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Zmiana nr 25 

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

(obowiązuje od 01.07.2022 r.) 

 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) strona tytułowa otrzymuje brzmienie: 
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2) w Spisie treści aktualizuje się numery stron, zgodnie z aktualnym położeniem poszczególnych 

zapisów RP-KD 

 

3) w Spisie treści zgodnie z kolejnością rozdziałów dodaje się tekst: 

„ROZDZIAŁ 3a 

WARUNKI SZCZEGÓLNE PRZEWOZU ROWERÓW W WAGONACH ROWEROWYCH 

§ 23a. Informacje ogólne .................................................................................................. 37 

§ 23b. Przyjęcie roweru do przewozu ............................................................................... 38 

§ 23c. Wydanie roweru .................................................................................................... 38 

§ 23d. Zawarcie umowy przewozu ................................................................................... 39 

§ 23e. Zmiana umowy przewozu ...................................................................................... 39 

§ 23f. Rozwiązanie umowy przewozu .............................................................................. 39” 

 

4) w § 1 ust. 1, § 1 ust. 3 pkt 4 oraz § 2 ust. 27 aktualizuje się adres publikacyjny ustawy z dnia  

15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, który otrzymuje brzmienie: 

„tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 8” 

 

5) w § 1 ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie przepisów porządkowych 

obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach 

przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 723);” 

 

6) w § 2 ust. 19 aktualizuje się adres publikacyjny ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt, który otrzymuje brzmienie: 

„tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 572” 

 

7) w § 2 ust. 20 tekst: 

„28 sierpnia” 

otrzymuje brzmienie: 

„27 sierpnia” 

 

8) w § 2 ust. 20 aktualizuje się adres publikacyjny ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który otrzymuje brzmienie: 

„tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.” 

 

9) w § 2 ust. 31 otrzymuje brzmienie: 

„31. Rozporządzenie MI z dnia 06.04.2021 r. – rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 kwietnia 2021 r.  

  w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych  

  pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi podróżnych korzystających  

  z transportu kolejowego na dworcach kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 723).” 
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10) w § 2 ust. 36 aktualizuje się adres publikacyjny ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo 

pocztowe, który otrzymuje brzmienie: 

„tekst jedn. Dz. U. Dz. U. z 2022 r. poz. 896” 

 

11) w § 2 ust. 39 aktualizuje się adres publikacyjny ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym, który otrzymuje brzmienie: 

„tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.” 

 

12) w § 2 po ust. 40 dodaje się ust. 41 i 42 w brzmieniu: 

„41. e-Podróżnik – internetowy system sprzedaży biletów dostępny na stronie www.e-podroznik.pl oraz aplikacja  

  działająca w urządzeniach mobilnych wyposażonych w odpowiedni system operacyjny, umożliwiające zakup  

  biletu na przejazd/przewóz pociągiem KD na zasadach określonych w „Szczególnych warunkach  

  internetowej sprzedaży biletów przez System E-PODRÓŻNIK BILETY na przewóz osób, rzeczy i zwierząt  

  pociągami i autobusami uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie S.A.” 

 41. Karta płatnicza – oznacza kartę umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego, jak również systemy płatności  

  mobilnych BLIK, Google Pay oraz Apple Pay.” 

 

13) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osoby korzystające z przejazdu pociągami uruchamianymi przez Koleje Dolnośląskie S.A. są zobowiązane  

do przestrzegania przepisów Rozporządzenia MI z dnia 06.04.2021 r. Podczas przejazdu, jak i podczas postoju 

na stacji/przystanku, zabrania się:  

1) niszczenia, uszkadzania lub czynienia niezdatnym do użytku pojazdów kolejowych;  

2) dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń informacyjnych, zabezpieczających, 

sygnalizacyjnych, ostrzegających, urządzeń służących do obsługi osób niepełnosprawnych lub osób  

o ograniczonej możliwości poruszania się, systemów oświetleniowych oraz zakłócania ich działania,  

w szczególności przez ich uszkadzanie, manipulowanie nimi i zmianę ich usytuowania;  

3) dokonywania nieuprawnionych zmian stanu sygnałów, wskaźników i oznakowania oraz zakłócania ich 

działania, w szczególności przez ich uszkadzanie, zmianę ich usytuowania lub obrazu;  

4) nieuprawnionego korzystania z urządzeń alarmowych i awaryjnych;  

5) przebywania bez upoważnienia w miejscach, pomieszczeniach i pojazdach kolejowych, do których wstęp 

jest zabroniony;  

6) osobom nieuprawnionym korzystania z urządzeń znajdujących się w miejscach i pomieszczeniach,  

do których dostęp jest zabroniony;  

7) zamalowywania elementów lub powierzchni pojazdów kolejowych bez zgody przewoźnika kolejowego;  

8) umieszczania lub usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody przewoźnika kolejowego; 

umieszczania i usuwania napisów, ogłoszeń, reklam i rysunków bez zgody KD;  

9) wnoszenia i przewożenia broni i materiałów niebezpiecznych bez stosownego zezwolenia, jeżeli jest ono 

wymagane do ich posiadania, lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 

osób, wyposażenia i urządzeń oraz pojazdów kolejowych;  

10) pozostawiania zwierząt bez dozoru oraz wprowadzania lub wpuszczania psów bez kagańców i smyczy  

(z wyjątkiem psów asystujących, o których mowa w § 21), oraz bez aktualnego świadectwa szczepienia 

(przykładowe świadectwa zawierają wzory nr 13 i 14);  

11) palenia wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, i papierosów elektronicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 276), z wyjątkiem miejsc i pomieszczeń wyznaczonych w tym 

celu; 

12) spożywania napojów alkoholowych w miejscach innych niż określone w ustawie z dnia 26 października 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 

z późn. zm.);  

http://www.e-podroznik.pl/
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13) zanieczyszczania i zaśmiecania lub załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego 

niewyznaczonych;  

14) prowadzenia działalności gospodarczej, w tym prowadzenia akwizycji, handlu lub innej działalności, bez 

zgody przewoźnika;  

15) prowadzenia zbiórek pieniężnych bez zgody przewoźnika, z wyjątkiem prowadzenia zbiórek publicznych, 

o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1672);  

16) zakłócania krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem porządku publicznego lub spokoju osób 

korzystających z usług przewoźnika;  

17) pozostawiania bez opieki bagaży lub innych przedmiotów poza miejscami do tego wyznaczonymi;  

18) dokonywania nieuprawnionych zmian stanu urządzeń systemu sprzedaży biletów oraz zakłócania  

ich działania, w szczególności przez ich uszkadzanie i manipulowanie nimi;  

19) pozostawiania bez opieki urządzeń transportu, w szczególności rowerów, motorowerów, motocykli, 

hulajnóg i innych pojazdów jedno- lub wielośladowych, w tym z napędem elektrycznym, poza miejscami 

do tego wyznaczonymi  

20) osobom nieuprawnionym wchodzenia do kabin sterowniczych pojazdów kolejowych oraz uruchamiania 

tych pojazdów, dokonywania zmiany oznaczenia pojazdu kolejowego oraz oznaczenia pomieszczeń  

w pojeździe kolejowym;  

21) wchodzenia bez zgody przewoźnika do pojazdów kolejowych niedostępnych dla podróżnych,  

w szczególności do pociągów nadzwyczajnych, wagonów służbowych oraz do pojazdów kolejowych  

na torach postojowych;  

22) nieuzasadnionego unieruchamiania lub zatrzymywania pojazdu kolejowego, w szczególności przy użyciu 

hamulca awaryjnego;  

23) wsiadania do pojazdu kolejowego i wysiadania z pojazdu kolejowego po sygnale odjazdu podanym przez 

kierownika pociągu lub konduktora, podczas jazdy, z niewłaściwej strony oraz w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych;  

24) zajmowania miejsc w pojeździe kolejowym przed jego podstawieniem na tor przy peronie odjazdowym;  

25) wyrzucania przedmiotów z pojazdu kolejowego na zewnątrz;  

26) umieszczania na miejscach przeznaczonych do siedzenia, leżenia lub spania w pojeździe kolejowym nóg 

w obuwiu, zwierząt lub przedmiotów mogących uszkodzić lub zanieczyścić te miejsca;  

27) podczas jazdy pojazdem kolejowym:  

a) wychylania się z okien,  

b) otwierania drzwi zewnętrznych,  

c) zatrzymywania się na pomostach między pojazdami kolejowymi,  

d) przechodzenia z jednego pojazdu kolejowego do drugiego, w przypadku gdy nie są one połączone  

ze sobą przejściami ochronnymi,  

e) przebywania na stopniach pojazdu kolejowego;  

28) korzystania z toalet w pojeździe kolejowym, w przypadku gdy o takim zakazie informuje odpowiednie 

ogłoszenie, w szczególności podczas postoju na stacjach i przystankach;  

29) podróżnym pozostawania w pojeździe kolejowym po przybyciu do stacji końcowej;  

30) przebywania na dachu, zderzakach, platformach lub innych elementach konstrukcyjnych pojazdu 

kolejowego nieprzeznaczonych do przewozu osób.” 

 

14) w § 11 ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) za pośrednictwem systemu e-Podróżnik, zgodnie z ofertą dostępną w systemie, podaną na stronach 

internetowych e-Podróżnik oraz KD.” 

 

15) tekst: 

„W przypadku awarii automatu biletowego podróżny jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić się do obsługi 

pociągu w celu nabycia biletu.” 
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przenosi się z § 11 ust. 2a do § 11 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Podróżny, który nie posiada ważnego biletu na przejazd/przewóz lub posiada bilet, który wymaga legalizacji, 

zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu do pociągu: 

1) zgłosić się do obsługi pociągu w celu nabycia lub legalizacji biletu, lub 

2) nabyć bilet w automacie biletowym w pojeździe.  

W przypadku awarii automatu biletowego podróżny jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić się do obsługi 

pociągu w celu nabycia biletu. Podróżni, którzy nie dopełnią obowiązku nabycia/legalizacji biletu, traktowani 

będą jak osoby bez ważnego dokumentu przewozu na zasadach określonych w § 18. Obowiązek 

nabycia/legalizacji biletu niezwłocznie po wejściu do pociągu nie dotyczy osób niepełnosprawnych oraz osób 

o ograniczonej sprawności ruchowej (wymienionych w § 2 ust. 12).” 

 

16) § 11 ust. 20 otrzymuje brzmienie: 

„20. Bilety jednorazowe wystawiane przez Koleje Dolnośląskie S.A. w kasach biletowych, w pociągach  

i automatach biletowych są fakturą VAT, o ile zawierają następujące dane: 

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

2) numer i datę wystawienia biletu; 

3) rodzaj usługi; 4) dowolną odległość taryfową; 

5) kwotę należności wraz z podatkiem; 

6) kwotę podatku.” 

 

17) § 11 ust. 21 otrzymuje brzmienie: 

„21. Bilety zakupione za pośrednictwem eKD, SkyCash, KOLEO i e-Podróżnik nie są fakturą VAT.” 

 

18) w § 15 ust. 13 tekst: 

„za pośrednictwem karty, którą dokonano zapłaty za bilet” 
 

otrzymuje brzmienie: 

„za pośrednictwem karty płatniczej, którą dokonano zapłaty za bilet.” 

 

19) § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Osoba dokonująca kontroli dokumentów przewozu każdorazowo poświadcza jej przeprowadzenie poprzez 

zeskanowanie terminalem mobilnym kodu umieszczonego na bilecie.” 

 

20) § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.  W przypadku braku kodu na bilecie lub awarii terminala mobilnego osoba dokonująca kontroli dokumentów 

zamieszcza na bilecie odcisk znakownika lub odręczny zapis zawierający: nr pociągu, datę kontroli, nr 

identyfikacyjny pracownika:  

1) jednorazowym – każdorazowo,  

2) okresowym – przy pierwszej kontroli,  

3) wielokrotnym – każdorazowo.” 

 

21) w § 19 ust. 5a aktualizuje się adres publikacyjny ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej, który otrzymuje brzmienie: 

„tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.” 
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22) w § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Zasady przewozu rowerów w wagonach rowerowych reguluje rozdział 3a RP-KD.” 

 

23) zgodnie z kolejnością rozdziałów dodaje się rozdział 3a w brzmieniu: 

„ROZDZIAŁ 3a 
WARUNKI SZCZEGÓLNE PRZEWOZU ROWERÓW W WAGONACH ROWEROWYCH 

 
§ 23a. Informacje ogólne 

1. Przewóz rowerów w wagonach rowerowych odbywa się pod nadzorem przewoźnika. 
2. Wagony rowerowe są to wagony specjalnie przystosowane do przewozu rowerów, wyposażone w duże drzwi, 

przez które odbywa się ładowanie i wyładowanie rowerów. 
3. Wagony rowerowe kursują w składach wybranych pociągów KD wskazanych w ogólnodostępnych rozkładach 

jazdy pociągów i oznaczonych właściwym piktogramem. 
4. Przewóz rowerów jest dozwolony tylko w określonych relacjach bezpośrednich, wyłącznie między stacjami 

wskazanymi przez KD na swojej stronie internetowej oraz w ogólnodostępnych rozkładach jazdy pociągów. 
5. Na przewóz roweru w wagonie rowerowym wymagana jest rezerwacja miejsca oraz ważny bilet na przejazd. 
6. Liczba przewożonych rowerów nie może przekraczać liczby osób wskazanej na bilecie na przejazd. 
7. Do wagonu rowerowego nie mogą być zabierane tandemy, rowery poziome, trzykołowe, rowery 

transportowe, rowery z napędem spalinowym, inne typy rowerów, które nie spełniają warunków podanych 
w ust. 9, a także bagażowe przyczepki rowerowe. 

8. Rower przewożony w wagonie rowerowym nie może mieć na sobie dodatkowych elementów (sakwy, torby). 
9. Przewożony rower tradycyjny lub posiadający wspomagający silnik elektryczny (w tym wypadku baterie 

muszą pozostać nieodłączone) nie może przekraczać poniższych wymiarów:  
1) długość roweru  185 cm, 
2) wysokość roweru 110 cm, 
3) szerokość roweru 60 cm, 
4) średnica koła 29 cali, 
5) szerokość opony 63 mm, 
6) maksymalny ciężar 30 kg. 

10. W pociągach KD jak i wagonach rowerowych zabrania się ładowania baterii rowerowych. 
11. Wartość przewożonego roweru nie może przekraczać 7350,00 zł. 
12. W przypadku chęci zakupu biletu na przewóz roweru w wagonie rowerowym u obsługi pociągu w ramach 

wolnych miejsc, rowery oraz rowery z przyczepkami do przewozu dzieci mogą być przyjmowane przez 
pracownika obsługującego wagon rowerowy, jeżeli do ich przewozu istnieją odpowiednie warunki na całej 
trasie przewozu, a pracownik obsługujący wagon rowerowy zezwoli na ich przewóz. 

13. KD może odmówić przyjęcia roweru uszkodzonego, zniszczonego lub takiego, którego stan w trakcie 
przewozu może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu. Ostateczną decyzję o odmowie przyjęcia roweru  
do przewozu podejmuje pracownik obsługujący wagon rowerowy. W przypadku odmówienia przyjęcia 
roweru do przewozu podróżnemu przysługuje zwrot środków za niewykorzystane bilety na podstawie 
poświadczenia. 

 
§ 23b. Przyjęcie roweru do przewozu 

1. Na stacji wsiadania, podróżny z rowerem ma obowiązek zgłosić się na peron nie później niż 15 minut przed 
odjazdem pociągu. 

2. KD może odmówić przyjęcia roweru do przewozu, jeżeli jego załadowanie mogłoby opóźnić odjazd pociągu. 
3. Po okazaniu biletu na przewóz roweru w wagonie rowerowym, podróżny przekazuje rower pracownikowi 

drużyny konduktorskiej (lub samodzielnie umieszcza go we wskazanym miejscu). 
4. Podróżny jest zobowiązany – na prośbę pracownika obsługującego wagon rowerowy – pomagać przy 

czynnościach ładunkowych. 
5. Po umieszczeniu roweru podróżny otrzymuje kwit bagażowy, z numerem. Jednocześnie pracownik drużyny 

konduktorskiej umieszcza na rowerze zawieszkę z tym samym numerem. 
6. Pracownik drużyny konduktorskiej, najpóźniej 3 minuty przed planowym odjazdem pociągu zamyka wagon 

rowerowy i przechodzi do części osobowej pojazdu. 
 

§ 23c. Wydanie roweru 
1. Bezpośrednio po przyjeździe pociągu na stację docelową, wyznaczony pracownik udaje się do wagonu 

rowerowego, gdzie wydaje podróżnym rowery. 
2. Kolejność wydawania rowerów ustala pracownik drużyny konduktorskiej. 
3. Warunkiem odbioru roweru jest zwrócenie kwitu bagażowego. 
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4. Pracownik obsługujący wagon rowerowy wydaje rower posiadaczowi kwitu bagażowego za jego zwrotem  
i nie jest zobowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z kwitem jest uprawniona do odbioru roweru. 

5. Pracownik obsługujący wagon rowerowy może wydać rower osobie, która nie może okazać kwitu, lecz 
udowodni swoje uprawnienia do odbioru. Rower jest wydawany po: 
1) okazaniu biletu na przewóz, 
2) szczegółowym opisaniu roweru, 
3) podaniu danych osobowych (jako zabezpieczenie dla ewentualnych roszczeń), które zostaną 

zweryfikowane przez pracownika drużyny konduktorskiej na podstawie okazanego dowodu osobistego, 
4) podpisaniu i odbiorze formularza wydania roweru bez kwitu bagażowego (wzór nr 16).  

6. W przypadku nieodebrania roweru przez podróżnego KD stosuje tryb postępowania analogiczny jak  
w przypadku innych rzeczy pozostawionych w pociągu (§ 23 RP-KD). 

 
§ 23d. Zawarcie umowy przewozu 

1. Bilet jednorazowy na przejazd wraz z biletem na przewóz roweru w wagonie rowerowym można nabyć: 
1) w BOK Wrocław i kasach biletowych KD we Wrocławiu lub po ogłoszeniu za pośrednictwem systemu 

KOLEO w przedsprzedaży wynoszącej 5 dni, lecz nie później niż 30 minut przed odjazdem pociągu ze stacji 
początkowej, 

2) przed wejściem do pociągu, gdy zostały wolne miejsca, pod warunkiem zgłoszenia się na peron nie później 
niż 15 minut przed odjazdem pociągu. 

2. Bilet na przewóz roweru w wagonie rowerowym do okazanego biletu na przejazd można nabyć: 
1) w BOK Wrocław i kasach biletowych KD we Wrocławiu po okazaniu ważnego biletu na przejazd,  

w przedsprzedaży, lecz nie później niż 30 minut przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej, 
2) przed wejściem do pociągu, gdy zostały wolne miejsca, po okazaniu ważnego biletu na przejazd, pod 

warunkiem zgłoszenia się na peron nie później niż 15 minut przed odjazdem pociągu. 
3. Na przewóz roweru w wagonie rowerowym można nabyć wyłącznie oddzielny bilet jednorazowy z ceną 

zryczałtowaną wskazaną w Cenniku. 
 

§ 23e. Zmiana umowy przewozu 
1. Zmiana umowy przewozu może dotyczyć wyłącznie terminu przejazdu i miejscowości przeznaczenia. 
2. Zmiany umowy przewozu można dokonać wyłącznie w kanale dystrybucji w którym został nabyty, najpóźniej 

20 minut przed odjazdem pociągu ze stacji początkowej. 
 

§ 23f. Rozwiązanie umowy przewozu 
1. Rezygnacji z biletu na przewóz roweru w wagonie rowerowym można dokonać nie później niż 20 minut przed 

odjazdem pociągu ze stacji początkowej w kanale dystrybucji w którym został nabyty – z potrąceniem 
odstępnego. 

2. W czasie krótszym niż 20 minut od odjazdu pociągu ze stacji początkowej należność za bilet na przewóz 
roweru w wagonie rowerowym nie podlega zwrotowi.” 

 

24) w Spisie wzorów usuwa się tekst: 

„Wzór nr 5a Druk wezwania do zapłaty wydawanego manualnie” 

oraz 

„Wzór nr 6a Formularz przekazu na wpłatę wraz z pouczeniem” 

 

25) w Spisie wzorów zgodnie z kolejnością dodaje się tekst: 

„Wzór nr 16 Formularz wydania roweru bez kwitu bagażowego” 

 

26) stronę zawierającą Wzór nr 5 usuwa się w całości, 

 

27) dotychczasowy Wzór nr 5a otrzymuje nr 5, 

 

28) stronę zawierającą Wzór nr 6 usuwa się w całości, 

 

29) dotychczasowy Wzór nr 6a otrzymuje nr 6,  
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30) dodaje się Wzór nr 16 w brzmieniu: 
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