Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 251/2016
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 8 grudnia 2016 r.

Aneks nr 3
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. wprowadza się
następujące zmiany:

1) W § 5:
a) ust. 7 pkt 4) otrzymuje brzmienie:
4)

okresowe – upoważniające do odbywania nieograniczonej liczby przejazdów w okresie ważności wskazanym
na bilecie oraz w oznaczonej na bilecie relacji, według taryfy normalnej, z ulgą handlową lub ustawową (np.
bilety miesięczne); bilety okresowe, o ile postanowienia szczególne TP - SKM nie stanowią inaczej, wydaje się
na przejazd „TAM” (”T”) lub „TAM i Z POWROTEM” („T/P”) a także bilety sieciowe według taryfy normalnej lub
z ulgą handlową;

b) ust. 15 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
15. Bilet miesięczny lub sieciowy imienny wydany w pociągu przez kierownika pociągu/konduktora/upoważnionego
do kontroli powinien zawierać:

2) § 7 :
a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5.

Nabywając bilet okresowy imienny (odcinkowy lub sieciowy) podróżny określa:
1) rodzaj biletu (normalny lub ulgowy – rodzaj przysługującej ulgi, na przejazd „TAM” lub „TAM
POWROTEM”);
2) imię i nazwisko właściciela;
3) datę pierwszego dnia ważności;
4) relację (od stacji – do stacji za wyjątkiem biletów sieciowych).
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b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7.

Termin przedsprzedaży – z wyjątkiem biletów kartkowych do kasowników, Dobowych Biletów Strefowych,
Grupowych Biletów Strefowych, Rodzinnych Biletów Strefowych oraz biletów zakupionych za pośrednictwem
telefonu komórkowego – wynosi 7 dni (bilet ważny np. od dnia 01 kwietnia można nabyć nie wcześniej niż 26
marca). W automatach biletowych z siedmiodniowym terminem przedsprzedaży sprzedawane są bilety na
przejazdy wielokrotne. W pociągu u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli – z
wyłączeniem ofert specjalnych – można kupić bilet na przejazd ważny wyłącznie w pociągu, w którym bilet

został wydany oraz kolejnymi pociągami skomunikowanymi z tym pociągiem, o ile przejazd odbywa się ze
skomunikowaniem (z przesiadaniem na inne pociągi) a także 7 – dniowym terminem przedsprzedaży bilety
miesięczne lub miesięczne sieciowe imienne. Z siedmiodniowym terminem przedsprzedaży sprzedawane są
bilety przez Internet.

c) ust. 17 otrzymuje brzmienie:
17. W pociągu u kierownika pociągu/konduktora/osoby upoważnionej do kontroli można nabyć bilety jednorazowe
na przejazd do wskazanej przez podróżnego stacji/przystanku, na której rozkład jazdy przewiduje postój
handlowy pociągu SKM, wyłącznie w kierunku „TAM”, Dobowe Bilety Strefowe, Grupowe Bilety Strefowe,
Rodzinne Bilety Strefowe, bilety wydawane wg niektórych ofert specjalnych, a także bilety miesięczne imienne
w kierunku „TAM” lub „TAM i Z POWROTEM”, bilety sieciowe miesięczne imienne oraz bilety zbiorowe o
których mowa w § 15 ust. 7. Bilety miesięczne imienne sprzedawane są w terminach i na trasach ustalonych
przez SKM podanych do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3) W § 12:
a) ust. 2 pkt. 2) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
2)

sieciowy:

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6.

Zwrotu należności za bilety niewykorzystane miesięczne i sieciowe imienne zakupione w pociągu u kierownika
pociągu/konduktora dokonuje się tylko i wyłącznie w kasach biletowych SKM lub w drodze pisemnej reklamacji
w trybie i na zasadach określonych w § 23.

4) § 17 ust. 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2)

ważny bilet imienny (np. sieciowy, miesięczny), którego nie okazał podczas przejazdu, wezwanie do zapłaty
zostanie umorzone po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, pod warunkiem udokumentowania przez podróżnego
uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu i złożenia (przesłania pocztą – decyduje data stempla)
pisemnej reklamacji w terminie siedmiu dni od daty przejazdu, na zasadach określonych w § 23.

2. Zmiany obowiązują od dnia 11 grudnia 2016 r.

