b”
zastępuje się zapisem „Wzór nr 15c”;
d) po wzorze nr 15, dodaje się wzór 15a w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego aneksu;
e) wzór nr 15b otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego
aneksu;
f) wzór nr 28 otrzymuje brzmienie jak w złączniku nr 3 do niniejszego
aneksu;
g) po wzorze nr 28 dodaje się wzór nr 28a w brzmieniu stanowiącym
złącznik nr 4 do niniejszego aneksu.

2. Zmiany obowiązują od dnia 9 grudnia 2018 r.
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Załącznik nr 1
do aneksu nr 23 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 15a (1)
do § 5, 17 RPO SKM

Wezwanie do zapłaty (część dla podróżnego) – strona czołowa

Wzór nr 15a (2)
do § 5, 17 RPO SKM

(część 1- strona odwrotna)

-61a-

Załącznik nr 1
do aneksu nr 23 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 15a (3)
do § 5, 17 RPO SKM

(część 2)

Wzór nr 15a (4)
do § 5, 17 RPO SKM

(część 3)

-62a-

Załącznik nr 1
do aneksu nr 23 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 15a (5)
do § 5, 17 RPO SKM

(część 4)

-63a-

Załącznik nr 2
do aneksu nr 23 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 15c
do § 5 RPO SKM

Bilet zakupiony za pośrednictwem platformy internetowej

-63c-

Załącznik nr 3
do aneksu nr 23 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 28
do § 20 RPO SKM

Protokół znalezienia rzeczy
oryginał - strona czołowa

oryginał - strona odwrotna

oryginał - strona czołowa

oryginał - strona odwrotna

-75-

Załącznik nr 4
do aneksu nr 23 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt
Przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM)

Wzór nr 28a
do § 20 RPO SKM

Protokół wydania rzeczy
oryginał - strona czołowa

kopia - strona czołowa

-75a-

