
 
 

 

Zmiana nr 7 

Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt  

(RPO - ŁKA) 

 

Obowiązuje od dnia 19 stycznia 2021 roku 

W Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt  

(RPO- ŁKA) tekst jednolity obowiązujący od 11 grudnia 2016 r., wprowadza się następu-

jące zmiany: 

 

1. W Rozdziale 1: 

1) w § 1 ust. 1 zmienia się rok i nr pozycji zmiany do ustawy, nowy zapis otrzymuje brzmie-
nie: „Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 8)”. 

2) w § 2: 

a) pkt 11) otrzymuje brzmienie: 

„11) osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej 
– osoba, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania  
z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub 
ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub 
każdej innej przyczyny niepełnosprawności, lub na skutek wieku, i której sytuacja 
wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich 
pasażerów do poszczególnych potrzeb takiej osoby. Zasady przejazdu osób 
niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej określone są  
w Regulaminie obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności 
ruchowej;” 

b) pkt 26) otrzymuje brzmienie: 

„26) ustawa Prawo Przewozowe – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewo-
zowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 8);” 

3) w § 3 ust. 3 pkt 2) lit. b) otrzymuje brzmienie: 

 „b) telefonicznie pod aktualnym numerem telefonu podanym na stronie internetowej  

„Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.” www.lka.lodzkie.pl.„ 

4) w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) VACAT,” 

2. W Rozdziale 2 w § 11a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W kasach biletowych „ŁKA” sp. z o.o. lub podmiotu upoważnionego przez „ŁKA” sp. z 

o.o. do sprzedaży biletów (agenta) można nabyć również bilety na przejazdy pocią-

gami uruchamianymi przez następujących przewoźników:  

1) POLREGIO sp. z o.o. (PR); 

2) „PKP Intercity” S.A. (PKP IC); 

3) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (KW);  

4) „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.; 

5) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (PKP SKM); 

6) Koleje Małopolskie sp. z o.o.; 

7) Koleje Śląskie Sp. z o.o.; 

8) „Arriva RP” Sp. z o.o. (Arriva RP)„ 

http://www.lka.lodzkie.pl/
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b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na przejazd realizowany pociągami uruchamianymi przez: 

1) „ŁKA” sp. z o.o. i pociągami uruchamianymi przez co najmniej jednego z przewoź-

ników wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 (lub odwrotnie) albo 

2) przewoźników wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8, 

w kasach biletowych: PR, PKP IC, PKP SKM, KW i „ŁKA” sp. z o.o., Kolei Małopol-

skich, Kolei Śląskich i Arriva RP oznaczonych piktogramem „Pakiet Podróżnika” 

można nabyć maksymalnie 6 biletów na przejazd dla maksymalnie sześciu osób w 

ramach jednego Pakietu, z zastrzeżeniem ust. 11.”     

3. W Rozdziale 3 w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przewóz psa (nie więcej niż jednego), który nie jest umieszczony w pojemniku,  
pod opieką pełnoletniego podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem, że:  

1) podróżny posiada ważny bilet z ceną zryczałtowaną na przewóz psa oraz aktualne 

świadectwo szczepienia psa,  

2) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, z wyjątkiem psa asystującego 

(będącego przewodnikiem osoby niepełnosprawnej).  

Zasady przewozu psa asystującego i psa przewodnika określa Regulamin obsługi osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej.„ 

4. W Rozdziale 5 dotychczasowa treść § 28 otrzymuje brzmienie: 

„ 

§ 28. Przejazd pasażerów z niepełnosprawnością lub o ograniczonej  

sprawności ruchowej 
 

Zasady obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej okre-

ślone są w Regulaminie obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej, Regulamin stosuje się łącznie z Regulaminem obsługi podróżnych, odprawy oraz 

przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA).„ 


