Zmiana nr 18
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę
„PKP Intercity” (RPO-IC)”
obowiązuje od 12 lipca 2016 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 § 1:
a) w ust. 6 w pkt. 1 wysokość kapitału zakładowego ulega zmianie. Nowa kwota kapitału
zakładowego wynosi 2.453.795.690,00,
b) w ust. 6 w pkt. 11 zapis pod lit. a i b otrzymuje brzmienie:
„- które mogą być zestawione z wagonów z miejscami do siedzenia, z miejscami sypialnymi lub
do leżenia,”;
2) w § 4:
a) w ust. 4 zapis „WL” zastępuje się zapisem „sypialnym”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W wagonach z miejscami do leżenia – w zależności od rodzaju wagonu – można
zarezerwować miejsca w przedziale trzymiejscowym albo czteromiejscowym. Miejsca do
leżenia rezerwuje się niezależnie od płci Podróżnych.”;
3) w § 7:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia, miejsca sypialnego lub do leżenia
oraz dopłatę do pociągu EIP można nabyć w kasie biletowej uprawnionej do rezerwacji miejsc
w godz. 1:00 – 24:00, z zastrzeżeniem ust. 4 i 6, przy czym bilet dodatkowy na miejsce sypialne
lub do leżenia – nie później niż na dwie godziny przed odjazdem pociągu ze stacji rozpoczęcia
biegu pociągu.”,
b) w ust. 4 w pkt 4 zdanie pod lit. a i b otrzymuje brzmienie:
„Uzyskane potwierdzenie uprawnia Podróżnego do nabycia biletu na miejsce sypialne, do leżenia
– w miarę wolnych miejsc – u konduktora w pociągu, bez konieczności uiszczenia opłaty
pokładowej.”;
4) w § 8:
a) w ust. 5 pod pkt. 1 i 2 w pierwszym tiret po wyrazie „nabycia” dodaje się wyraz „biletu”,
b) w ust. 7 w pkt. 2 zapis „WL, Bc,” zastępuje się zapisem „z miejscami sypialnymi lub do
leżenia,”;
5) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§13. Korzystanie z miejsc sypialnych, do leżenia
1. Do zajęcia miejsca sypialnego, do leżenia, z zastrzeżeniem ust. 2, uprawniony jest Podróżny,
który posiada ważny bilet na przejazd (lub dokument poświadczający uprawnienie do bezpłatnego
przejazdu) oraz bilet dodatkowy na to miejsce, zgodnie z poniższą tabelą:
Rodzaj wagonu

Przedział

1

Single

Z miejscami
sypialnymi

z dwoma miejscami

2

Double

z trzema miejscami

2

Touriste

czteromiejscowy

2

-

trzymiejscowy

2

-

z jednym miejscem

Z miejscami
do leżenia

Bilet na przejazd w klasie Bilet dodatkowy na miejsce kategorii
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2. Miejsca sypialne w przedziałach kategorii Double i Touriste, mogą być zajmowane tylko przez
osoby tej samej płci. Wyjątek stanowią dzieci w wieku do lat 10 podróżujące w towarzystwie
osób dorosłych oraz osoby, które chcą odbyć przejazd razem i zająć wszystkie miejsca w
przedziale.
3. Miejsce sypialne lub miejsce do leżenia mogą zająć dwie osoby, jeżeli przynajmniej jedna z nich
jest w wieku do ukończenia 10 lat.
4. Podróżny, który chce zająć do wyłącznej dyspozycji cały przedział, powinien:
1) w wagonie z miejscami sypialnymi – wykupić bilet na przejazd w klasie 1 oraz bilet
dodatkowy na miejsce sypialne kategorii Single;
2) w wagonie z miejscami do leżenia :
a) w przedziale czteromiejscowym – wykupić bilet na przejazd w klasie 2, zgodnie
z indywidualnymi uprawnieniami oraz trzy bilety na przejazd wg taryfy normalnej,
a ponadto cztery bilety dodatkowe na miejsca do leżenia,
b) w przedziale trzymiejscowym – wykupić bilet na przejazd w klasie 2, zgodnie
z indywidualnymi uprawnieniami oraz dwa bilety na przejazd wg taryfy normalnej,
a ponadto trzy bilety dodatkowe na miejsca do leżenia.
5. Podróżny traci prawo zajęcia miejsca sypialnego, do leżenia, jeżeli nie zgłosi się do konduktora
wagonu z miejscami sypialnymi, do leżenia w ciągu 30 minut po odjeździe pociągu ze stacji, od
której to miejsce było zarezerwowane.
Jeżeli po upływie tego czasu, zarezerwowane miejsce zostało udostępnione innej osobie i nie ma
możliwości przydzielenia Podróżnemu innego miejsca – po uzyskaniu odpowiedniego
poświadczenia – Podróżny ma prawo do zwrotu opłaty za bilet dodatkowy na miejsce sypialne,
do leżenia, bez potrącenia odstępnego.
6. Zasady korzystania przez dzieci lub młodzież z miejsc sypialnych, do leżenia:
Liczba
dzieci

Wiek

1

do ukończenia 10 lat

1
2

powyżej 10 lat
do ukończenia 10 lat

Korzystanie z miejsca
sypialnego/do leżenia

Opłata za miejsce
sypialne/do leżenia

bez oddzielnego miejsca

–

oddzielne miejsce
zawsze oddzielne miejsce

1 opłata normalna
1 opłata normalna

1 wspólne miejsce

1 opłata normalna

Bilet na przejazd
zgodnie
z indywidualnymi
uprawnieniami

7. W wagonach z miejscami sypialnymi lub do leżenia, Podróżny na czas przejazdu powinien oddać
konduktorowi danego wagonu bilety, a w razie korzystania z ulgowego, bezpłatnego przejazdu –
również dokumenty poświadczające to uprawnienie, z zastrzeżeniem ust. 8.
Podróżny przed opuszczeniem wagonu powinien sprawdzić, czy wszystkie właściwe dokumenty
zostały mu zwrócone.
8. Podróżni:
1) posiadający dokumenty, których oddanie do rąk osób trzecich nie jest dozwolone w myśl
obowiązujących przepisów,
2) odmawiający oddania konduktorowi wagonu z miejscami sypialnymi, do leżenia
dokumentów, o których mowa w ust. 7,
są narażeni na budzenie podczas kontroli.
9. Na czas przejazdu Podróżny otrzymuje:
1) w wagonie z miejscami sypialnymi – poduszkę w poszewce, kołdrę lub koc w poszwie,
prześcieradło;
2) w wagonie z miejscami do leżenia – poduszkę z poszewką, dwa prześcieradła i koc (dwa koce
w okresie zimowym).
10. Konduktor wagonu z miejscami sypialnymi, do leżenia:
1) udostępnia Podróżnym odpowiednio do pory dnia przygotowane miejsca niezwłocznie po
podstawieniu pociągu w perony stacji początkowej, nie wcześniej jednak niż na 30 minut
przed planowym czasem odjazdu pociągu, a na stacjach pośrednich – po zatrzymaniu pociągu;
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2) udziela informacji o rozkładzie jazdy obsługiwanej relacji, opóźnieniach pociągu i o pociągach
skomunikowanych;
3) pilnuje przestrzegania porządku w wagonie;
4) pilnuje przestrzegania ciszy nocnej;
5) budzi Podróżnych o żądanej porze, nie później niż na 30 minut przed przyjazdem do ich stacji
przeznaczenia;
6) zwraca Podróżnym powierzone mu dokumenty;
7) wystawia zaświadczenie o zatrzymaniu biletu dodatkowego, wystawionego elektronicznie
przez kasę obcych kolei; zatrzymany bilet jest niezbędny do rozrachunków z tymi kolejami.
11. W sytuacjach spowodowanych np. niewłączeniem lub wyłączeniem do/z pociągu wagonu danej
kategorii (z przyczyn technicznych) lub usterką techniczną uniemożliwiającą korzystanie z
danego wagonu (awaria ogrzewania, brak oświetlenia itp.), PKP Intercity zastrzega sobie prawo
przydzielenia Podróżnemu innego miejsca niż wskazane na bilecie dodatkowym. W przypadku
przydzielenia miejsca:
1) niższej kategorii (tańszego miejsca),
2) w wagonie z miejscami do siedzenia niższej klasy,
- Podróżnemu przysługuje zwrot różnicy należności na zasadach określonych w §17;
3) wyższej kategorii (droższego miejsca) – od Podróżnego nie pobiera się dodatkowych opłat.
12. W wagonach z miejscami sypialnymi, do leżenia, w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza
nocna. W porze nocnej oświetlenie główne w przedziale może być włączone tylko za zgodą
wszystkich Podróżnych korzystających z tego przedziału.
13. Podróżni nieposiadający biletów na przejazd w wagonie z miejscami sypialnymi, do leżenia nie
mogą przebywać w takich wagonach – nawet w korytarzach i przedsionkach.
14. Wagony z miejscami sypialnymi, do leżenia objęte są całkowitym zakazem przewozu
niezłożonych i nieopakowanych rowerów.”;
6) w § 16 w ust. 11 w pkt. 1 w lit. a zapis „WL, Bc” zastępuje się zapisem „z miejscami sypialnymi,
do leżenia”;
7) w § 22 w ust. 1:
1) w pkt. 1 w lit. d skreśla się zapis „w wagonie WL, Bc”,
2) w pkt. 3 w lit. a drugi tiret przed przecinkiem dodaje się zapis „(na droższym miejscu)”;
8) w § 23 w ust. 7 w pkt. 1:
1) w lit. e zapis „WL, Bc” zastępuje się zapisem „z miejscami sypialnymi”,
2) dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) rodzaj przedziału w wagonie z miejscami do leżenia.”;
9)

w § 25 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Odszkodowanie przyznaje się w przypadkach, gdy jego wartość obliczona w walucie krajowej,
według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu powstania opóźnienia wynosi, co najmniej
4 EURO dla jednej osoby, przy czym wartość ta nie może przekroczyć 50% ceny biletu.”.

10) w § 26 ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Osoba niepełnosprawna, podróżująca z psem przewodnikiem lub z psem asystującym, która
chce zająć do wyłącznej dyspozycji cały przedział w wagonie z miejscami do leżenia, jest
zobowiązana wykupić wszystkie miejsca w danym przedziale (bilety na przejazd wydaje się w kl.
2).”;
11) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wagony z miejscami sypialnymi, do leżenia objęte są całkowitym zakazem przewozu
rowerów.”;
12) w § 28:
1) w ust. 4 zapis „WL, Bc” zastępuje się zapisem „z miejscami sypialnymi, do leżenia”,
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2) w ust. 5:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na miejscu sypialnym,”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„3) na miejscu do leżenia.”.
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