Zmiana nr 9 do T A R Y F A PRZEWOZOWA OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT KOLEJE
MAŁOPOLSKIE (TP-KMŁ)
(obowiązuje od 20 grudnia 2018 r.)

W Taryfie przewozu (TP - KMŁ) – tekst jednolity obowiązujący od dnia 24 sierpnia 2017 r. wprowadza się
następujące zmiany:

1) Treść „Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 24 sierpnia 2017 r.”, zastępuje się treścią „Tekst
ujednolicony obowiązujący od dnia 20 grudnia 2018r.”

2)

w Spisie treści:
a) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:
„§ 5a Zasady stosowania opłat za bilety wystawianych w ramach Pakietu Podróżnika………….7”
b) po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:
„§5b Zasady stosowania opłat za bilety wystawiane w ramach oferty Wspólny Bilet……………7”
c) dotychczasowy zapis „§ 32. Przewóz rzeczy” otrzymuje brzmienie:
„§ 19. Przewóz bagażu………………………………………………………………………………28”

3)

w § 1 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepisów Taryfy nie stosuje się do oferty „Wspólny Bilet”(zwany dalej WB), chyba że
postanowienia Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB), (zwany dalej ZW–WB)
stanowią inaczej.”

4)

w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość opłaty wg taryfy normalnej i ulgowej za przewóz osób pociągami osobowymi klasa 2
uzależniona jest:
1) od odległości taryfowej, z wyjątkiem opłat zryczałtowanych,
2) od wymiaru ulgi przysługującej podróżnemu,
3) gdy przejazd odbywa się do/ze stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport), gdzie ma
zastosowanie wyłącznie oferta specjalna,
4) gdy przejazd odbywa się do/ze stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport), w przypadku zakupu
biletu w ramach oferty WB.”
b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a Zasady ustalania i stosowania opłat za przejazd osób w ramach oferty WB, zawarte są w ZWWB.”

5)

w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku przejścia podróżnego posiadającego WB do/z pociągu innego przewoźnika
stosuje się zasady zawarte w ZW-WB.”;

6)

w § 10 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. W ramach przejazdu na podstawie oferty WB, podróżny może skorzystać wyłącznie z ulg
ustawowych, pod warunkiem, że ulga ustawowa przysługuje w takim samym wymiarze we
wszystkich kategoriach pociągów i klasach wagonów, wskazanych w Planie Podróży.
5. W ramach oferty WB, nie stosuje się opłat przewidzianych dla ofert specjalnych przewoźnika.”
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7) w § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32 Przewóz bagażu”

8)

w § 32
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Podróżny, posiadający ważny bilet na przejazd ma prawo zabrać ze sobą do wagonu
pasażerskiego i przewieźć bezpłatnie trzy sztuki bagażu, które nie utrudniają przejścia i nie narażają
na szkodę innych pasażerów i ich mienia. Dla rozmieszczenia tych rzeczy, podróżny ma prawo
rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje.”
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli rzeczy zabierane przez podróżnego do wagonu pasażerskiego nie spełniają warunków
określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 34 przewożone są odpłatnie – pod opieką
podróżnego. Na odpłatny przewóz bagażu ręcznego łącznie lub do okazanego biletu na przejazd –
wydaje się bilet na przewóz z opłatą zryczałtowaną naliczaną za czwartą sztukę bagażu ręcznego i
każdą następną, wskazaną w Dziale VI Rozdział 3. Bilet na przewóz jest ważny łącznie z biletem na
przejazd, do którego został wydany.”
c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Zamiar odpłatnego przewozu bagażu w ramach oferty WB, podróżny jest zobowiązany zgłosić w
kasie biletowej przed rozpoczęciem przejazdu, w przeciwnym przypadku w pociągu pobierana jest
opłata za przewóz bagażu na zasadach i warunkach określonych w Taryfie i Regulaminie
przewoźnika, którego pociągiem podróżny odbywa przejazd w ramach oferty WB.”

9)

§ 34 otrzymuje brzmienie:

1. Warunki i zasady przewozu zwierząt domowych w pociągach uruchamianych przez przewoźnika
określone są w Regulaminie.
2. Przewóz psa:
1) przewodnika – odbywa się na zasadach i warunkach wskazanych w §§ 23 i 24;
2) asystującego – odbywa się bezpłatnie, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie
przewozu (RPO-KMŁ).
3. Na odpłatny przewóz psa, którego podróżny zabiera ze sobą do wagonu z wyjątkiem psa o którym
mowa w ust. 2, przewoźnik pobiera opłatę zryczałtowaną niezależną od odległości taryfowej.
Wysokość opłaty wskazana jest w Cenniku
4. Bilet na przewóz psa jest ważny łącznie z biletem na przejazd, do którego został wydany.
5. Przewóz zwierząt domowych w ramach oferty WB jest możliwy pod warunkiem, że przewóz ten jest
dopuszczony w każdym pociągu przewidzianym w planie podróży, na takich samych warunkach
określonych szczegółowo w regulaminach przewoźników uruchamiających pociągi wskazane w planie
podróży. Za przewóz psa nieumieszczonego w transporterze lub odpowiednim pojemniku, z
zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2, pobiera się opłatę za przewóz, określoną w Cenniku WB. Opłatę za
przewóz psa można uiścić równocześnie z zakupem biletu WB albo w terminie późniejszym, przy
czym zamiar odpłatnego przewozu psa, podróżny jest zobowiązany zgłosić w punkcie odprawy przy
nabywaniu WB, w przeciwnym przypadku opłata za przewóz psa pobierana jest w pociągu, na
zasadach i warunkach określonych w Taryfie i Regulaminie przewoźnika, którego pociągiem podróżny
odbywa przejazd w ramach oferty WB.

10) w § 35 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W ramach oferty WB, podróżny może przewieźć odpłatnie jeden rower, za przewóz którego
powinien uiścić opłatę wskazaną w Cenniku WB.
Opłatę za przewóz roweru można uiścić wyłącznie równocześnie z zakupem biletu WB. W każdym
innym przypadku podróżny zobowiązany jest uiścić opłatę za przewóz roweru w procesie wymiany
biletu. Zamiar odpłatnego przewozu roweru, podróżny jest zobowiązany zgłosić w punkcie odprawy
oznaczonym piktogramem zawierającym logo Wspólnego Biletu przed rozpoczęciem przejazdu, w
przeciwnym wypadku opłata za przewóz roweru pobierana jest w pociągu, na zasadach i warunkach
określonych w Taryfie i Regulaminie przewoźnika, którego pociągiem podróżny odbywa przejazd w
ramach oferty WB.”

Strona 2 z 3

11) dotychczasowy zapis w TABELA NR 18 „Opłata za przewóz rzeczy pod opieką podróżnego”
otrzymuje brzmienie:
„Opłata za przewóz bagażu pod opieką podróżnego”

W pozostałym zakresie Taryfa pozostaje bez zmian.
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