Zmiana nr 6
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC)
Obowiązuje od dnia 21 czerwca 2015 r.
W Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC) obowiązującym
od dnia 16 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 w ust. 6 w pkt 2 w lit b skreśla się zapis „, z wyłączeniem przypadków uiszczania w pociągu
opłaty za bilet dodatkowy na miejsce sypialne, do leżenia w wagonach WL lub Bc (nie dotyczy Taniej
kuszetki)”,
2) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W pociągach TLK, IC, Podróżny:
1) bez ważnego biletu,
2) z ulgowym biletem (ulga 37% dla emeryta, rencisty) zakupionym w automacie biletowym,
obowiązany jest – przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu – zgłosić się do konduktora
odpowiednio w celu:
- nabycia,
- legalizacji biletu,
- uzyskania w zaświadczeniu wpisu o korzystaniu z przejazdu ulgowego.
Powyższe nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2. Jeżeli konduktor nie może
niezwłocznie wydać/zalegalizować biletu, wówczas wydaje Podróżnemu potwierdzenie,
a odpowiedni bilet wystawia podczas kontroli.
Podróżny, który nie zgłosił konduktorowi braku biletu na przejazd lub potrzeby jego legalizacji,
albo biletu na przewóz, oprócz należności za przejazd/przewóz, zobowiązany jest uiścić opłatę
dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20 stycznia 2005 r.”,
3) w § 16:
1) w ust. 10 w drugim zdaniu zapis na końcu „lub przeznaczenia” zastępuje się zapisem „,lub
stację przeznaczenia z zastrzeżeniem ust. 10a.”,
2) dodaje się ust. 10a w brzmieniu:
„10a. Jeżeli stacja wyjazdu wskazana na bilecie jest jedną ze stacji w danej miejscowości
wówczas wymiany biletu można dokonać w dowolnym punkcie obsługi klienta
znajdującym się w tej miejscowości z zachowaniem terminów określonych w ust. 10.”,
4) w § 27 w ust. 4 w pkt 2 zapis „, wykaz tych pociągów dostępny jest na stronie internetowej” zastępuje
się zapisem „(zestawienia pociągów wskazujące czy w danym pociągu są miejsca wyznaczone do
przewozu rowerów dostępne są na stronie internetowej).”,
5) w § 30 w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. PKP Intercity przewozi przesyłki konduktorskie na wyznaczonych odcinkach, bez przeładunku
na stacjach pośrednich, w pociągach stosownie oznaczonych w rozkładzie jazdy (zgodnie
z legendą).”,
6) § 35 otrzymuje nowe brzmienie:
„§35. Rzeczy znalezione
1. Do postępowania z rzeczami znalezionymi w pociągach PKP Intercity lub w pomieszczeniach
służących do odprawy Podróżnych i użytkowanych przez PKP Intercity stosuje się przepisy ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015.397).
2. Rzeczy podlegające przekazaniu PKP Intercity jako właściwemu zarządcy znalezione:
1) w pociągach PKP Intercity – w czasie jazdy lub postoju przyjmuje od znalazcy konduktor
obsługujący dany pociąg;
2) w pomieszczeniach służących do odprawy Podróżnych i użytkowanych przez PKP Intercity –
przyjmuje od znalazcy wyznaczony pracownik.
2. Na każdą przyjętą rzecz znalezioną, PKP Intercity wystawia pokwitowanie, które zawiera co
najmniej:

1) dane znalazcy lub świadków (imię, nazwisko i adres zamieszkania);
2) datę, miejsce i okoliczności znalezienia rzeczy;
3) krótki i precyzyjny opis rzeczy (nazwa, wymiary, materiał z którego jest zrobiony, kolor, wzór,
charakterystyczne szczegóły, np. marka, itp.);
4) krótki i precyzyjny opis zawartości rzeczy znalezionej (np. walizki, torby, itp.);
5) dane osoby przyjmującej (imię, nazwisko, stanowisko, miejsce pracy);
6) datę przyjęcia rzeczy,
7) informację o zastrzeżeniu przez znalazcę znaleźnego.
3. Informacje o zdeponowanych rzeczach znalezionych oraz o sposobie ich odbioru przed
przekazaniem właściwemu staroście, o przekazaniu właściwemu staroście lub o sposobie
rozporządzenia rzeczą przez PKP Intercity w przypadku odmowy przez właściwego starostę
przyjęcia rzeczy o wartości nie przekraczającej 100 złotych są udzielane osobom uprawnionym do
ich odbioru pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej.
4. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do rzeczy porzuconych bez zamiaru
wyzbycia się własności, jak również do zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.”.

