Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 112/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 31 maja 2021 r.

Aneks nr 2
do Regulaminu internetowej sprzedaży biletów PKP SKM
w Trójmieście Sp. o.o. przez platformę internetową
(I-PKP SKM)
1. W Regulaminie internetowej sprzedaży biletów PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. przez
platformę internetową (I-PKP SKM), przyjętym do stosowania Uchwałą Nr 91/2020
Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2020 r. z
późn. zm., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość:
a) dokument tożsamości stwierdzający tożsamość danej osoby np. dowód osobisty, paszport, wydawany w
formie papierowej,
b) mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji, pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących
co najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ
wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko, datę urodzenia. Nie jest równoważna z
dokumentem tożsamości np. w postaci dowodu osobistego, paszportu i nie zastępuje go. W przypadku
potrzeby weryfikacji tożsamości pasażera w związku z wystawieniem wezwania do zapłaty, osoby
uprawnione do kontroli – zgodnie z art. 33a ust. 7 pkt 1 Ustawy Prawo przewozowe – mają prawo żądać
okazania dokumentu tożsamości w tradycyjnej, papierowej formie, o której mowa w lit. a;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) Pakiet Podróżnika – funkcjonalność pozwalająca na zakup odrębnych biletów na przejazd pociągami różnych
przewoźników;”;

2) w § 4 w ust. 2:
a) w pkt 1 w lit. b, po wyrazie: „grupowych”, dodaje się zapis: „(po ogłoszeniu)”,
b) w pkt 2, po lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) według oferty Wspólny Bilet i Pakiet Podróżnika.”;

3) w § 6 w ust. 1 w pkt 1 w lit. b w tiret drugie zapis: „BILETY SKM/KOLEO ul. Mickiewicza
15, 90-443 Łódź” zastępuje się zapisem: „Astarium Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa;”,

2. Zmiany obowiązują od dnia 10 czerwca 2021 r.
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