
§ 20. Przewóz bagażu ręcznego  

1. W ramach bagażu ręcznego podróżny może przewozić rzeczy, których właściwości, 

zamknięcie, objętość i masa pozwalają na łatwe i niepowodujące ryzyka szkód 

przenoszenie i umieszczenie w przeznaczonych do tego miejscach.  

2. Podróżny jest zobowiązany do sprawowania nadzoru nad przedmiotami, które przewozi 

ze sobą i ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą być wyrządzone przy tej okazji. 

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za ten bagaż tylko wówczas, jeżeli szkoda powstanie 

z jego winy.  

3. Bagaż zabierany przez podróżnego do wagonu nie może zagrażać bezpieczeństwu  

i porządkowi w transporcie, utrudniać przejazdu innym podróżnym, wyrządzać szkody  

w mieniu współpodróżnych lub „ŁKA” sp. z o.o.  

4. Do przewozu bagażu ręcznego służą półki zamieszczone nad siedzeniami, wolne 

przestrzenie pod siedzeniami lub urządzenia na przedmioty o większych rozmiarach lub 

inne miejsca, które są oznaczone odpowiednimi piktogramami. Zabrania się umieszczania 

bagażu ręcznego na miejscu do siedzenia.  

5. Wyłączone z przewozu są:  

1) przedmioty, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,  

2) przedmioty, które mogą wyrządzić szkodę innym podróżnym ze względu na swa 

konstrukcję (np. wystające ostre części) lub zawartość (np. żrące, toksyczne 

substancje, materiały wybuchowe, cuchnące),  

3) pojazdy z silnikiem spalinowym.  

6. W razie ujawnienia podróżnego przewożącego rzeczy, których przewóz jest zabroniony, 

obsługa pociągu albo osoba upoważniona do kontroli poświadcza wykorzystanie biletu na 

przejazd na części drogi przewozu i pobiera opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o 

przewozie rzeczy wyłączonych z przewozu, ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z 

dnia 20.01.2005 r. oraz Uchwały nr XLVII/868/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego  

z dnia 26 maja 2014 r. (w razie odmowy zapłacenia należności – wystawia wezwanie).  

Na najbliższej stacji zatrzymania pociągu podróżny jest zobowiązany opuścić pociąg wraz 

z tymi rzeczami. 

7. W przypadku zamiaru przewozu przedmiotów przestrzennych, podróżny powinien uzyskać 

wcześniej od „ŁKA” sp. z o.o. informację o możliwości dopuszczenia tych rzeczy  

do przewozu na odrębnych warunkach.  

8. Podróżny, który nie ma miejsca do siedzenia i nie znalazł miejsca dla przewożonego  

pod własnym nadzorem bagażu, obowiązany jest stosować się do zaleceń obsługi 

pociągu.  

9. W razie stwierdzenia, że podróżny przewozi:  

1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów, „ŁKA” sp. 

z o.o. postępuje według wskazówek organu, który wydał zakaz przewozu,  

2) broń i amunicję w sposób zagrażający bezpieczeństwu podróżnych – obsługa pociągu 

niezwłocznie powiadamia o tym najbliższą jednostkę Policji lub Żandarmerii 

Wojskowej.  

10. Bagaż przewożony przez podróżnego może być przeglądany/sprawdzany przez organa 

uprawnione do tego na podstawie odrębnych przepisów i na zasadach w nich określonych.  

11. Przewóz przedmiotów i materiałów niebezpiecznych, jako bagażu ręcznego musi być 

zgodny z postanowieniami Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów 

niebezpiecznych (RID).  

12. Nie pobiera się opłaty za przewóz wózka dziecięcego, o ile podróżujące dziecko w wieku 

do lat 4 posiada stosowny bilet, wydany na podstawie przysługującej ulgi ustawowej.  



13. Nie pobiera się opłaty za przewóz wózka inwalidzkiego, o ile podróżny odbywa przejazd 

na podstawie biletu z ulgą ustawową na podstawie wymaganych dokumentów 

potwierdzających prawo do ulgi.  

14. W sprawach związanych z przewozem bagażu w ramach WB obowiązują postanowienia 

ZW-WB. 

 


