Zmiana nr 12
do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD)
(obowiązuje od 06.03.2017 r.)

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

1) na stronie 7 § 4 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) pozostawianie zwierząt bez dozoru oraz wprowadzanie psów bez kagańców i smyczy oraz
bez aktualnego świadectwa szczepienia (przykładowe świadectwa zawierają wzory nr 13
i 14);”

2) na stronie 8:
§ 5 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) Pokwitowanie zatrzymania dokumentu – wzór nr 12”

w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Zgłoszenie braku ważnego biletu – wzór nr 11”

3) na stronie 12:
§ 11 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w kasach biletowych własnych oraz agencyjnych Kolei Dolnośląskich S.A. (wzory nr 1, 1a,
1b, 2, 3) oraz w wybranych kasach innych przewoźników;
2) w pociągach Kolei Dolnośląskich S.A. (wzór nr 4, 4a i 5) – z terminem ważności od dnia ich
nabycia. W pociągach KD nie prowadzi się przedsprzedaży biletów;”

4) na stronie 25 § 21 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podróżny posiada ważny bilet z ceną zryczałtowaną na przewóz psa chyba, że jest on
przewożony na zasadach określonych w ust.1 oraz posiada aktualne świadectwo
szczepienia psa (przykładowe świadectwa zawierają wzory nr 13 i 14);”

5) na stronie 31 (Spis wzorów):
po pozycji 1a dodaje się pozycję 1b w brzmieniu:
„Wzór nr 1b:

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

po pozycji 4 dodaje się pozycję 4a w brzmieniu:
„Wzór nr 4a:

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

po pozycji 5a dodaje się pozycję 5b w brzmieniu:
„Wzór nr 5b:

Druk wezwania do zapłaty wydawanego manualnie”

po pozycji 6 dodaje się pozycję 6a w brzmieniu:
„Wzór nr 6a:

Formularz przekazu na wpłatę wraz z pouczeniem”

po pozycji 10 dodaje się pozycje 11, 12 i 13 w brzmieniu:
„Wzór nr 11:
Wzór nr 12:
Wzór nr 13:
Wzór nr 14:

Zgłoszenie braku ważnego biletu wydawane elektronicznie z terminala mobilnego
Pokwitowanie zatrzymania dokumentu wydawane elektronicznie z terminala
mobilnego
Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie
Paszport do celów przemieszczania zwierząt domowych wewnątrz Unii
Europejskiej”

6) po stronie 32a dodaje się nową stronę 32b (Wzór nr 1b), zgodną z załącznikiem
do niniejszej zmiany,

7) po stronie 35 dodaje się nową stronę 35a (Wzór nr 4a), zgodną z załącznikiem
do niniejszej zmiany,

8) na stronie 37 (Wzór nr 5a) pod wzorem strony odwrotnej umieszcza się tekst w brzmieniu:
„Wzór obowiązuje do wyczerpania nakładu, lecz nie dłużej niż do 30.04.2017 r.”

9) po stronie 37 dodaje się nową stronę 37a (Wzór nr 5b), zgodną z załącznikiem
do niniejszej zmiany,

10) na stronie 38 (Wzór nr 6) pod wzorem strony odwrotnej umieszcza się tekst w brzmieniu:
„Wzór obowiązuje do wyczerpania nakładu, lecz nie dłużej niż do 30.04.2017 r.”

11) po stronie 38 dodaje się nową stronę 38a (Wzór nr 6a), zgodną z załącznikiem
do niniejszej zmiany,

12) strona 39 (Wzór nr 7) otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej zmiany.
13) po stronie 42 dodaje się nowe strony 43 - 47 (wzory od nr 11 do nr 14), zgodne
z załącznikiem do niniejszej zmiany.

Wzór nr 1b
Papier z rolki H-0600
stosowany do wydawania biletów w kasach elektronicznych

Strona czołowa:

Strona odwrotna:

32b

Wzór nr 4a
Papier z rolki H-0500
stosowany do wydawania biletów i innych druków z terminali mobilnych

Strona czołowa:

Strona odwrotna:

35a

Wzór nr 5b
Druk wezwania do zapłaty wydawanego manualnie
Strona czołowa:

Strona odwrotna:

37a

Wzór nr 6a
Formularz przekazu na wpłatę wraz z pouczeniem

Strona czołowa:

Strona odwrotna:

38a

Wzór nr 7
Wzór poświadczenia wydawanego przez kasy biletowe
o braku możliwości zakupu biletu

Strona czołowa:
.......................
pieczątka kasy biletowej

POŚWIADCZENIE
braku możliwości zakupu biletu w kasie z powodu:

KD0005501

− przerwy w zasilaniu
− awarii kasy

□

□

□

innego

................................................
(jakiego ?)

......................................
datownik
POUCZENIE
Podróżny zobowiązany jest po wejściu do pociągu zgłosić się do
konduktora w celu zakupienia biletu. Opłata dodatkowa nie jest
pobierana.
WZÓR NR M 2
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Wzór nr 11
Zgłoszenie braku ważnego biletu
wydawane elektronicznie z terminala mobilnego

Strona czołowa (dane przykładowe):

(dopuszczalny jest również gilosz zgodny ze wzorem 4a)

Strona odwrotna zgodna z wzorem 4 lub 4a
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Wzór nr 12
Pokwitowanie zatrzymania dokumentu
wydawane elektronicznie z terminala mobilnego

Strona czołowa – pokwitowanie (dane przykładowe):

(dopuszczalny jest również gilosz zgodny ze wzorem 4a)

Strona czołowa – informacja:

(dopuszczalny jest również gilosz zgodny ze wzorem 4a)

Strona odwrotna zgodna z wzorem 4 lub 4a

44

Wzór nr 13
Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie

Wzór opublikowany w Dz.U. 2004, Nr 160, poz. 1672
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Wzór nr 14
Paszport do celów przemieszczania zwierząt domowych wewnątrz Unii Europejskiej
Okładka w języku polskim

Okładka w języku angielskim

Okładka w języku niemieckim

Okładka w języku czeskim
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C.d. wzoru nr 14

Strona wewnętrzna w języku polskim z rubryką V
– przeznaczoną dla wpisów o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie:

Format paszportu:
Wymiary paszportu wynoszą 100 × 152 mm.
Okładka paszportu:
a) przednia okładka:
(i) kolor: niebieski (PANTONE ® Reflex Blue) oraz żółte gwiazdy (PANTONE ® Yellow) w górnej
części równej jednej czwartej okładki zgodnie ze specyfikacją emblematu europejskiego;
(ii) słowa „Unia Europejska” oraz nazwa wydającego państwa członkowskiego są drukowane
takim samym krojem pisma;
(iii) kod ISO wydającego państwa członkowskiego oraz następujący po nim niepowtarzalny kod
alfanumeryczny (oznaczony jako „numer” we wzorze paszportu określonym w części 1) są
drukowane u dołu.
(…)
Kolejność nagłówków i numeracja stron paszportu:
a) kolejność nagłówków (oznaczonych liczbami rzymskimi) musi być ściśle przestrzegana;
(…)
Języki:
Cały drukowany tekst zamieszczany jest w języku lub językach urzędowych wydającego państwa
członkowskiego oraz w języku angielskim.
(…)

Wzór opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE,
L. 178 z 28.06.2013 r. oraz L 351 z 09.12.2014 r.
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