Zmiana nr 27
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC)”
Obowiązuje od 10 listopada 2017 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) na stronie 2 w tabeli „ZMIANY” dodaje się pozycję 27 w brzmieniu:
27.

……. 2017 r.

……. 2017 r.

……. 2017 r.

2) w § 4:
a) ust. 2 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie”
„1) z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim – w wagonie z miejscami do siedzenia albo
z miejscami sypialnymi i do leżenia (przedział 2-osobowy);
2) podróżującej z rowerem – w wagonie z miejscami do siedzenia.”,
b) ust. 7 zapis „trzymiejscowym albo czteromiejscowym.” otrzymuje brzmienie „trzymiejscowym,
czteromiejscowym, sześciomiejscowym.”;
3) w § 7:
a) ust. 3 dotychczasowy zapis „w godz. 1:00 – 24:00” zastępuje się zapisem w brzmieniu: „z
wyłączeniem przerwy technologicznej obowiązującej w godzinach wskazanych na stronie
internetowej”;
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. W automacie biletowym (z wyjątkiem niektórych ofert specjalnych), uwzględniając czas
konieczny na dojście do miejsca odjazdu danego pociągu lub w terminie przedsprzedaży, o
którym mowa w §6 ust. 3, Podróżny może nabyć bilet na przejazd jednorazowy:
1) ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia,
2) ze wskazaniem miejsca sypialnego lub do leżenia (nie później niż na dwie godziny przed
odjazdem pociągu ze stacji rozpoczęcia biegu pociągu),
z zastrzeżeniem ust. 8. Oferta biletów dostępnych w automatach biletowych zamieszczona jest
na stronie internetowej.”;
4) w § 12 ust. 2 zdania pod pkt. 1-2 otrzymują brzmienie:
„Prawo do zajmowania ww. miejsc przysługuje również kobietom w ciąży za okazaniem
odpowiedniego dokumentu (np. zaświadczenie lekarskie, karta ciąży itp.). Kobiety o widocznej ciąży
nie muszą okazywać takiego dokumentu. W pociągu EIP prawo do zajmowania ww. miejsc mają
również osoby posiadające bilet ze wskazaniem tych miejsc.”;
5) w § 13:
a) w tabeli pod ust. 1 w części dotyczącej miejsc do leżenia dodaje się wiersz w brzmieniu:
sześciomiejscowy
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b) ust. 4, pkt 2 dodaje się lit c w brzmieniu:
„c) w przedziale sześciomiejscowym – wykupić bilet na przejazd w klasie 2, zgodnie
z indywidualnymi uprawnieniami oraz pięć biletów na przejazd wg taryfy normalnej,
a ponadto sześć biletów dodatkowych na miejsca do leżenia”;
c) postanowienia ust. 5 skreśla się;
6) w § 26 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:
„15a. W pociągach odpowiednio oznaczonych w rozkładzie jazdy w wagonach z miejscami sypialnymi
i do leżenia rezerwuje się przedział dla osoby z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku
inwalidzkim podróżującej samodzielnie lub z opiekunem (przedział 2-osobowy). Miejsca te
dostępne są w sprzedaży do czasu ich wyczerpania (bez ograniczeń czasowych).”.
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