Załącznik do Uchwały Zarządu
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
Nr 325/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.

REGULAMIN STOSOWANIA ULGI 30% PRZY PRZEJAZDACH NA
PODSTAWIE BILETÓW OKRESOWYCH MIESIĘCZNYCH IMIENNYCH
W ROKU 2015
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Regulamin dotyczy stosowania ulgi 30% przy przejazdach na podstawie biletów
okresowych miesięcznych imiennych w 2015 roku.

Wykaz skrótów:

1. PKP SKM - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
2. RPO-SKM – Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP SKM w
Trójmieście Sp. z o.o.
3. Nabywca – każdy zakład pracy zatrudniający pracowników.

Rozdział 1
§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin dotyczy stosowania ulgi 30% przy przejazdach na podstawie biletów
okresowych miesięcznych imiennych w roku 2015 w związku z wykupem poświadczenia
uprawniającego do ulgi.
§2
Uprawnieni

Do przejazdów z ulgą 30% w klasie drugiej, w pociągach uruchamianych przez PKP Szybka
Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (dalej zwanej SKM) uprawniona jest osoba posiadającą
bilet miesięczny imienny, który może nabyć na podstawie wykupionego przez Nabywcę
poświadczenia na rok 2015. Ponadto osoba ta musi posiadać przy sobie dokument
poświadczający tożsamość.

§3
Zakres ważności
1. Poświadczenie ważne jest do 31 grudnia 2015 r., a data rozpoczęcia jego ważności
uzależniona jest od daty wykupu przez Nabywcę
2. Poświadczenie uprawnia do ulgi wyłącznie w zakresie przejazdów realizowanych na
podstawie biletów miesięcznych odcinkowych imiennych.
3. Termin ważności biletu okresowego, miesięcznego imiennego z ulgą 30% nie może
być dłuższy niż termin ważności poświadczenia.
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4. Zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet miesięczny imienny w terminie
przekraczającym termin ważności poświadczenia jest możliwy jedynie na zasadach
określonych w RPO-SKM.
§4
Warunki stosowania

1. Dokumentem poświadczającym prawo do przejazdów z ulgą 30% jest poświadczenie,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Każde poświadczenie powinno być prawidłowo wypełnione, ostemplowane przez
Nabywcę oraz podpisane przez przedstawiciela Nabywcy.
3. Jeśli podróżny oświadczy, że posiada uprawnienie do ulgowego przejazdu, ale nie
okaże w pociągu ważnego poświadczenia wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych
w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej
za przejazd bez ważnego biletu, ustalonej na podstawie Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20.01.2005 r. (uiszczenia opłaty manipulacyjnej)- może uzyskać
w drodze reklamacji, na warunkach określonych w RPO-SKM. Wysokość opłaty
określa Cennik usług przewozowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (C-SKM).
4. Poświadczenia nie wolno foliować. Zafoliowane, przerobione, podrobione, używane
przez osobę do niego nieuprawnioną, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym
odczytanie zawartych w nim danych należy uważać za nieważne, a podróżnego
korzystającego z takiego poświadczenia traktuje się, jak odbywającego przejazd bez
ważnego biletu.
§5
Zmiana umowy przewozu

1. Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie miesięcznym, wykupionym
na podstawie poświadczenia wydanego przez PKP SKM –jest niedozwolony.
2. Przejście do pociągu innego przewoźnika na podstawie biletu z ulgą 30%, wydanego
do poświadczenia nabytego w PKP SKM- nie jest dozwolone.
3. Poświadczenie nie ma zastosowania do przejazdów na podstawie biletów okresowych
nabytych w ramach oferty specjalnej „Wspólny przejazd PR-PKP SKM” ważnych na
przejazd pociągami PKP SKM oraz spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

§6
Zwrot dokumentów poświadczających prawo do ulgi 30%
1. Zwrot należności za częściowo niewykorzystane poświadczenie SKM dokonuje tylko
w przypadku śmierci posiadacza poświadczenia.
2. Kwotę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do czasu niewykorzystania
poświadczenia (liczone od dnia śmierci posiadacza poświadczenia na podstawie
przekazanego przez Nabywcę wraz z drukiem poświadczenia odpisu aktu zgonu).
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§7
Wymiana dokumentów poświadczających prawo do ulgi 30%
1. W przypadku nieprawidłowo wypełnionych lub zniszczonych, ale w stopniu
umożliwiającym ustalenie tożsamości posiadacza, numeru serii i daty ważności
dokumentu, SKM wyda – na wniosek Nabywcy, uprzednio zgłoszony na adres:
ulga30@skm.pkp.pl i po uprzednim zwrocie nieprawidłowo wypełnionego lub
zniszczonego poświadczenia – nowe poświadczenie, pobierając opłatę manipulacyjną
w wysokości 10 złotych brutto.
2. W przypadku zniszczenia poświadczenia w stopniu uniemożliwiającym ustalenie
tożsamości posiadacza SKM – na wniosek Nabywcy złożony na adres:
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
81-002 Gdynia, ul Morska 350 A;
Wydział Sprzedaży i Umów ( tel. 58 721 28 20)
– sprzeda nowe poświadczenia po przez podpisanie przez obie strony stosownego
aneksu do umowy za cenę brutto poświadczenia obowiązującą w dniu podpisania
aneksu.
3. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska posiadacza SKM wyda – na wniosek
Nabywcy zgłoszony na adres:
ulga30@skm.pkp.pl
i po uprzednim zwrocie
dotychczasowego poświadczenia – nowe poświadczenie, pobierając opłatę
manipulacyjną w wysokości 10 złotych brutto.
§8

Opłaty

1. Minimalna liczba uprawnień wydanych dla jednego Nabywcy wnioskującego
o sprzedaż uprawnień wynosi 20 sztuk.
2. Koszt jednego poświadczenia jest zależny od daty jego wykupu. Koszty wykupu w niżej
wymienionych terminach wynoszą:

Data wykupu poświadczenia

Cena brutto jednej sztuki

Termin ważności poświadczenia

do 31.03.2015 r.

200,00 złotych

01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.

od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r.

150,00 złotych

od daty wykupu do 31.12.2015 r.

od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r.

100,00 złotych

od daty wykupu do 31.12.2015 r.

od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

50,00 złotych

od daty wykupu do 31.12.2015 r.
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3. Łączna kwota należności stanowi iloczyn ceny netto jednego poświadczenia i liczby
wydanych druków, powiększony o stawkę podatków od towarów i usług według
obowiązujących stawek.
§9
Procedura wykupu poświadczeń

1. W celu wykupu poświadczeń na rok 2015 r. należy przesłać niżej wymienione
dokumenty na adres: ulga30@skm.pkp.pl:
1) wypełnione „Zgłoszenie wykupu poświadczeń uprawniających do ulgi 30%
w pociągach SKM” (Załącznik nr 2 do Regulaminu). Zgłoszenie należy wysłać
w dwóch formach:
a) zeskanowanej (podpisanej przez osobę upoważnioną);
b) w wersji edytowalnej, np. w formacie word.
2) odpis lub wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, z
którego wynikać będzie prawo do podpisania umowy przez wskazaną przez
Nabywcę osobę oraz ewentualne stosowne pełnomocnictwo (w przypadku
braku wpisu w rejestrze KRS należy przesłać wydruk potwierdzający wpis w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
3) aktualne (wystawione najpóźniej na trzy miesiące przez datą złożenia
zgłoszenia wykupu poświadczeń) zaświadczenie z ZUSu o zatrudnieniu co
najmniej 20 osób. Zaświadczenie wystawiane jest przez ZUS na wniosek firmy.
PKP SKM nie honoruje druków DRA.
2. W razie braków w powyższych dokumentach SKM zwróci się o ich uzupełnienie.
Brak uzupełnienia skutkować może odmową zawarcia umowy, o której mowa
poniżej.
3. Na podstawie „Zgłoszenia wykupu poświadczeń uprawniających do ulgi 30%
w pociągach SKM”, PKP SKM sporządza stosowną umowę.
4. Umowa zostaje przekazana do kasy SKM w Gdyni Głównej (budynek Dworca
Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna, okienko nr 4, czynne w dni robocze,
w godzinach 9.00-17.00 z przerwami w godzinach: 11:30-11:45 oraz 14:30-14:45)
– jednocześnie Nabywca zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem
poczty elektronicznej. Wszelkie formalności związane z wydaniem poświadczeń
odbywać się będą w wyżej wymienionej kasie. Nie ma możliwości przekazania
umów i poświadczeń do innych kas.
5. Przygotowaną umowę może podpisać osoba uprawniona (np. posiadająca
Pełnomocnictwo) w kasie SKM lub odebrać w celu przedłożenia jej do podpisu
osobie uprawnionej.
6. Poświadczenia zostaną wydane po podpisaniu na miejscu w kasie bądź
przekazaniu dwóch podpisanych egzemplarzy umowy oraz dokonaniu zapłaty,
z zastrzeżeniem punktu 7.
7. W przypadku płatności przelewem (Bank BKG, nr konta 88 1130 1121 0080 0116
9520 0008 z podaniem w tytule numeru umowy – Nabywca otrzyma go pocztą
elektroniczną po przesłaniu zgłoszenia wykupu) informujemy, że poświadczenia
wydawane będą po zaksięgowaniu przelewu na rachunek bankowy SKM. Przed
przybyciem po odbiór poświadczeń należy upewnić się czy przelew został
zaksięgowany (e-mail:mstelmach@skm.pkp.pl).
8. Odbiór poświadczeń możliwy jest w kasie biletowej SKM (budynek Dworca
Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna) w formie niewypełnionych druków, które
należy wypełnić w sposób czytelny przez Nabywcę (to Nabywca jest wystawcą
poświadczeń). Do poświadczeń nie należy przyklejać zdjęć.
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9. Faktura zostanie wystawiona i przekazana Nabywcy bezpośrednio po odbiorze
poświadczeń z kasy.
10. Po otrzymaniu faktury prosimy o stwierdzenie, czy faktura została wystawiona
prawidłowo.

Rozdział 2
§ 10
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy:
a) Kodeksu cywilnego ;
b) ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe ( Dz. U. Nr 50, poz. 601 z
póżń. zm.).
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Załącznik nr 1
do Regulaminu dotyczącego stosowania ulgi 30%
przy przejazdach na podstawie biletów okresowych miesięcznych
imiennych w 2015 roku.
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Załącznik nr 2
do Regulaminu dotyczącego stosowania ulgi 30%
przy przejazdach na podstawie biletów okresowych miesięcznych
imiennych w 2015 roku.

ZGŁOSZENIE WYKUPU POŚWIADCZEŃ UPRAWNIAJĄCYCH
DO ULGI 30 % W POCIĄGACH SKM
Zgłoszenie należy wysłać, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dwóch egzemplarzach formie zeskanowanej (podpisanej przez osobę upoważnioną) oraz w wersji edytowalnej,
np. formacie word.

Nazwa firmy

Adres

NIP
REGON
KRS
Osoba uprawniona do
podpisywania umów*
- imię i nazwisko
- stanowisko
Ilość legitymacji:**
(minimum 20 sztuk – wnioski na
mniejszą ilość nie będą
rozpatrywane)
Osoba do kontaktu/zgłaszająca
Nr telefonu

Forma płatności

gotówka / przelew ***

* Uprawnienie wpisanej osoby musi wynikać z załączonego odpisu z KRS lub pełnomocnictwa + odpisu z KRS.
** Nabywca oświadcza, że wykupuje uprawnienia dla wskazanej ilości osób zatrudnionych i jednocześnie
nieposiadających żadnych uprawnień do ulgowych przejazdów w dniu podpisania umowy.
*** Niepotrzebne skreślić

................................................................
(data i podpis)
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