
Zmiana do Regulaminu eKD 

 

Obowiązuje do 24.04.2016 r. Obowiązuje od 25.04.2016 r. 

 § 3 Objaśnienia określeń i skrótów 

(…) 

16. Dokument tożsamości – jeden z poniższych 
dokumentów (ze zdjęciem, ważny w dniu 
kontroli, umożlwiający stwierdzenie tożsamości 
podróżnego): dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja 
studencka, legitymacja doktoranta, książeczka 
wojskowa, karta pobytu. 

§ 5 Bilety dostępne w systemie eKD 

(…) 

6. Bilety wydawane za pośrednictwem eKD są 
ważne wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem, 
którego rodzaj i numer są na nich wskazane. 
Dane te podlegają weryfikacji w trakcie kontroli 
dokumentów przejazdowych i muszą być zgodne 
z danymi zakodowanymi na okazywanym 
dokumencie przewozu. 

§ 5 Bilety dostępne w systemie eKD 

(…) 

6. Bilety jednorazowe wydawane  
za pośrednictwem eKD są ważne wyłącznie  
po okazaniu Dokumentu tożsamości przez 
podróżnego, którego imię i nazwisko zostało 
umieszczone na bilecie. 

Bilety wielokrotne i okresowe wydawane  
za pośrednictwem eKD są ważne wyłącznie  
z Dokumentem tożsamości, którego rodzaj  
i numer są na nich wskazane. Dane te podlegają 
weryfikacji w trakcie kontroli dokumentów 
przejazdowych i muszą być zgodne z danymi 
zakodowanymi na okazywanym dokumencie 
przewozu. 

 

§ 6 Zawarcie umowy przewozu 

1. Użytkownik chcący zakupić bilet w systemie 
eKD: 

5) wpisuje imię i nazwisko oraz numer 
dokumentu ze zdjęciem osoby (właściciela 
biletu), która będzie odbywała przejazd  
na podstawie biletu. 

(…) 

7. Wygenerowany bilet jest imienny i zawiera: 

10) rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem 
potwierdzającego tożsamość właściciela 
biletu, 

§ 6 Zawarcie umowy przewozu 

1. Użytkownik chcący zakupić bilet w systemie 
eKD: 

5) wpisuje imię i nazwisko oraz – w przypadku 
biletów wielokrotnych i okresowych – numer 
Dokumentu tożsamości osoby (właściciela 
biletu), która będzie odbywała przejazd  
na podstawie biletu. 

(…) 

7. Wygenerowany bilet jest imienny i zawiera: 

10) w przypadku biletów wielokrotnych  
i okresowych – rodzaj i numer Dokumentu 
tożsamości właściciela biletu, 

§ 7 Kontrola dokumentów przewozu 

1. Podróżny posiadający bilet internetowy 
zobowiązany jest w czasie kontroli w pociągu  
do jego okazania w postaci:  

1) wydrukowanego biletu w formacie A4  
w orientacji pionowej z rozdzielczością  
300 dpi lub więcej,  

2) wyświetlonego na urządzeniu 
elektronicznym wyposażonym w ekran min. 
3 cali, pliku z biletem (format PDF), 

§ 7 Kontrola dokumentów przewozu 

1. Podróżny posiadający bilet internetowy 
zobowiązany jest w czasie kontroli w pociągu  
do jego okazania w postaci:  

1) wydrukowanego biletu w formacie A4  
w orientacji pionowej z rozdzielczością  
300 dpi lub więcej,  

2) wyświetlonego na urządzeniu 
elektronicznym wyposażonym w ekran min. 
3 cali, pliku z biletem (format PDF), 

 



wraz z dokumentem ze zdjęciem, 
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości, 
którego numer został wpisany na bilecie. 

 
 

2. Bilet jest ważny jedynie wraz z dokumentem, 
którego rodzaj i numer zostały na nim wpisane. 

wraz z Dokumentem tożsamości. W przypadku 
biletów wielokrotnych i okresowych – wyłącznie 
z Dokumentem tożsamości, którego numer 
został wpisany na bilecie. 

2. Bilet jednorazowy jest ważny z Dokumentem 
tożsamości. Bilet wielokrotny i okresowy jest 
ważny jedynie wraz z Dokumentem tożsamości, 
którego rodzaj i numer zostały na nim wpisane. 

§ 8 Rozwiązanie umowy przewozu 

(…) 

2. Podróżny, który posiada konto w systemie eKD  
i całkowicie rezygnuje z podróży powinien: 

(…) 

2) zgłosić całkowitą rezygnację z podróży  
w punkcie odprawy podróżnych lub drogą 
elektroniczną na adres podany w ust. 8 
niniejszego paragrafu: 

(…) 

3) złożyć pisemną reklamację, zgodnie  
z zapisami § 24 i 25 RP-KD, w punkcie 
odprawy podróżnych lub drogą elektroniczną 
na adres podany w ust. 8 niniejszego 
paragrafu: 

(…) 

3. Podróżny, który nie posiada konta w systemie 
eKD i całkowicie rezygnuje z podróży powinien: 

1) zgłosić całkowitą rezygnację z podróży  
w punkcie odprawy podróżnych lub drogą 
elektroniczną na adres podany w ust. 8 
niniejszego paragrafu: 

(…) 

2) złożyć pisemną reklamację, zgodnie  
z zapisami § 24 i 25 RP-KD, w punkcie 
odprawy podróżnych lub drogą elektroniczną 
na adres podany w ust. 8 niniejszego 
paragrafu: 

§ 8 Rozwiązanie umowy przewozu 

(…) 

2. Podróżny, który posiada konto w systemie eKD  
i całkowicie rezygnuje z podróży powinien: 

(…) 

2) zgłosić całkowitą rezygnację z podróży  
w punkcie odprawy podróżnych lub na adres 
podany w ust. 8 niniejszego paragrafu: 

(…) 
 

3) złożyć pisemną reklamację, zgodnie  
z zapisami § 24 i 25 RP-KD, w punkcie 
odprawy podróżnych lub na adres podany  
w ust. 8 niniejszego paragrafu: 

(…) 

 

3. Podróżny, który nie posiada konta w systemie 
eKD i całkowicie rezygnuje z podróży powinien: 

1) zgłosić całkowitą rezygnację z podróży  
w punkcie odprawy podróżnych lub na adres 
podany w ust. 8 niniejszego paragrafu: 

(…) 
 

2) złożyć pisemną reklamację, zgodnie  
z zapisami § 24 i 25 RP-KD, w punkcie 
odprawy podróżnych lub na adres podany  
w ust. 8 niniejszego paragrafu: 

§ 13 Postanowienia końcowe 

(…) 

2. Wzór biletu zakupionego w systemie eKD 
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

§ 13 Postanowienia końcowe 

(…) 

2. Przykładowe wzory biletów, zakupionych w sys-
temie eKD, stanowią załącznik do niniejszego 
regulaminu. 

 


