Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 246/2015
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 16 października 2015 r.

Zmiana nr 7
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) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1371/2007 z dnia 23 października 2007r. w sprawie
praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym w części przyjętej do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 28
marca 2008 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1297);”

2) § 7 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Podróżny, który przed rozpoczęciem podróży nie nabył biletu na przejazd (w kasie biletowej,
placówce upoważnionej do sprzedaży biletów, w elektronicznym automacie biletowym lub za pośrednictwem
telefonu komórkowego), albo nie skasował biletu kartkowego, może nabyć bilet lub odpowiednio – skasować
bilet kartkowy do kasownika – również w pociągu. Za skasowanie (wydanie) biletu w pociągu pobiera się
opłatę w wysokości określonej w Cenniku usług SKM, z zastrzeżeniem, że jeżeli podróżny w pociągu
nabywa/kasuje kilka biletów w tej samej relacji, ale wg różnych uprawnień do przejazdów ulgowych i
wymaga to wydania kilku biletów z kasy mobilnej, strefowych lub na dopłatę, to kierownik
pociągu/konduktor/osoba upoważniona do kontroli pobiera ją za wydanie wyłącznie jednego biletu. Na
pozostałych czyni stosowną adnotację.”

3) W § 13:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli zmiana umowy przewozu dokonywana jest w pociągu, kierownik pociągu/konduktor oprócz
ewentualnych należności taryfowych pobiera również opłatę dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia MI
z dnia 20.01.2005 r. w przypadku nie zgłoszenia zmiany umowy przewozu na zasadach określonych w § 7 ust.
21.”

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„13. Jeżeli zmiana umowy przewozu – powiązana bezpośrednio z pierwotną relacją przejazdu – wymaga
dokonania wymiany biletu jednorazowego, kasa biletowa (z wyjątkiem podróżnych posiadających bilety kartkowe
do kasowników), dokonuje zwrotu należności za niewykorzystane bilety na przejazd, na zasadach określonych
w § 11 (zwroty), z tym, że od zwracanych należności nie potrąca odstępnego oraz wydaje nowy bilet zgodnie z
żądaniem podróżnego, na którym zamieszcza adnotację lub stempel „wymiana”. Dokonać można wymiany
każdego biletu, przy czym dopuszcza się także powtórną wymianę wcześniej wymienionego biletu przed
rozpoczęciem terminu jego ważności. Podróżny posiadający bilet kartkowy do kasowników biletowych nie może
go wymienić, obowiązany jest w takim przypadku nabyć nowy bilet na faktyczny przejazd. Posiadany, skasowany
bilet kartkowy nie podlega zwrotowi ani wymianie, z wyjątkiem przypadków skutkujących koniecznością
dokonania wymiany/zwrotu, leżących po stronie SKM.”

4) § 24 pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1371/2007 z dnia 23 października 2007r. w sprawie
praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, w części przyjętej do stosowania w Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie miejskich, podmiejskich i regionalnych kolejowych przewozów osób zgodnie z art. 3a
ustawy z dnia 28 marca 2008 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1297),(Dz.U.UE L. nr 315,
poz. 14 z późn. zm.).”

5) We Wzorach Druków, wzór nr 15 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej
zmiany.

2. Zmiana wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 r.

Załącznik nr 1
Wzór nr 15 (1)
do § 5,17 RPO SKM

Wezwanie do zapłaty (część dla podróżnego) – strona czołowa

Wzór nr 15 (2)
do § 5,17 RPO SKM

(część 1- strona odwrotna)

Wzór nr 15 (3)
do § 5,17 RPO SKM

(część 2)

Wzór nr 15 (4)
do § 5,17 RPO SKM

(część 3)

Wzór nr 15 (5)
do § 5,17 RPO SKM

(część 4)

