Zmiana nr 2 do Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (RPO-KMŁ)
(moc obowiązująca od 16 listopada 2015 roku)
W Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje
Małopolskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (RPO-KMŁ) wprowadza się następujące
zmiany:

1. W § 11 dodaje się nowy ust. 2a, w brzmieniu:
„Podróżny może odstąpić bilet innej osobie, gdy bilet nie jest imienny i podróżny nie
rozpoczął przejazdu.
2. W § 15 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„w przypadku niewykorzystania biletu miesięcznego, zwróconego z zachowaniem terminu, o
których mowa w ust. 2 i jednoczesnego nabycia nowego biletu miesięcznego z terminem
ważności rozpoczynającym się w dniu unieważnienia niewykorzystanego biletu, zwrotu
należności dokonuje się w kasie biletowej prowadzącej sprzedaż danego rodzaju biletów lub
w drodze reklamacji złożonej do przewoźnika, na warunkach określonych w postanowieniach
§ 23.
Unieważnienia niewykorzystanego biletu miesięcznego dokonuje kasa biletowa prowadząca
sprzedaż biletów danego rodzaju. Nowy bilet może być wydany wyłącznie dla osoby, dla
której był wydany unieważniony bilet."
3. W § 17 ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
„okazał:
a) wraz z ulgowym biletem dokument, z którego wynika, że przysługuje mu niższy wymiar
ulgi,
b) bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych, podarty albo
zafoliowany,
c) dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu nienależący do
okaziciela (dot. dokumentów imiennych), z niepoświadczonymi adnotacjami,
zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych, podarty albo zafoliowany,
d) ulgowy bilet, a żadna ulga mu nie przysługuje,"
4. W § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„ W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 lit. a) - d) nalicza się opłaty wskazane w ust. 2.
Okazany bilet poświadcza się o niewykorzystaniu."

5. § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. Rzeczy znalezione
1. Rzeczy znalezione w pociągu - przyjmuje obsługa danego pociągu, z zastrzeżeniem ust. 2
2. W przypadku znalezienia w pociągu lub przyjęcia od znalazcy rzeczy
odbiór od KMŁ przez osobę uprawnioną do odbioru rzeczy może nastąpić w ciągu 3 dni od dnia
otrzymania przez KMŁ rzeczy z wyjątkiem:
1) rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broni, amunicji,
materiałów wybuchowych oraz dowodu osobistego lub paszportu, które to rzeczy i
dokumenty KMŁ niezwłocznie przekazuje najbliższej jednostce organizacyjnej policji, a
jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia zawiadamia o
miejscu, w którym rzecz się znajduje,
2) rzeczy ulegającej szybkiemu zepsuciu, które KMŁ niezwłocznie sprzedaje,
Jeżeli osoba nie zgłosi się w wyznaczonym terminie KMŁ przekazuje rzeczy do właściwego
starosty.
3. W przypadku, gdy KMŁ sprzeda rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu, suma uzyskana ze
sprzedaży wchodzi w miejsce rzeczy sprzedanej po potrąceniu kosztów sprzedaży.
4. Pracownik KMŁ przyjmujący rzeczy znalezione jest zobowiązany do jej sprawdzenia w
obecności znalazcy lub dwóch świadków.
5. Na każdą przyjętą rzecz znalezioną, sporządza się pokwitowanie znalezienia rzeczy. Znalazca
na życzenie otrzymuje potwierdzenie.
Pokwitowanie min. zawiera:
1) dane znalazcy (imię i nazwisko),
2) datę, numer pociągu i miejsce (nazwę stacji/przystanku osobowego) znalezienia rzeczy,
3) krótki i precyzyjny opis rzeczy i ewentualnie zawartości rzeczy znalezionej (np. walizki),
4) dane osoby przyjmującej (imię, nazwisko),
5) datę przekazania rzeczy,
6) zastrzeżenie znalazcy o żądaniu znaleźnego.
6. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rzecz znaleziona stwarza bezpośrednie
zagrożenie bezpieczeństwa lub zawiera niebezpieczną zawartość, należy natychmiast fakt ten
zgłosić odpowiednim organom (np. Policja).
7. W przypadku, gdy KMŁ zna osobę uprawnioną do odbioru rzeczy (np., gdy rzecz znaleziona
zawiera imię i nazwisko oraz dane kontaktowe umożliwiające powiadomienie) z zastrzeżeniem
ust. 2, niezwłocznie zawiadamia tę osobę o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru podając
termin, miejsce i godziny odbioru. Jeżeli osoba nie zgłosi się w wyznaczonym terminie KMŁ
przekazuje rzecz do właściwego starosty.
8. Dane dotyczące punktu przechowywania rzeczy znalezionych, godzin jego otwarcia oraz
numer telefonu wskazane są na stronie internetowej KMŁ.
9. Osoby poszukujące rzeczy zagubionej i zgłaszające się do KMŁ muszą określić:
1) jaka rzecz (przedmiot) została zagubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd, bądź
znaki szczególne,
2) przedstawić dowody potwierdzające prawo własności do zagubionej rzeczy (np. dowód
zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków

zużycia).
10. Rzecz znalezioną wydaje się osobie uprawnionej do jej odbioru, po udowodnieniu przez nią
prawa własności oraz po okazaniu dokumentu tożsamości. Dane z dokumentu (imię i
nazwisko, nr dokumentu oraz adres zamieszkania) są wpisywane w poświadczeniu odbioru
rzeczy, na którym odbiorca poświadcza czytelnym podpisem jej odbiór.
11. Rzeczy znalezione, których przyjęcia od KMŁ odmówił właściwy starosta, podlegają likwidacji.
12. Postanowienia ust. 1 - 1 0 stosuje się odpowiednio do zwierząt, które zabłąkały się lub
uciekły."

