Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 189/2014
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 07.07.2014r.

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

W Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-SKM) przez PKP Szybka Kolej Miejska
w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) wprowadza się następujące zmiany:

1. W spisie treści tytuł § 8 otrzymuje brzmienie:
„§8 Wyznaczanie i zajmowanie miejsc w pociągach SKM i na obszarze administrowanym przez SKM…………18”.

2. § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8
Wyznaczanie i zajmowanie miejsc w pociągach SKM i na obszarze administrowanym
przez SKM
1.

2.

W pociągach SKM wyznacza się miejsca dla:
1) podróżnych z dziećmi w wieku do lat 4 i kobiet w ciąży – oznaczonych piktogramami według wzoru Nr
19 – minimalnie dwa miejsca w każdym wagonie;
2) osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej – minimalnie dwa miejsca w
każdym wagonie; miejsca te oznacza się piktogramami według wzór nr 20;
3) osób podróżujących z rowerami – miejsca te wyznacza się – w zależności od typu pojazdu w skrajnych
wagonach każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego w składzie pociągu. Miejsca te oznaczone są
piktogramami wg wzoru Nr 21.
W przedziałach przyległych do kabiny maszynisty, z której prowadzony jest pociąg, przejazd
podróżnych jest zabroniony. Podróżny może przebywać w tym przedziale wyłącznie na czas niezbędny
dla postawienia tam roweru oraz odbioru roweru. W takich przedziałach:
a)
można przewozić wyłącznie tyle rowerów, ile jest miejsc przystosowanych do ich przewozu,
b)
nadzór nad przewożonym rowerem sprawuje podróżny, przebywając w pierwszym przedsionku
lub pierwszym przedziale wagonu.
Prawo do zajmowania miejsc wyznaczonych dla osób, o których mowa w ust. 1 mają osoby, dla użytku
których miejsca te są wyznaczone. Inni podróżni mogą zajmować te miejsca do czasu zgłoszenia się osób
uprawnionych do ich zajęcia i obowiązani są zwolnić zajmowane miejsca na żądanie osób uprawnionych.

3.

Miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej wyznacza się także na
peronach SKM. Miejsca te to skrajne ławki umieszczone po obu stronach peronu SKM. Ławki oznaczone są
piktogramami wg wzoru Nr 20a. Inni podróżni mogą zajmować te miejsca na zasadach określonych w ust. 2.

4.

Podróżny ma prawo zająć wolne miejsce tylko dla siebie i dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet może
okazać.

5.

Na miejscach do siedzenia nie wolno umieszczać psów oraz rzeczy przewożonych przez podróżnego (z
wyjątkiem rzeczy tradycyjnie przewożonych – ale tylko w miarę wolnych miejsc – np. torebki damskie, teczki
itp.) Do przewozu rzeczy stosuje się postanowienia § 18, a do przewozu zwierząt – postanowienia § 19.”

2. W § 11 po ust. 18 dodaje się ust. 18a w brzmieniu:
„18a. Za kartę „Senior-SKM” nie zwraca się zapłaconej należności, chyba, że podróżny udokumentuje, że nie
mógł jej wykorzystać z przyczyn całkowicie od niego niezależnych. W takim przypadku zwrotu dokonuje się, tylko
i wyłącznie, w drodze pisemnej reklamacji na zasadach określonych w § 23.”.

3. W § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W pociągach SKM obowiązują następujące zasady korzystania z WC:
1)
2)

na odcinku Gdańsk Główny – Wejherowo – Gdańsk Główny drzwi do WC są zamknięte, z zastrzeżeniem
pkt 2);
w pociągach SKM składających się z jednego lub więcej ezt wyposażonych w WC z obiegiem
zamkniętym drzwi do toalet pozostają otwarte.”.

4. W spisie treści Wzory Druków dodaje się wzór nr 20a w brzmieniu:
„20a.
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ruchowej………………………63a”

5. We wzorach druków dodaje się wzór 20a, który stanowi załącznik do niniejszej zmiany.

Wzór nr 20a
do § 8

Piktogram miejsce dla osób niepełnosprawnych i osób
o ograniczonej sprawności ruchowej

-63a-

