Zmiana nr 21
Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC)
W Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC), obowiązującej od dnia 16 listopada
2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) na stronie 2 dodaje się pozycję 21 w brzmieniu:
21.

2) w § 1 w ust. 3 skreśla się pkt 2;
3) w § 3 w ust. 4 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) przejazd odbywa się na niełączących się ze sobą odcinkach,”;
4) w § 8 w ust 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) ważną Kartę INTERCITY – bilet sieciowy zakupiony najpóźniej w dniu 28 listopada 2016 r.,
weekendowy MAX odpowiednio w klasie 1 lub 2 jest zobowiązany nabyć – pod warunkiem,
że w danym pociągu są wolne miejsca – dopłatę do pociągu EIP dotyczącą biletów w
komunikacji krajowej,”;
5) w § 11 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zmiany umowy przewozu dokonuje się w zakresie:
1) terminu odjazdu;
2) stacji przeznaczenia;
3) kategorii pociągu;
4) klasy wagonu/rodzaju miejsca.”;
6) w § 16 dodaje ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie z ulgą
100% (bez zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu) i postanowienia szczególne o ulgach
przejazdowych oraz okazany dokument uprawniają do takiego przejazdu, zobowiązany jest:
1) w kasie biletowej, przed terminem odjazdu wskazanym na posiadanym bilecie, zwrócić
posiadany bilet i nabyć nowy, od pierwotnej stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia.
Niewykorzystany bilet podlega zwrotowi na warunkach określonych w Regulaminie, albo
2) w kasie biletowej na stacji pośredniej lub w pociągu – nabyć nowy bilet od pierwotnej
stacji przeznaczenia do nowej stacji przeznaczenia, na zasadach określonych
w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust 3.”;
7) w § 17 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie z ulgą
100% (bez zmiany klasy wagonu i kategorii pociągu) i postanowienia szczególne o ulgach
przejazdowych oraz okazany dokument uprawniają do takiego przejazdu, zobowiązany jest:
1) w kasie biletowej, przed terminem odjazdu wskazanym na posiadanym bilecie nabyć – pod
warunkiem, że w danym pociągu są wolne miejsca – nowy bilet na faktyczny przejazd.
Niewykorzystany bilet podlega zwrotowi na warunkach określonych w Regulaminie, albo
2) w kasie biletowej na stacji pośredniej lub w pociągu – zgłosić to, na zasadach określonych
w Regulaminie oraz – pod warunkiem, że w pociągu (w tym samym albo w innym) są
wolne miejsca – nabyć nowy bilet od pierwotnej stacji przeznaczenia do nowej stacji
przeznaczenia.”;
8) w § 50 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. W razie przejazdu uczestników grupy będących osobami z niepełnosprawnością lub osobami
o ograniczonej sprawności ruchowej (zwłaszcza tych poruszających się na wózkach),
organizator ma możliwość zgłoszenia potrzeby pomocy za pośrednictwem infolinii lub
poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.intercity.pl. Informacje
o warunkach udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym dostępne są w Regulaminie.”;
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9)

w § 54:
a) w ust. 2:
− pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wydaje się bilety:
a) miesięczne – na okres jednego miesiąca, np. od 27 lutego do 26 marca, od 1 grudnia
do 31 grudnia,
b) kwartalne – na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy, np. od 21 lipca
do 20 października,
c) półroczne – na okres sześciu kolejno po sobie następujących miesięcy, np. od 24
czerwca 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.,
d) roczne – na okres dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy, np. od 11
lutego 2016 r. do 10 lutego 2017 r.;”;
− pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) bilety ważne są od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem obowiązujących
terminów przedsprzedaży;”;
− w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przejazdu pociągiem EIP:
− gdy został zakupiony najpóźniej w dniu 28 listopada 2016 r. – pod warunkiem
nabycia w kasie biletowej lub w serwisie e-IC dopłaty do pociągu EIP dotyczącej
biletów w komunikacji krajowej wraz z biletem dodatkowym ze wskazaniem
miejsca,
− gdy został zakupiony w dniu 29 listopada 2016 r. lub później – pod warunkiem
uzyskania w kasie biletowej lub w serwisie e-IC nieodpłatnego biletu dodatkowego
ze wskazaniem miejsca do siedzenia;”;
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) bilety, o których mowa w ust. 2 pkt 2 wydawane są w formie plastikowych Kart
INTERCITY, na zasadach określonych w Regulaminie;”;
c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) do przejazdów na podstawie biletu sieciowego imiennego uprawniona jest tylko ta osoba,
dla której bilet został wystawiony. Imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem
zamieszczane są na bilecie przed jego wydaniem (zgodnie ze złożonym przez
zamawiającego wnioskiem). Bilet jest ważny łącznie z dokumentem, którego numer jest
zamieszczony na bilecie;”;
d) w ust. 4 w pkt 2 po zapisie „dopłaty do pociągu EIP” dodaje się zapis w brzmieniu:
„dotyczącej biletów w komunikacji krajowej,”;
e) w ust. 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku, gdy podróżny w tym samym pociągu EIP, którym odbywa przejazd zamierza
dokonać zmiany umowy przewozu, o której mowa w pkt. 1 lub odbyć przejazd dalszy poza
stację przeznaczenia:
a) wskazaną na posiadanej dopłacie do pociągu EIP dotyczącej biletów w komunikacji
krajowej, wówczas podróżnemu nie wydaje się nowej dopłaty do pociągu EIP a jedynie
jest on zobowiązany uzyskać, na zasadach określonych w Regulaminie, nowy bilet
dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia (dotyczy podróżnego z biletem
sieciowym zakupionym najpóźniej w dniu 28 listopada 2016 r.),
b) wskazaną na posiadanym bilecie dodatkowym ze wskazaniem miejsca do siedzenia –
wówczas podróżny jest zobowiązany uzyskać, na zasadach określonych w Regulaminie,
nowy nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia,(dotyczy
podróżnego z biletem sieciowym zakupionym w dniu 29 listopada 2016 r. lub później).
Zmian, o których mowa wyżej można dokonać pod warunkiem, że w pociągu EIP są wolne
miejsca.”;

10) w § 55:
a) w ust. 2:
− w pkt. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
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„a) wg taryfy normalnej:
− miesięczne – na okres jednego miesiąca, np. od 26 lutego do 25 marca, od 2 grudnia
do 1 stycznia,
− kwartalne, na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy, np. od 9
stycznia do 8 kwietnia,
− półroczne, na okres sześciu kolejno po sobie następujących miesięcy, np. od 1
listopada 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.,
− roczne, na okres dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy, np. od 20
grudnia 2015 r. do 19 grudnia 2016 r.”;
− pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) bilety ważne są od daty wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem obowiązujących
terminów przedsprzedaży;”;
−
w pkt. 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przejazdu pociągiem EIP:
− gdy został zakupiony najpóźniej w dniu 28 listopada 2016 r. – pod warunkiem
nabycia w kasie biletowej lub w serwisie e-IC dopłaty do pociągu EIP dotyczącej
biletów w komunikacji krajowej wraz z biletem dodatkowym ze wskazaniem
miejsca,
− gdy został zakupiony w dniu 29 listopada 2016 r. lub później – pod warunkiem
uzyskania w kasie biletowej lub w serwisie e-IC nieodpłatnego biletu dodatkowego
ze wskazaniem miejsca do siedzenia;”;
b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) bilety, o których mowa w ust. 2 pkt 2 wydawane są w formie plastikowych Kart
INTERCITY, na zasadach określonych w Regulaminie;”;
c) w ust. 4:
 po zapisie „z ulgą 50%” dodaje się zapis „(wyłącznie półroczne i roczne)”,
 po zapisie „dopłaty do pociągu EIP” dodaje się zapis w brzmieniu: „dotyczącej biletów
w komunikacji krajowej,”;
d) w ust. 5 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku, gdy podróżny w tym samym pociągu EIP, którym odbywa przejazd zamierza
dokonać zmiany umowy przewozu, o której mowa w pkt. 1 lub odbyć przejazd dalszy poza
stację przeznaczenia:
a) wskazaną na posiadanej dopłacie do pociągu EIP dotyczącej biletów w komunikacji
krajowej, wówczas podróżnemu nie wydaje się nowej dopłaty do pociągu EIP a jedynie
jest on zobowiązany uzyskać, na zasadach określonych w Regulaminie, nowy bilet
dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia (dotyczy podróżnego z biletem
sieciowym zakupionym najpóźniej w dniu 28 listopada 2016 r.),
b) wskazaną na posiadanym bilecie dodatkowym ze wskazaniem miejsca do siedzenia –
wówczas podróżny jest zobowiązany uzyskać, na zasadach określonych w
Regulaminie, nowy nieodpłatny bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do
siedzenia,(dotyczy podróżnego z biletem sieciowym zakupionym w dniu 29 listopada
2016 r. lub później).
Zmian, o których mowa wyżej można dokonać pod warunkiem, że w pociągu EIP są wolne
miejsca.”;
11) w § 58a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Każda osoba, która nabyła multikarnet najpóźniej w dniu 28 listopada 2016 r.”;
b) w ust. 3 dodaje się pkt 1a) w brzmieniu:
„1a) sprzedaż multikarnetów jest prowadzona tylko do 28 listopada 2016 r. (włącznie);”.
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