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UCHW AlA Nr 255 RADV MINISTROW 

:I dnia 6 grudnia 1982 . r. 
, ~: . . . 

w spr.wte kar umownycb przy przewoite oaob oru przesylek bagazowycb I ekspresowycb ko\ejaml. 

Na podstawie art. 110 dekretu :l. dnia 24 .grudriia 
1951 r. 0 przewozie przesylek i osob kolejami (Dz. U, ' z 
1953 r. Nr 4, pOl.. 7) Rada Ministr6w uchwala, ' CO na
It~puje : 

f 1-. .... Powolane w · uchwale ar~kuJy oznaczajq ar~y
kuly dekretu :ldnia 24 grudni'a 1952 r. 0 -przewozie prze
Iylet i O's6b tolejami (Oz. U. z 1953 r. Nr 4, poz. 7). 

t 2. Ustala si t; kary umown. prz) przewo:zie os6b 
orilz przesylek bagaiQwych i ekspresow ych kolejami w 
n i1sh;pujqcej wysokosci: 

1) za przejazd podroinego bez biletu lub z biletem nie
waznym wpociqgu (art.; 93 pkt 1) - 500 701, 

2) za przejazd podr6znego w klasle wyiszej lub w po
cillgu 0 taryfie wyzszej na podstawie ' biletu na prze
jaw wklas!. niiszej lub w poCillgu 0 taryfie nizszej 
(art. 93 pkt 1) - 200 701. 

3) za przejazd podroinego na podstawie biletu miesi~cz
nego s zkolnego, jeieli pod rozny nie jest uprawniony 
do k OI zystania z takiego biletu (a rt. 93 pkt Ii -
500 zl. 

4) za prloew6'I bez biletu psa W wagonie osobowym 
(art. 93 pkt 2) - 200 701. 

5) za Di edozwolon y przewoz' zwierzqt iywycb w wago
nie osobOwym (ar t. 93 pkt 2) - ' 200 701, 

61' za niedozwolony przew oz prloedm io tow lub nadmier
nego baga i u w wagonie osobow ym (ar t. 93 pkt 2) -
200 '701. 

7) za. nieuzasadnione wtrzyma niepociqg u podczas bie
. gu (a rt. 92~ - 5.UUO zl. 

B) za pu.eehowywa nie ponad usta lony termin kazdej 
przes ylki bagazowe j lub ekspresowe j (art. !O7 ust. 2 
pkt 2): . 

II) za pierwszy dzien 
b) . za drugi i trzeci dzi en 
c) za nastElpne dni 

20 zl, 
po 40 zl, 
po 60 zl , 

9) za przcchowywanie ponad ustalony termin kazdej 
aztuki przesylki bagazowej lubeks presow ej zawie
rajqcej 'zywe zwierzElta - za ' kazdiL9odzin~ przecho
wywania (art. 107 ust. 2 pkt 2) 20 ' zl. 

,10) za zamieszczenie w dokumencie przewozowym danych 
niezgudnych z rzeczywistosciq lub niewlasciwych, 
kt6re spowodowaly przy j'~cie do przewozu pi zesylkq 
ekspresowq przedmiotow wy./ijczon yeh od pr ze wQzu 
lub prze woionych na okreslonyeh war unkac h bez za- . 

' chowan ia tyeh war un kow (art. 107 us t. I p kt 8) . po
biera siE: : 

a) po 100 z1 lod kai.d y ki log!a m wagi br utto Uj dwOlio
nych w. pr loesylce ma lerial6w wy mi€mi onych w 
art. 2,6 pkt 4 ~ najmniej jed nak 800 zl od prze
sy/ki. 

b) po 20 zl za kazdy kil ogram wagi brulto uj a wnio
n yCh Inn ych .p rzedmiot6w wylqczon ych od prze~ 

W OZUOfilZ przedmiolow 'przyjmowanych do prze
wozu na okreslonych warunkach - najmniej jed
nak 200 zl ad przesylki. 

11) za nadimie. do . przewuzu przesylkq bagazOWqpf:t.~d. 

miotow wY/ijczonych od przewozlI (art 69 I 70 Ust. 2) 
. • tosuje si~ odpowiednio ka.ry umowne ok res lone w 
pkt ' IO, ' 

12) za zamieszczenie w dok urne nc ie p rzewo:lOwym ddnycb 
nielogodnych z rzeczywistosciq lub niewlasciwych, 
kt6re spowodowaJy zmniejsze nie oplaty za przew6z 
prloesylki ekspresowej lub innych oplat zwi qzanych 
z przewozem (art. 107 ust. I pkl 8) - rownowartost 
potr6jnej r6inicy mi~dzy opla tq. pobranCl a naleiD'l, 

13) 'Ia zw/okEl w zalatwieniu formalnosci przy przewozie 
przesylek bagazowych lub eksptesowych (art. 107 
ust. I pkt 9) - za , kaidq przesylkE: i za kazdq godzi!lEt 
:lwloki 20 701, 

14) za spowodowanie uniany stacji przeznaczenia p rie
.ylki ekspresowej (art. 107 ust. I pM II) - PO zl. ' 

§ 3. 1. Jeieli podr6zny nie zaplacl karyumownej 
niezwlocznie lub nBjp6zniej w Ciqgu'7 dnL kary umowne, 
o kt6rych mowa w f 2 pkt 1, 2 i 4, pobierB si~ w po
dw6jnej wysokosci. 

2. Zaplata kary umownej oie zwalnia podr6inego od 
obowiqzku uiszczenia naleznosci taryfowej za przejaid. 

§ 4. 1. Kar umownych. 0 kto rych mo wa w § 2 pkt ,1 
i2, nie pobiera sit:, jezeJi podr6iny : 

I 
1) nie nabyl bHetu w kasie biletowej, Blezawiadomil 

o tym konduktora przed wejsciemlub niezwlocznie po 
wejsciu do pociqgu. 

2) przyjezdia z zagranicy I nie rna biletu na przejazd 
00 wlasciwego punktu granicznego, 

3) zamierzajqc odbyc przejazd dalej . Dii do wskazanej 
na bi lecie st il cji przeznaczenia, zawi adomH 0 tym kon'
duktorB na s tacji. do kt<rlej rna wil zny bilet. B gdy 
pociqg nie Zdtrzymuje si~ na tej stacji - Ona jpozniej 
na poprzedza jqcej jllstacji zatrzymania. 

4) zamierzaJqc odbyc przejazd w klas ie wyi sze j lub w 
pociqgu 0 taryfie wyzszeJ. niz up rawnia posiadany 
bilet. zawiadomB 0 tyril konduktora. 

2. Przepisust. I stosuje si~ r6wniei do przewozu 
ps6w w wagon ac h osobow yc h. 

§ 5. Traci mne uc hwala nr 99 Rady , Ministr6w z dnia 
. 6 czerwca 1975 r. w spraw le kar umownych pl.zy prie

wozie .... os6b oraz przesylek bdgazowych I eksp resowych 
kole ja mi (lvionitor Polski Nr 19, poz.tl7) . 

§ 6. , Uchwa lil wchodzi wzycie z , dniein 1 stycznia 
1983 r. 

Prezes Rady Ministrow: w z. J. ObodowskJ 


