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 „Przewozy Regionalne” spółka z o.o. Biuro Windykacji Należności 
Przewozowych w odpowiedzi na reklamację, w sprawie zakwestionowanego przejazdu na 
trasie Kraków Główny-Wrocław Główny w dniu 10.11.2010r. oraz wystawionego wezwania 
serii H nr 077743, po przeanalizowaniu materiału dotyczącego tej sprawy wyjaśnia: 
1. zasady organizacji sprzedaży i warunki korzystania z dokumentów przewozu określa § 10 

Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt „Przewozy Regionalne” spółka z o.o., 
2. podróżni, którzy z jakichkolwiek powodów nie posiadają ważnego biletu na przejazd mogą 

go nabyć w pociągu, pod warunkiem, że jego brak zgłoszą organom kontrolnym przed lub 
niezwłocznie po wejściu do pociągu do pierwszego wagonu klasy 2 z miejscami do 
siedzenia licząc od czoła pociągu (§ 10  ust.19 Regulaminu), 

3. jeżeli niezwłocznie po zgłoszeniu przez podróżnego braku biletu (legalizacji), kierownik 
pociągu nie może sprzedać (zalegalizować) biletu, wydaje „Poświadczenie o zgłoszeniu 
braku ważnego biletu na przejazd”, wpisując stację, datę i nr pociągu. Podróżnemu temu 
kierownik pociągu obowiązany jest wystawić (zalegalizować) bilet w pierwszej kolejności; 

4. osoba, która nie dokona zgłoszenia braku (legalizacji) biletu na wskazanych powyżej 
warunkach, uważana jest za podróżnego bez ważnego biletu, 

5. dokonanie przez podróżnego zgłoszenia o braku biletu w trakcie przeprowadzanej kontroli 
dokumentów przewozowych - nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, stąd 
kontroler nie ma obowiązku go uznać i wystawić biletu na ogólnych zasadach; 

6. zgodnie z przepisami art.33a ustawy z dnia 15 listopada 1984r Prawo przewozowe ( Dz. 
U. Nr 50 z 2000r poz. 601 z późniejszymi zmianami): 

1) w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub 
osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę 
dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty, 

2) w razie odmowy zapłacenia należności przewoźnik lub osoba przez niego 
upoważniona ma prawo  żądać okazania dokumentu umożliwiającego 
stwierdzenie tożsamości podróżnego. 

 
 Z treści sporządzonego wezwania serii H nr 077743 jak również Pana pisma wynika, 

że bez ważnego biletu na przejazd został Pan ujawniony w trakcie przeprowadzanej kontroli 
dokumentów przewozowych.  
  Z uwagi na brak zgłoszenia faktu nieposiadania ważnego biletu na przejazd, zgodnie 
z obowiązującymi w tym względzie przepisami, kontroler zakwestionował przejazd, a 
następnie sporządził przedmiotowe wezwanie. 
Postępowanie  kontrolera było zasadne i zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 
Tym niemniej, mając na uwadze wszelkie aspekty sprawy podjęto decyzję bez 

precedensu na przyszłość- o ograniczeniu należności wskazanych w wystawionym 
wezwaniu serii H nr 077743 do kwoty 44,00 zł, stanowiącej wyłącznie opłatę taryfową za 
przejazd wraz z opłatą jak za wydanie biletu w pociągu. 

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 dni (licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma) 

mailto:s.smiarowski@luktom.biz


 

KRS: 0000031521 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Kapitał Zakładowy: 1 270 542 000,00 zł, NIP: 526 25 57 278, REGON 017319719 

 

na wskazany poniżej nr konta: 
„Przewozy Regionalne”  sp. z o.o. 

BIURO WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PRZEWOZOWYCH 
Na r-k nr  27 1090 1375 0000 0000 3710 8374 

                                                                     Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w 
Gnieźnie  

* W tytule wpłaty prosimy podać dane osoby, która odbyła przejazd oraz, powołać się 
na nr protokołu(ów), którego(ych) wpłata dotyczy.  
W razie nieuregulowania powyższej należności w wyznaczonym terminie, na 

podstawie art. 75 ust. 1 ustawy - Prawo przewozowe zostanie wniesiony pozew do Sądu o 
zasądzenie należnej kwoty na rzecz przewoźnika, co spowoduje dochodzenie opłaty 
dodatkowej w pełnej wysokości oraz dodatkowe obciążenie kosztami sądowymi. 

 
 

DYREKTOR   BIURA                                                       
       z up.  /podpis nieczytelny/     
     (Krzysztof Bury)   

                     Naczelnik Wydziału                                                                                                                                                               
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


