
Zmiana nr 13 

do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD) 

(obowiązuje od 03.09.2017 r.) 

 

 

W Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) na stronie 12: 

§ 10 ust. 14 pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) przed rozpoczęciem przejazdu – kasa biletowa dokonuje zwrotu biletu na przejazd grupy, 

wydając bilet na przejazd zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami podróżnych,” 

 

§ 10 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. Zwrot całkowicie niewykorzystanego biletu na przejazd grupy, przed rozpoczęciem terminu 

jego ważności – jest możliwy w kasie biletowej, pod warunkiem jednoczesnego zwrotu 

„Wniosku na przejazd grupy”, po potrąceniu 10% odstępnego.” 

 

§ 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Podróżny, który nie posiada ważnego biletu na przejazd/przewóz lub posiada bilet, który 

wymaga legalizacji, zobowiązany jest wejść do pociągu pierwszymi drzwiami, licząc  

od czoła pociągu (kierunku jazdy) i zgłosić się do obsługi pociągu w celu nabycia lub 

legalizacji biletu. W przypadku nieobecności obsługi w tej części pociągu podróżny jest 

zobowiązany oczekiwać na jej przybycie. Podróżni, którzy nie dopełnią obowiązku 

zgłoszenia się do obsługi pociągu, traktowani będą jak osoby bez ważnego dokumentu 

przewozu na zasadach określonych w § 18.” 

 

w § 11 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Obowiązek wejścia do pociągu pierwszymi drzwiami i zgłoszenia się do obsługi pociągu,  

o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy: 

1) osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

(wymienionych w § 2 ust. 12), 

2) osób zamierzających nabyć bilet w automacie biletowym zlokalizowanym w pociągu – 

osoby te zobowiązane są wejść do pociągu drzwiami oznaczonymi piktogramem „Automat 

biletowy” (wzór nr 15) i dokonać zakupu biletu niezwłocznie po wejściu do pojazdu  

(w przypadku awarii automatu biletowego podróżny jest zobowiązany przejść w kierunku 

czoła pociągu, celem nabycia biletu u obsługi pociągu).” 

 

 

 

 

 



2) na stronie 14: 

§ 11 ust. 14 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osoby wymienione w punktach od b) do j) mają bezwzględny obowiązek zgłoszenia się  

do obsługi pociągu na zasadach określonych w § 11 ust. 2, celem nabycia lub legalizacji 

biletu.” 

 

3) na stronie 15: 

w § 11 dodaje się ust. 26 w brzmieniu: 

„26. Paragon fiskalny zatrzymuje wystawca faktury.” 

 

4) na stronie 25:  

§ 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Bezpłatny przewóz rzeczy odbywa się na zasadach określonych w TP-KD (§ 35).” 

 

§ 21 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Zasady naliczania opłat za przewóz zwierząt reguluje TP-KD (§ 37). Wysokość opłaty  

za przewóz określona jest w Cenniku (rozdział IV).” 

 

5) na stronie 26:  

w § 22 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zasady naliczania opłat za przewóz rowerów reguluje TP-KD (§ 38). Wysokość opłaty  

za przewóz określona jest w Cenniku (rozdział IV).” 

 

6) na stronie 28 § 24 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet  

za przejazd/przewóz) – nie dopuszcza się przesyłania kopii lub skanów biletów 

zakupionych w kasie biletowej, w pociągu lub w automacie biletowym,” 

 

7) na stronie 31 (Spis wzorów) po pozycji 14 dodaje się pozycję 15 w brzmieniu: 

„Wzór nr 15: Piktogram „Automat biletowy”” 

 

8) po stronie 47 dodaje się nową stronę 48 (Wzór nr 15), zgodną z załącznikiem  

do niniejszej zmiany. 

 

  



Wzór nr 15 

 

Piktogram „Automat biletowy” 
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