
Zmiana nr 9 

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

(obowiązuje od 15.03.2016 r.) 

 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 5 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) Bilety na przewóz roweru, bagażu lub psa z ceną zryczałtowaną (łącznie lub do posiadanego 

biletu na przejazd): 

a) na przewóz w relacji „tam/powrót” wydaje się dwa bilety na przewóz, odrębnie  

dla każdego kierunku, ze wskazaniem relacji przewozu, o ile warunki oferty specjalnej  

nie stanowią inaczej, 

b) na przewóz roweru wydaje się również bilet wielokrotny bezrelacyjny – łącznie lub  

do posiadanego biletu na przejazd w ofercie specjalnej, jeżeli warunki oferty dopuszczają 

taką możliwość, 

c) na przewóz roweru wydaje się również bilet miesięczny sieciowy imienny, uprawniający 

do wielokrotnego przewozu roweru w dowolnej relacji.” 

 

2) w § 5 ust. 1 skreśla się dotychczasowy pkt 8, 

 

3) w § 5 wprowadza się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. KD prowadzą również sprzedaż biletów według wybranych ofert na zasadach określonych  

w przepisach innych przewoźników.” 

 

4) w § 11 ust. 4 pkt 1 zapis:  

„na warunkach określonych w pkt 2”  

zamienia się na:  

„na warunkach określonych w ust. 2.” 

 

5) § 11 ust. 21 otrzymuje brzmienie:  

„21. Bilety jednorazowe stanowiące fakturę, zawierają następujące dane: 

1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy (NIP); 

2) numer i datę wystawienia biletu; 

3) rodzaj usługi; 

4) odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km; 

5) kwotę należności wraz z podatkiem; 

6) kwotę podatku.” 

 



6) w § 11 ust. 24 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:  

„3) pocztą – na wniosek skierowany do KD pocztą tradycyjną na adres spółki lub drogą 

elektroniczną na adres faktura@kolejedolnoslaskie.eu” 

 

7) w § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

„5. Podróżny który w czasie kontroli dokumentów przewozu, mimo braku ważnego biletu, 

odmawia zapłacenia należności albo okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie 

jego tożsamości, podlega karze grzywny na podstawie Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia.” 

 

8) § 26 otrzymuje brzmienie:  

„§ 26 Skargi i wnioski, postanowienia ogólne 

1. Koleje Dolnośląskie S.A. przyjmują skargi i wnioski dotyczące jakości świadczonych usług 

oraz respektowania praw pasażera wynikających z Rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r. 

2. Skargi i wnioski składa się w formie pisemnej. Do kontaktów pomiędzy podróżnym a KD 

używany jest język polski. 

3. Skargi/wnioski powinny zawierać: 

1) nazwę i adres przewoźnika; 

2) imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej; 

3) treść skargi / wniosku, która powinna zawierać szczegóły zdarzenia takie jak datę, 

miejsce, relację pociągu itp. 

4) podpis osoby składającej skargę/wniosek. 

4. Skargi lub wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, 

pozostaną bez rozpatrzenia i stanowić będą uwagi, którymi podróżni chcą się podzielić. 

5. Skargi/wnioski zawierające zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe 

pozostaną bez rozpatrzenia. 

6. Skargi/wnioski składa się w dowolnej kasie biletowej prowadzącej sprzedaż biletów  

na przejazd pociągiem KD, osobiście w siedzibie spółki lub korespondencyjnie na adres: 

Koleje Dolnośląskie S.A. 

ul. Kolejowa 2 

59-220 Legnica 

oraz pocztą elektroniczną na adres reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu  

 

mailto:reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu

