Zmiana nr 18
do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD)
(obowiązuje od 23.04.2019 r.)

W Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD)
wprowadza się następujące zmiany:

1) na stronie 4 w § 1 ust. 1 oraz w § 1 ust. 3 pkt 4 adres publikacyjny ustawy Prawo
Przewozowe:
„(Dz.U. 2015 poz. 915)”

każdorazowo zmienia się na:
„(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.)”

2) na stronie 4 w § 1 ust. 3 pkt 1 adres publikacyjny rozporządzenia w sprawie przepisów
porządkowych:
„(Dz.U. 2015 poz. 50)”

zmienia się na:
„(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 50 z późn. zm.)”

3) na stronie 5 w § 2 ust. 19 adres publikacyjny ustawy o ochronie zwierząt:
„Dz.U. 2013 poz. 856 z późn. zm.”

zmienia się na:
„tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 122”

4) na stronie 5 w § 2 ust. 20 adres publikacyjny ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
„Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z późn. zm.”

zmienia się na:
„tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.”

5) na stronie 6 w § 2 ust. 27 adres publikacyjny ustawy Prawo Przewozowe:
„(Dz.U. 2015 poz. 915)”

zmienia się na:
„(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1983 z późn. zm.)”

6) na stronie 6 w § 2 ust. 31 adres publikacyjny rozporządzenia w sprawie przepisów
porządkowych:
„(Dz.U. 2015 poz. 50)”

zmienia się na:
„(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 50 z późn. zm.)”

7) na stronie 6 w § 2 ust. 36 adres publikacyjny ustawy Prawo Pocztowe:
„(Dz.U. 2016 poz. 1113 z późn. zm.)”

zmienia się na:
„(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188)”

8) strony 7 i 8 otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej zmiany,
9) na stronie 11 w § 10 ust. 2 pkt 3 tekst:
„w Dziale Sprzedaży KD”

zmienia się na:
„w Dyspozyturze KD”

10) na stronie 12 w § 10 ust. 16 usuwa się tekst:
„pod warunkiem jednoczesnego zwrotu „Wniosku na przejazd grupy””

11) na stronie 12 § 10 ust. 17 otrzymuje brzmienie:
„Zwrot całkowicie niewykorzystanego, odpowiednio poświadczonego, biletu na przejazd grupy
po rozpoczęciu terminu jego ważności – jest możliwy w kasie biletowej po potrąceniu 10%
odstępnego.
Na bilecie upoważniony pracownik zamieszcza poświadczenie odpowiednio w brzmieniu:
„Bilet całkowicie niewykorzystany przez …… osobę/y/osób od stacji…. do stacji …”,
potwierdzając w sposób określony w § 2 ust. 18 Regulaminu”

12) na stronie 12 w § 11 ust. 2a usuwa się tekst:
„na drzwiach wejściowych”

13) na stronie 13 w § 11 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a Przy zakupie biletu ulgowego w punkcie odprawy należy złożyć ustne oświadczenie
o rodzaju przysługującej ulgi, natomiast przy zakupie biletu ulgowego w pociągu podróżny
jest zobowiązany okazać ważny dokument poświadczający prawo do ulgi.”

14) na stronie 13 w § 11 ust. 12 usuwa się pkt 6;

15) na stronie 14 w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie:
„j)

które ukończyły 70 lat – pod warunkiem okazania podczas zakupu biletu dokumentu
stwierdzającego wiek”

16) na stronie 14 w § 11 ust. 14 pkt 2 dodaje się lit. k, l w brzmieniu:
„k) odbywających przejazd z dzieckiem do 4 lat – pod warunkiem okazania (na żądanie
obsługi pociągu) dokumentu stwierdzającego wiek dziecka,
l)

kobiet w ciąży,”

17) na stronie 15 w § 11 ust. 20 tekst:
„powyżej 50 km”

zmienia się na:
„nie mniejszą niż 50 km”

18) na stronie 20 w § 15 ust. 13 i w § 15 ust. 14 tekst:
„dowodu sprzedaży”

zmienia się na:
„potwierdzenia z terminala płatniczego”

19) na stronie 21 w § 17 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a Osoba upoważniona do kontroli w pociągu, za zgodą podróżnego po zasłonięciu danych
osobowych na bilecie, może wykonać zdjęcie biletu, w celu dowodowym do wykorzystania
służbowego.”

20) na stronie 21 w § 18 ust. 1 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) ulgowy bilet z wyższym wymiarem ulgi lub żadna ulga mu podróżnemu nie przysługuje.”

21) na stronie 21 w § 18 ust. 1 pkt 4 lit. a, b otrzymują brzmienie:
„a) bez dopełnienia określonych na nim warunków (tj. bez wpisania imienia i nazwiska), chyba
że brakujące dane uzupełnił w trakcje kontroli lub
b) którego jest właścicielem, bez okazania dokumentu, potwierdzającego tożsamość, lub”

22) na stronie 23 w § 19 ust. 5 tekst:
„W przypadkach określonych w pkt. 1-4 osoba upoważniona do kontroli ma obowiązek
poinformowania podróżnego o obciążeniu kosztami z tytułu udostępnienia danych przez
właściwy organ w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 września
2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów
zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz.U. 2015 poz. 1388) i opłaty skarbowej od
pełnomocnictwa koniecznego do złożenia wniosku zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. 2015 poz. 783 z późn. zm.).”

zmienia się na:
„W przypadkach określonych w pkt. 1-4 osoba upoważniona do kontroli ma obowiązek
poinformowania podróżnego o obciążeniu kosztami z tytułu udostępnienia danych przez
właściwy organ w wysokości określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów
zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2015 r. poz. 2482) i opłaty
skarbowej od pełnomocnictwa koniecznego do złożenia wniosku zgodnie z ustawą z dnia 16
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).”

23) na stronie 31, zgodnie z kolejnością wzorów, dodaje się:
„Wzór nr 1a

Papier z rolki H-0600, stosowany do wydawania biletów w kasach elektronicznych

Wzór nr 1b

Papier z rolki H-0500, stosowany do wydawania biletów i innych druków z terminali
mobilnych”

24) po stronie 32 dodaje się strony 32a i 32b zgodne z załącznikiem do niniejszej zmiany.
25) na stronie 44 (Wzór nr 11) i 45 (Wzór nr 12) tekst:
„Strona odwrotna zgodna z wzorem 2, 2a lub 2b”

każdorazowo zmienia się na:
„Strona odwrotna zgodna z wzorem 1b, 2, 2a lub 2b”

