
Załącznik nr  1 do Uchwały Nr 194/2017 

Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  

Sp. z o.o.  z  dnia 11 października 2017 r. 

 

Regulamin korzystania z przystanku służbowego  

Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM 

§1 

1. Perony przystanku służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM zlokalizowane są    

w rejonie stacji Gdynia Cisowa Postojowa.  

2. Przystanek służbowy Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM przeznaczony jest wyłączne 

do korzystania z pociągów obsługiwanych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście 

Sp. z o.o., (dalej zwana: „PKP SKM”)  z zastrzeżeniem ust. 3, przez osoby: 

1) zatrudnione w PKP SKM – niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, 

2) zatrudnione przez inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie 

Gdyni Cisowej Postojowej (np. w oparciu o odrębne umowy), 

3) załatwiające sprawy w Siedzibie PKP SKM. 

3. Do przebywania na terenie przystanku służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM 

uprawnione są  także osoby wykonujące prace konserwacyjne na ww. przystanku. 

4. Zabronione jest korzystanie z przystanku służbowego przez inne osoby i w innych celach.  

5. PKP SKM nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z przystanku służbowego przez 

osoby nieuprawnione. 

§2 

1. Zatrzymanie pociągu na przystanku Gdynia Cisowa Elektrowozownia  SKM odbywa się na 

żądanie. Osoba oczekująca na przystanku zobowiązana jest żądać zatrzymania pociągu: 

1) w porze ograniczonej widoczności (np. zapadającej ciemności, pory nocnej, opadów 

śniegu, mgły itp.) – poprzez podanie maszyniście nadjeżdżającego pociągu, sygnału 

świetlnego – przez kilkukrotnie wciśnięcie przycisku świetlnego, który zlokalizowany 

jest  w wiatach przystanku służbowego. Sygnał należy nadać, gdy pociąg znajduje się           

w odległości od przystanku umożliwiającej bezpieczne zatrzymanie pociągu na 

przystanku. Przyjęcie zgłoszenia żądania zatrzymania pociągu na przystanku 

służbowym Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM, maszynista potwierdza sygnałem 

świetlnym – poprzez krótkotrwałe przygaszenie świateł czoła pociągu, 

2) w innych przypadkach, niż mowa w pkt 1, osoby korzystające z przystanku 

służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM – powinny stać w widocznym dla 

maszynisty miejscu.   



2. Podróżny, który zamierza wysiąść na przystanku służbowym Gdynia Cisowa 

Elektrowozownia SKM, zobowiązany jest zgłosić ten fakt kierownikowi pociągu najpóźniej 

po zatrzymaniu się pociągu na przystanku osobowym: 

1) Rumia Janowo – w przypadku przejazdu z kierunku: Słupska, Lęborka, 

Wejherowa, Redy, Rumi, 

2) Gdynia Cisowa – w przypadku przejazdu z kierunku: Gdańsk Główny, Sopot, 

Gdynia Główna, Gdynia Chylonia. 

Podróżny taki zobowiązany jest oczekiwać na dojazd pociągu i jego zatrzymanie się na 

przystanku służbowym w bezpośrednim sąsiedztwie przedziału służbowego kierownika 

pociągu/maszynisty, nie dalej niż w pierwszym przedsionku wejściowym licząc od czoła 

pociągu (kierunku jazdy). 

3. Podróżnych, o których mowa w ust. 2, posiadających bilet lub inny dokument uprawniający 

do przejazdu do przystanku p.o. Gdynia Cisowa, nie należy uważać podczas kontroli 

biletów za podróżnych bez ważnego biletu na przejazd, o ile oczekują oni na zatrzymanie 

się pociągu na przystanku służbowym, w miejscu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli spełniły 

one wymóg zgłoszenia kierownikowi pociągu zamiaru wysiadania na ww. przystanku.  

§3 

1. Osoby korzystające z przystanku służbowego, o których mowa w § 1 ust. 2 zobowiązane 

są posiadać ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przejazdu od lub odpowiednio 

do przystanku p.o. Gdynia Cisowa. 

2. Osoby korzystające z przystanku służbowego, które nie posiadają biletu na przejazd 

zobowiązane są nabyć bilet w pociągu u kierownika pociągu na zasadach określonych         

w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska                 

w Trójmieście (RPO-SKM). 

3. Podczas odprawy podróżnego w pociągu: 

1) do przystanku służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM należy wystawić 

bilet do przystanku p.o. Gdynia Cisowa,  

2) z przystanku służbowego Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM należy wystawić lub 

skasować bilet kartkowy od  przystanku p.o. Gdynia Cisowa, nie pobierając opłaty za 

wydanie biletu w pociągu. 

§4 

W zakresie poruszania się po obszarze stacji postojowej Gdynia Cisowa Postojowa 

obowiązują odrębne regulacje. 

 



§5 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie postanowienia: 

1) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska                

w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM), 

2) Taryfy przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie 

osób, rzeczy i zwierząt w pociągach PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.             

z o.o.  

§6 

Niniejszy Regulamin podaje się do wiadomości publicznej poprzez: 

1) wywieszenie na przystanku służbowym Gdynia Cisowa Elektrowozownia SKM, 

2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w PKP SKM, 

3) zamieszczenie na serwerze PKP SKM – do użytku osób zatrudnionych w PKP SKM, 

4) zamieszczone na stronie internetowej Spółki:  www.skm.pkp.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) wszystkie komórki organizacyjne, zespoły i samodzielne stanowiska pracy w Spółce PKP SKM, 

2) podmioty prowadzące działalność gospodarczą  na terenie przystanku Gdynia Cisowa Postojowa.  


