Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr 309/2015 Zarządu PKP SKM
w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiana nr 9
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 53/2014 Zarządu
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., z dnia 7 lutego 2014 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 :
a) ust. 5 pkt 14) otrzymuje brzmienie:
14) bilet telefoniczny – bilet zakupiony za pośrednictwem telefonu komórkowego;

b) ust. 5 pkt 26) otrzymuje brzmienie:
26) pociąg SKM – uruchamiany przez SKM pociąg osobowy;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.

Wprowadzenie w życie Regulaminu oraz zmiany Regulaminu, SKM ogłasza na stronie internetowej:
www.skm.pkp.pl.

3) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.

W gablotach informacyjnych zlokalizowanych na stacjach i przystankach osobowych, na których zatrzymują
się pociągi SKM, podaje się co najmniej następujące informacje:
1) oznaczenie przewoźnika (SKM) wraz z adresem pocztowym, adresem poczty elektronicznej
i numerem telefonu stanowiska właściwego do rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji
podróżnych, numer telefonu infolinii oraz adres strony internetowej;
2) wykaz cen biletów na pociągi SKM – z podziałem na poszczególne rodzaje ulg przejazdowych;
3) wykaz uprawnień do przejazdów ulgowych;
4) wyciąg z przepisów prawa przewozowego i regulaminu, w tym w zakresie praw i obowiązków
pasażerów (w zgodności z Rozporządzeniem (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady);
5) wyciąg z przepisów porządkowych;
6) numer telefonu – lub odpowiednio – numery telefonów, pod który/pod które można:
a) zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy w podróży osobie niepełnosprawnej lub osobie ograniczonej
sprawności ruchowej (§ 10),
b) zgłaszać awarie elektronicznych kasowników biletowych oraz elektronicznych automatów
biletowych,
c) uzyskać informacje o opóźnieniach pociągów SKM oraz inne informacje niezbędne w podróży;
7) informację o możliwościach nabycia biletu na przejazd w pociągu w czasie gdy kasa biletowa jest
nieczynna lub automat jest nieczynny – wraz z zasadami nabywania biletu w pociągu (§ 7) oraz
oznaczenie najbliższej stacji (przystanku osobowego), z czynną kasą biletową, oferującą sprzedaż
biletów SKM.

Ponadto na stacjach i przystankach osobowych położonych na odcinku Gdańsk Śródmieście – Rumia
Janowo (linia kolejowa nr 250 w zarządzie PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.) oraz na odcinku Rumia –
Wejherowo podaje się także rozkład jazdy pociągów SKM z danej stacji/przystanku osobowego.

4) § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.

SKM prowadzi sprzedaż biletów na przejazd/przewóz:
1) w kasach biletowych (własnych lub w innych kasach upoważnionych do sprzedaży biletów SKM,
zwanych kasami agencyjnymi);
2) w innych upoważnionych przez 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 telefonów komórkowych;
5) w pociągach SKM – przez kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do kontroli, oraz w
automacie biletowym na zasadach określonych w Regulaminie (o ile pociąg SKM jest w automat
biletowy wyposażony).
Dokumenty poświadczające wykupienie uprawnień do ulgowych przejazdów (ulgi handlowe) emitowane i/lub
dystrybuowane przez SKM, sprzedaje się w kasach biletowych wskazanych przez SKM.

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.

Jednorazowe i dobowe bilety kartkowe do kasowników należy skasować w kasowniku przed wejściem do
pociągu lub przedłożyć – przed rozpoczęciem podróży – w kasie biletowej w celu ostemplowania
datownikiem. Jednorazowy bilet kartkowy do kasownika można skasować także u kierownika pociągu/
konduktora/upoważnionego do kontroli – na warunkach określonych w § 7 ust. 13 Regulaminu oraz w TPSKM.

5) § 5:
a) ust. 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
1)

odbywających przejazd w pociągach SKM od stacji/przystanków, na których nie ma czynnej kasy biletowej
lub kasa biletowa w chwili odjazdu pociągu jest nieczynna;

b) dodaje się ust. 18 w brzmieniu:
18. W pociągach SKM obowiązują Promocyjne Bilety Miesięczne Tandemowe. Zasady ich stosowania
określone są w „Warunkach Taryfowych dla Oferty Promocyjny Bilet Miesięczny „Tandemowy”
obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 roku” dostępnych na stronie internetowej: www.skm.pkp.pl.

6) W § 6:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.

Nabycie w przedsprzedaży biletów kartkowych strefowych do kasowników nie jest równoznaczne
z zawarciem umowy przewozu. Zawarcie umowy następuje z chwilą skasowania biletu w kasowniku przed
wejściem do pociągu lub ostemplowania w kasie biletowej albo przez kierownika pociągu/ konduktora/
upoważnionego do kontroli. Po skasowaniu bilet ważny jest na przejazd najbliższym pociągiem SKM,
jadącym do stacji przeznaczenia wybranej przez podróżnego. Jeżeli pociąg nie dojeżdża do stacji
przeznaczenia, bilet ważny jest również w najbliższym pociągu skomunikowanym lub – jeżeli wynika to z
rozkładu jazdy pociągów – w kilku skomunikowanych ze sobą pociągach zmierzających w relacji wydania
biletu.

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:
14. Terminy ważności Biletów Metropolitalnych są określone w „Dodatku do Taryfy przewozowej PKP SKM
(TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów
metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZK-ZG)”
dostępnym na stronie internetowej: www.skm.pkp.pl.

c) dodaje się ust. 14a. w brzmieniu:

14a. Promocyjny Bilet Miesięczny Tandemowych jest biletem miesięcznym imiennym ważnym na okres jednego
miesiąca, np. od 1 do 31 października lub od 15 października do 14 listopada.

7) § 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 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, o ile pociąg jest wyposażony w automat biletowy. Za
skasowanie biletu w pociągu pobiera się opłatę w wysokości określonej w Cenniku usług SKM
z zastrzeżeniem, że jeżeli podróżny w pociągu kasuje kilka biletów w tej samej relacji, to kierownik
pociągu/konduktor/osoba upoważniona do kontroli pobiera opłatę za skasowanie wyłącznie jednego biletu
– informacje o skasowaniu biletów wraz z ich numeracją kierownik pociągu/konduktor/osoba upoważniona
do kontroli zamieszcza na bilecie blankietowym na dopłatę wydawanym podróżnemu. Za wydanie biletu
w pociągu pobiera się opłatę w wysokości określonej w Cenniku usług SKM, z zastrzeżeniem, że jeżeli
podróżny w pociągu nabywa 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 na pozostałych wydanych biletach czyni adnotację o
pobraniu opłaty za wydanie biletu o treści: „Opłata za wydanie biletu pobrana za biletem nr ……..”.

8) w § 16 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:
19. W przypadku, gdy przy próbie zakupu biletu z automatu biletowego, automat biletowy zatrzyma pieniądze
i nie wyda biletu, podróżnemu który zgłosił na zasadach określonych w § 7 ust. 16 brak ważnego biletu na
przejazd i chce uregulować należności przewozowe u kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego do
kontroli – kierownik pociągu/konduktor/upoważniony do kontroli wydaje podróżnemu bilet na przejazd na
zasadach ogólnych. Bilet ten opatruje adnotacją w brzmieniu „Sporządzono na oświadczenie podróżnego,
że automat biletowy na stacji/przystanku osobowym w dniu………o godz…….. pobrał pieniądze, nie
wydając biletu” W takiej sytuacji podróżnemu, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy zatrzymanych przez
automat, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie § 23, wg wzoru stanowiącego wzór druku nr 29
do niniejszego Regulaminu.

9) § 17 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
17. Jeśli podróżny nie posiada gotówki lub odmawia zakupu biletu, należy wystawić podróżnemu wezwanie
do zapłaty. W wezwaniu do zapłaty, w miejscu niezadrukowanym zamieszcza się adnotację
„Sporządzono, na oświadczenie podróżnego, że automat biletowy na stacji/przystanku
osobowym…………w dniu………….o godz…….. przy próbie zakupu biletu, zatrzymał podróżnemu
pieniądze i nie wydał biletu – termin płatności 2 dni od dnia przejazdu. Niedotrzymanie terminu
spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej i ustawowych odsetek. W takiej sytuacji podróżnemu, w celu
uzyskania zwrotu pieniędzy zatrzymanych przez automat, przysługuje prawo złożenia reklamacji w trybie
§ 23, wg wzoru stanowiącego wzór druku nr 29 do niniejszego Regulaminu.

10) § 19 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7.

Podróżnemu, który nie nabył w kasie biletu na przewóz psa, kierownik pociągu/konduktor/ upoważniony
do kontroli wystawia ten bilet, na zasadach określonych w § 7 ust.13 Regulaminu, a w przypadku odmowy
uregulowania należności – wystawia wezwanie do zapłaty.

11) w § 21:
a) w ust. 3 w pkt 25) kropkę zastępuje się średnikiem;
b) w ust. 3 dodaje się pkt 26) otrzymuje brzmienie:
26) wsiadania do pociągu po sygnale odjazdu pociągu.

c) ust. 5 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
2)

w pociągach SKM, składających się z jednego lub więcej ezt lub szt wyposażonych w WC z obiegiem
zamkniętym drzwi do toalet pozostają otwarte.

12) We wzorach
zmiany.
13) We wzorach
zmiany.
14) We wzorach
zmiany.
15) We wzorach
zmiany
16) We wzorach
zmiany.

druków, wzór nr 12 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej
druków, wzór nr 15 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej
druków, wzór nr 16 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej
druków, wzór nr 17 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej
druków, wzór nr 21 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej

2. Zmiany obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 r.

Załącznik nr 1
Wzór nr 12
do § 5 RPO SKM

Bilet emitowany przez mobilny terminal do sprzedaży biletów w pociągu

Załącznik nr 2
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)

Załącznik nr 3
Wzór nr 16
do § 5 RPO SKM
Metropolitalne bilety kartkowe do kasowników (24-godzinne)

Załącznik nr 4
Wzór nr 17
do § 5 RPO SKM

Metropolitalne bilety kartkowe do kasowników (72-godzinne)

Załącznik nr 5
Wzór nr 21
do § 8, 18 RPO SKM

Piktogramy – Miejsce do przewozu roweru

