Zmiana nr 20
do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD)
(obowiązuje od 15.12.2019 r.)

W Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD)
wprowadza się następujące zmiany:
1) na stronie 3 w Spisie treści dodaje się:
„§ 11a Postoje pociągów na żądanie …………………………………………………………………..…… 15”

2) na stronie 10 § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podróżny ma prawo zająć wolne miejsce tylko dla siebie i dla każdej jadącej z nim osoby, której bilet
może okazać. Nie wolno zajmować miejsca już zajętego przez inną osobę, jeżeli dowód zajęcia jest
widoczny. Podróżny, który opuszcza miejsce, nie zająwszy go wyraźnie, traci do niego prawo.
Pozostawienie gazet, czasopism itp. na miejscu, nie jest uważane za jego zajęcie.”

3) na stronie 13 § 11 ust. 4, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w kasie biletowej (wyłącznie w przypadku awarii kasy, terminala płatniczego lub braku możliwości
wydania reszty) – zamieszcza się odcisk datownika oraz informuje pasażera o obowiązku
zgłoszenia, na warunkach określonych w ust. 2, obsłudze pociągu brak ważnego biletu,”

4) na stronie 13 § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Obsługa podróżnych w kasach biletowych dokonywana jest w kolejności zgłaszania się.”

5) na stronie 15 w § 11 dodaje się ust. 27 w brzmieniu:
„27. Faktury w terminie późniejszym niż w momencie zakupu Koleje Dolnośląskie wystawiają wyłącznie
na pisemny wniosek złożony w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano
usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty oraz pod warunkiem dołączenia oryginału biletu
i paragonu fiskalnego. Wnioski o wystawienie faktury VAT należy składać w kasach biletowych
Kolei Dolnośląskich lub zgodnie z § 11 ust. 24 pkt. 2-3 w siedzibie Spółki, drogą pocztową.”

6) na stronie 15 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a Postoje pociągów na żądanie
1. Podróżny zamierzający wsiąść do pociągu na przystanku, który jest ujęty w rozkładzie jazdy jako
„postój na żądanie”, zobowiązany jest oczekiwać na przyjazd pociągu w miejscu widocznym dla
maszynisty.
2. Podróżny zamierzający wysiąść z pociągu na przystanku, który jest ujęty w rozkładzie jazdy jako
„postój na żądanie”, zobowiązany jest zgłosić ten fakt pracownikowi drużyny konduktorskiej,
najpóźniej na stacji poprzedzającej przystanek oznaczony jako „postój na żądanie”.”

7) na stronie 25 § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podróżny może przewozić rzeczy, których właściwości, zamknięcie, objętość i masa pozwalają
na łatwe przenoszenie i umieszczenie w przeznaczonych do tego miejscach. Rzeczy dopuszczone
do przewozu, przewożone przez podróżnych nie mogą utrudniać przejścia innym podróżnym,
blokować przejść, powodować niebezpieczeństwa powstania szkody. Podróżny, który nie zastosuje
się do powyższych zasad może zostać usunięty z pociągu.”

