
PIES W PODRÓŻY 

 

1. Pies w pojazdach Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdyni: Zwierzę nietrzymane na rękach 

powinno być na smyczy i w kagańcu. 

 

2. Pies w pojazdach Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku: Przewóz psów w liczbie nie 

większej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego, jest dozwolony (z wyłączeniem miejsc 

do siedzenia) pod warunkiem, że podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa, a pies 

jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. 

 

3. Pies w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej 

1. W pociągach SKM można przewozić małe zwierzęta pokojowe, jeżeli nie są one uciążliwe dla 
podróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu). Przewożone zwierzęta powinny być 
umieszczone w odpowiednim opakowaniu (w koszach, skrzynkach, klatkach), 
zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody. 

2. Przewóz psa (nie więcej niż jednego, bez względu na wielkość) pod opieką dorosłego 
podróżnego, jest dozwolony, pod warunkiem, że: 

1) podróżny posiada ważny bilet dla psa (z adnotacją "Pies") oraz aktualne świadectwo 
szczepienia psa, 

2) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, 
3) nie wolno psa kłaść na miejscu do siedzenia, 
4) podróżny odpowiada za stan sanitarny miejsca, w którym przewozi psa, 
5) pies nie może zakłócać spokoju, w przeciwnym przypadku stosuje się przepisy ust. 3. 

3. Jeżeli współpodróżni zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia w przedziale zwierzęcia, 
kierownik pociągu (konduktor) powinien wskazać podróżnemu inny przedział lub poprosić 
podróżnego o opuszczenie pociągu na najbliższej stacji (przystanku). 

4. Zgoda współpodróżnych nie jest wymagana w przypadku przewozu: 
1) zwierząt w przedziałach dla podróżnych z większym bagażem, 
2) psów będących przewodnikami, 
3) psów służbowych z opiekunem. 

5. Opłaty za przewóz zwierząt określa taryfa SKM. 
 

4. Pies w taksówce: Wszyscy przewoźnicy deklarują gotowość przewiezienia psa. Przy czym bardzo 
istotne jest, aby zamawiając taksówkę uprzedzić o tym, że podróżować będzie także pies. Pies 
musi posiadać kaganiec.  

 
5. Pies na pokładzie samolotu: określają to regulacje indywidualne dla każdych linii lotniczych. 

Radzimy zasięgnąć informacji w Biurze Obsługi Klienta linii lotniczych, którymi zamierzają Państwo 
podróżować. 

 
6. Pies w dalekobieżnej komunikacji autobusowej: określają to regulacje indywidualne dla każdego 

przewoźnika. Radzimy zasięgnąć informacji w Biurze Obsługi Klienta firmy, z której usług 
zamierzają Państwo skorzystać. 

 


