§ 27. Przewóz rzeczy i rowerów
1. Rzeczy zabierane przez Podróżnego do wagonu nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w
transporcie, utrudniać przejazdu innym Podróżnym, wyrządzać szkody w mieniu współpodróżnych
lub PKP Intercity.
2. Z przewozu wyłączone są rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych
przepisów.
3. Podróżny, posiadający ważny bilet na przejazd, może zabrać ze sobą i przewieźć bezpłatnie, jako
bagaż podręczny, pod własnym nadzorem:
1) łatwe do przenoszenia rzeczy, w tym np.:
a) złożony wózek dziecięcy,
b) złożony rower w pokrowcu,
c) jedną parę nart,
dla rozmieszczenia, których, ma prawo rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które
zajmuje;
2) niezłożony wózek dziecięcy przewożony przez osobę podróżującą z dzieckiem;
3) broń i amunicję – na warunkach szczególnych określonych w odrębnych przepisach;
4) towary niebezpieczne wymienione w rozdziale 7.7 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu
kolejami towarów niebezpiecznych (RID), a w szczególności:
a) towary przeznaczone do użytku własnego Podróżnego, oraz sprzęt zawierający materiały
niebezpieczne w swoich podzespołach lub wyposażeniu pod warunkiem, że opakowanie bądź
właściwości sprzętu zapobiegają uwolnieniu się substancji niebezpiecznej na zewnątrz (np.
zapałki, zapalniczki, aerozole, sprzęt elektroniczny przeznaczony do nagrywania lub
odtwarzania, telefony komórkowe i laptopy, produkty żywnościowe zawierające gazy, baterie
litowe zawarte w sprzęcie),
b) materiały promieniotwórcze:
− wszczepione lub implantowane do organizmu człowieka bądź żywego zwierzęcia w celach
diagnostycznych lub terapeutycznych,
− zawarte w produktach konsumpcyjnych i dopuszczone przez odpowiednie władze,
− występujące w naturze, zawierające izotopy promieniotwórcze w stanie naturalnym lub
takie, z których izotopy promieniotwórcze zostały wyodrębnione,
których przewóz musi być zgodny z zasadami określonymi w RID,
c) sprzęt terapeutyczny używany w czasie podróży.
4. Podróżny może w pociągu przewieźć odpłatnie na dowolną odległość i pod własnym nadzorem:
1) łatwe do przenoszenia rzeczy (w tym niezłożony wózek dziecięcy przewożony przez osobę
podróżującą bez dziecka) – nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem, ani w innym
miejscu do tego przeznaczonym, oznaczonym odpowiednim piktogramem;
2) jeden niezłożony i nieopakowany rower jednośladowy, z wyłączeniem pociągów, w których nie
wyznaczono miejsc do przewozu rowerów (zestawienia pociągów wskazujące czy w danym
pociągu są miejsca wyznaczone do przewozu rowerów dostępne są na stronie internetowej).
Rower może być przewożony:
a) w pociągu TLK, IC w wagonie klasy 2 z miejscami do siedzenia:
 przystosowanym do przewozu rowerów, na miejscu do tego wyznaczonym albo,
 w pierwszym przedsionku pierwszego wagonu lub w ostatnim przedsionku ostatniego
wagonu w składzie pociągu, jeżeli w danym pociągu nie kursuje wagon przystosowany do
przewozu rowerów,
b) w pociągu EIC, EIP – wyłącznie w wagonie klasy 2 przystosowanym do przewozu rowerów,
na miejscu do tego wyznaczonym,
pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne miejsca przeznaczone na przewóz roweru.
4a. Do przewozu rzeczy służą półki nad siedzeniami, wolne przestrzenie pod siedzeniami oraz inne
miejsca w wagonie do tego przeznaczone, oznaczone odpowiednim piktogramem. Podróżny
zobowiązany jest w pierwszej kolejności do umieszczenia bagażu podręcznego, o którym mowa w

ust. 3 pkt 1 powyżej, w przestrzeni nad i pod miejscem które zajmuje. Jeżeli Podróżny nie jest
wstanie umieścić bagażu podręcznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, z uwagi na jego
rozmiary w przestrzeni nad i pod miejscem, które zajmuje może umieścić go w innym miejscu do
tego przeznaczonym, oznaczonym odpowiednim piktogramem (jeżeli znajduje się w
przedziale/wagonie pociągu, którym podróżuje).
5. Wagony WL, Bc objęte są całkowitym zakazem przewozu rowerów.
6. W przypadku zamiaru przewozu roweru lub rzeczy, o których mowa w ust. 4 Podróżny obowiązany
jest nabyć odpowiedni bilet:
1) na przewóz roweru:
a) pociągiem TLK, IC, EIC – w kasie biletowej lub w pociągu;
b) pociągiem EIP – wyłącznie w kasie biletowej;
2) na przewóz rzeczy:
a) pociągiem TLK, IC, EIC – w kasie biletowej lub w pociągu,
b) pociągiem EIP – w kasie biletowej lub w pociągu.
Jeżeli Podróżny nabywa bilet na przewóz do już posiadanego biletu na przejazd lub do posiadanego
dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego przejazdu jest zobowiązany okazać ten
bilet albo dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.
7. Podróżny, który nie znalazł miejsca dla rozmieszczenia rzeczy zabranych ze sobą, zobowiązany jest
stosować się do zaleceń konduktora.
8. Nadzór nad przewożonym rowerem i rzeczami, sprawuje Podróżny. W przypadku uszkodzenia,
ubytku lub utraty roweru lub rzeczy przewożonych pod nadzorem Podróżnego, PKP Intercity ponosi
odpowiedzialność tylko wówczas, jeżeli szkoda powstała z jej winy.
8a. Za utratę lub uszkodzenie rzeczy umieszczonych przez Podróżnego w miejscu wyznaczonym przez
PKP Intercity (nie dotyczy to półek nad siedzeniami, ani wolnych przestrzeni pod siedzeniami, które
zajmują podróżni) w sytuacji gdy rozmiary przewożonego bagażu uniemożliwiają jego umieszczenie
w przestrzeni nad i pod zajmowanym miejscem, odpowiedzialność ponosi PKP Intercity. Podróżny,
który zajmuje miejsce umożliwiające mu sprawowanie stałego nadzoru nad bagażem umieszczonym
w miejscu wyznaczonym przez PKP Intercity, zobowiązany jest do jego nadzoru, co nie wyłącza
odpowiedzialności PKP Intercity wskazanej w zdaniu pierwszym.
9. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ust. 1 i 4, bądź
przewożenia rzeczy, o których mowa w ust. 2, konduktor może odmówić przyjęcia do przewozu
Podróżnego oraz jego rzeczy i jednocześnie dokonuje stosownego poświadczenia odpowiednio:
1) biletu na przejazd jednorazowy (lub abonamentowego) oraz biletu na przewóz, albo
2) tylko biletu na przewóz w przypadku przejazdu Podróżnego na podstawie biletu okresowego.
Zwrotu należności za poświadczone bilety dokonuje kasa biletowa na zasadach określonych w §17,
bez potrącania odstępnego.
10. W razie ujawnienia Podróżnego przewożącego rzeczy niespełniające warunków, o których mowa w
ust. 1 i 4, bądź przewożenia rzeczy, o których mowa w ust. 2, konduktor pobiera od Podróżnego
opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt ustaloną na podstawie
rozporządzenia MI z dnia 20 stycznia 2005 r. (w razie odmowy zapłacenia należności – wystawia
wezwanie do zapłaty). Postanowienia §3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
11. Ponadto, jeżeli stwierdzono przewóz:
1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów – PKP Intercity
postępuje według wskazówek organu, który wydał zakaz przewozu;
2) broni lub amunicji w sposób zagrażający bezpieczeństwu podróżnych – konduktor powiadamia o
tym niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
12. Rzeczy przewożone przez Podróżnych mogą być przeglądane/sprawdzane przez organa uprawnione
do tego na podstawie odrębnych przepisów i na zasadach w nich określonych.

