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ZAWIADOMIENIE O SPOSOBIE ZAŁATWIENIA PETYCJI 

Działając w imieniu Kolei Wielkopolskich sp. z o.o. (dalej: ,,Spółka"), mając 

na względzie art. 1 O Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

870), w związku z wniesioną przez Panią petycją nr IX/46/21 z dnia 17 września 2021 r. 

uprzejmie informujemy, że nie może ona zostać uwzględniona przez Spółkę. 

Wymogi względem Systemu Informacji Pasażerskiej określane są bowiem na mocy 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 

2013 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów 

kolejowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 918, dalej: ,,Rozporządzenie"). Załącznik nr 5 

do Rozporządzenia - ,,Oznakowanie Pociągów oraz Wzory Tablic Kierunkowych 

i Numerowych" szczegółowo wskazuje na zakres informacji, jakie znajdować powinny 

się na tablicach kierunkowych wewnętrznych i zewnętrznych. Zgodnie z brzmieniem art. 6 

Załącznika nr 5 do Rozporządzenia: ,,Nazwy stacji pośrednich umieszcza się w pozostałym 

wolnym miejscu tablicy w następującej kolejności: 

1) w ruchu krajowym - nazwy stacji w miastach wojewódzkich, a w ruchu międzynarodowym

- nazwy stacji w stolicach państw lub miastach odpowiadających miastom wojewódzkim;

2) nazwy większych stacji węzłowych - w miarę wolnego miejsca;

3) nazwy pozostałych stacji i przystanków- w miarę wolnego miejsca.

W związku z powyższym wydaje się, iż zgłoszony przez Panią postulat znajduje 

odzwierciedlenie w aktualnych regulacjach względem Systemu Informacji Pasażerskiej 

funkcjonującego w Spółce. 
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Sąd Rejonowy Poznań -
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