Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2021
Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Zmiana nr 3
Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB)
Obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

W Zasadach i warunkach stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB), obowiązujących od dnia 9 grudnia
2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W treści ZW-WB:
1) w SŁOWNIKU POJĘĆ:
a) pkt 1 zapis „przedziałów menedżerskich” zastępuje się zapisem „stref wygody”;
b) pkt 22 po zapisie „Sprawności Ruchowej” dodaje się zapis „(OzN)”;
2) w § 1:
a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W przypadku uzasadnionym przepisami prawa Przewoźnicy mogą wprowadzić
przejściowe szczególne zasady i warunki w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej,
które mają pierwszeństwo stosowania przed postanowieniami zawartymi
w niniejszym ZW-WB. Przejściowe szczególne zasady i warunki, o których mowa
w zdaniu poprzednim stanowią odrębny dokument i są ogłaszane na Stronie
Internetowej, w taki sam sposób jak niniejsze ZW-WB.”;
b) ust. 4 pkt 3 lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. d w brzmieniu:
„d) przejazdu na więcej niż dwóch sąsiadujących odcinkach Pociągami jednego
Przewoźnika.”;
c) ust. 8:
− pkt 1 zapis w ostatnim nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
poz. 1043 z późn. zm.)”;
− pkt 5 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 1790)”;
− pkt 6 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 517)”;
− pkt 7 zapis w pierwszym nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity Dz. U. 2020 r.
poz. 684)”;
− pkt 8 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(Dz. U. z 2020 r. poz. 2055)”;
d) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz
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osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 z późn.
zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18
sierpnia 2017 r. w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji
antykomunistycznej lub osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2017
r. poz. 1602).”;
3) w § 7 ust. 4 pkt 2 po zapisie „w terminie późniejszym” dodaje się oznaczenie przypisu „1”;
4) w § 8 przypis oznaczony „1” otrzymuje brzmienie:
„1 Sprzedaż w terminie późniejszym - po ogłoszeniu na Stronie Internetowej.”;
5) w § 9 przypis oznaczony „2” otrzymuje brzmienie:
„2 Sprzedaż w terminie późniejszym - po ogłoszeniu na Stronie Internetowej”;
6) w § 11 ust. 10 pkt 2 zapis „nabyciem” zastępuje się zapisem „koniecznością nabycia”;
7) w § 16 przypis oznaczony „3” otrzymuje brzmienie:
„3 Zwrot w Kasie Biletowej - po ogłoszeniu na Stronie Internetowej. Do tego czasu zwrot możliwy jest
wyłącznie w drodze reklamacji, na zasadach określonych w § 21.”;
8) w § 19 ust. 6 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie „(patrz: Tabela nr 4 pkt 1 lit. b)”;
9) w § 21 ust. 9 pkt 3 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie „(tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz.
1944 z późn. zm.)”;
10) przy występujących w treści ZW-WB odwołaniach do punktów i liter skreśla się znak „)”.
2. W Załączniku nr 1 do ZW-WB – Cennik WB w Zasadach obliczania i ustalania opłat za przejazd:
1) w ust. 10 skreśla się zapis pod pkt. 1 i 2;
2) drugi ust. 10 otrzymuje nowe oznaczenie ust. 10a oraz skreśla się zapis pod pkt. 1 i 2;
3) w ust. 11 zapis „Przewozy Regionalne” zastępuję się zapisem „POLREGIO”.
3. W Załączniku nr 2 do ZW-WB – Przewoźnicy uczestniczący w WB:
1) w ust. 2:
a) w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia zapis „165.919000,00 zł” zastępuje się zapisem
„168.119.000,00 zł”;
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przepisy PKP SKM stosowane łącznie z ZW-WB:
a) Taryfa przewozowa (TP-PKP SKM) zawierająca postanowienia taryfowe o przewozie
osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. "Taryfa
Pomorska";
b) Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
(RPO-PKP SKM);
c) Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-PKP SKM) „Taryfa
Pomorska”;
2) w ust. 3:
a) w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia:
- zapis ”Przewozy Regionalne” Sp. z o. o.”” zastępuje się zapisem ”POLREGIO” sp. z o.o.”;
- zapis „XII” zastępuje się zapisem „XIII”;
- zapis „1 540 606 500,00 zł” zastępuje się zapisem „616 242 600,00 zł”;
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b) pkt 4 zapis „iod@p-.r.com.pl” zastępuje się zapisem „iod@polregio.pl”;
3) w ust. 4 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia zapis „40 434 000,00 zł” zastępuje się
zapisem „47 358 000,00 zł”;
4) w ust. 7 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„KŚ *– Koleje Śląskie Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-074) przy ul. Raciborskiej 58,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000357114,
NIP 9542699716, REGON 241592956, o kapitale zakładowym 140 712 500,00 zł:”;
5) w ust. 8 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia zapis „27 726 500,00 zł” zastępuje się
zapisem „27 738 500,00 zł”;
6) w ust. 9 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia zapis „57 018 000,00 zł” zastępuje się
zapisem „58 818 000,00 zł”;
7) w ust. 10 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia przy zapisie „ARRIVA RP” oznaczenie
przypisu „**” otrzymuje brzmienie: „*”.
4. W Załączniku nr 3 do ZW-WB – Zestawienie rodzajów i wymiarów poszczególnych Ulg
ustawowych dostępnych w ramach WB:
1) w opisie „TABELA Nr 1” zapis w drugim nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 684)”;
2) w TABELI nr 1:
a) pozycja nr 3:
– w kolumnie „Uprawnieni do ulgi” zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 505 z późn. zm.)”;
– w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów”
skreśla się ostatnie zdanie;
b) pozycja nr 7 w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych
przejazdów” zapis „lub” zastępuje się zapisem „np.”;
c) pozycja nr 25 w kolumnie „Uprawnieni do ulgi” zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie:
„(Dz. U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.)”;
3) w opisie „TABELA Nr 2”:
a) pkt 1 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1790)”;
b) pkt 2 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 517)”;
c)

pkt 3 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie: „(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
2055)”;
4) w TABELI nr 2:
a) w pozycji nr 7:
– w kolumnie „Uprawnieni do ulgi” skreśla się zapis „pobierający rentę inwalidzką z
tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza
granicami państwa”;
– w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów”
skreśla się zapis „legitymacją emeryta-rencisty i”;
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b) w pozycji nr 8 w kolumnie „Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych
przejazdów” zapis otrzymuje brzmienie:
„1) legitymacja zawierająca wpis o ustawowym statusie posiadacza legitymacji:
a) działacza opozycji antykomunistycznej lub
b) osoby represjonowanej z powodów politycznych,
2) decyzja
administracyjna
potwierdzająca
status
działacza
opozycji
antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wraz
z dokumentem poświadczającym tożsamość uprawnionego.
Legitymacja oraz decyzja są wydawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych”;
5) w przypisie nr 1 pod TABELĄ Nr 2 pkt 5 skreśla się wyraz „Rozporządzenie”.
5. W Załączniku nr 4 do ZW-WB – Dostępność Biletów w Serwisie:
1) w ust. 7 pkt 1 znak „–” zastępuje się przecinkiem;
2) w przypisie nr 1 skreśla się zdanie podsumowujące pod lit. a i b.

Signed by /
Podpisano przez:
Maciej Lignowski
Date / Data: 202101-21 10:18
Signed by /
Podpisano przez:
Bartłomiej Michał
Buczek
Date / Data: 202101-21 12:01

Strona 4 z 4

