Zmiana nr 31
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC)”
Obowiązuje od 26 kwietnia 2018 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 tabeli „ZMIANY” dodaje się pozycję 31 w brzmieniu:
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…/2018

….04.2018 r.

26.04.2018 r.

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W pociągach PKP Intercity, z wyjątkiem pociągów międzynarodowych, w wagonach z miejscami do
siedzenia, w zależności od rodzaju wagonów znajdujących się w składzie pociągu, wyznacza się miejsca
dla:
1) Podróżnych z dziećmi do lat 6:
a) co najmniej jeden przedział w wagonie klasy 2, w każdej relacji – w pociągach zestawionych z
wagonów z przedziałami,
b) w przedziałach czteromiejscowych w klasie 2 – w pociągu EIP,
c) co najmniej 8 miejsc – w klasie 2, w każdej relacji, w pociągach zestawionych z wagonów
bezprzedziałowych i w pociągach zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 5b;
2) osób z niepełnosprawnością:
a) co najmniej jeden przedział w wagonie klasy 2 i w niektórych wagonach klasy 1 (wykaz
pociągów, w których kursują takie wagony wskazany jest na stronie internetowej), w każdej
relacji – w pociągach zestawionych z wagonów z przedziałami,
b) co najmniej 6 miejsc – w klasie 2 w pociągach zestawionych z wagonów bezprzedziałowych i w
pociągach zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych,
najbliżej drzwi wejściowych,
z zastrzeżeniem § 6 ust. 5;”,
3) w § 6 dodaje się ust. 5b w brzmieniu:
„5b. Miejsca dla podróżnych z dziećmi do lat 6, w pociągach TLK, IC, EIC:
1) w wyznaczonych przedziałach, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 1 lit. a – dostępne są w sprzedaży
wyłącznie dla tych osób do 2 dni przed dniem odjazdu pociągu. Po tym terminie, o ile żadne
miejsce nie zostało sprzedane dla osób uprawnionych, są udostępniane do ogólnej sprzedaży i
mogą je nabywać również inni Podróżni,
2) w wagonach bezprzedziałowych oraz gdy pociąg zestawiony jest z elektrycznych zespołów
trakcyjnych, o których mowa w §4 ust. 3 pkt 1 lit. c – dostępne są w sprzedaży wyłącznie dla tych
osób do 2 dni przed dniem odjazdu pociągu. Po tym terminie są udostępniane do ogólnej
sprzedaży i mogą je nabywać również inni Podróżni.”,
4) w § 7:
a) ust. 3 na końcu zdania dodaje się zapis w brzmieniu:
„(z wyjątkiem wybranych pociągów wskazanych na stronie internetowej, dla których bilet
dodatkowy na miejsce sypialne lub do leżenia można nabyć do czasu odjazdu pociągu ze stacji
wyjazdu podróżnego)”,
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b) ust 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) biletu dodatkowego na miejsce sypialne, do leżenia – w przypadku braku połączenia kasy z
systemem rezerwacji, albo gdy Podróżny zgłosi się później niż na dwie godziny przed
odjazdem pociągu ze stacji rozpoczęcia biegu pociągu (z wyjątkiem wybranych pociągów
wskazanych na stronie internetowej, dla których bilet dodatkowy na miejsce sypialne lub
do leżenia można nabyć do czasu odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu podróżnego) – na
życzenie Podróżny może:
a) nabyć bilet na przejazd jednorazowy wraz z potwierdzeniem,
b) otrzymać potwierdzenie, o ile posiada ważny bilet lub inny dokument poświadczający
uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.
Bilet dodatkowy – w miarę wolnych miejsc – Podróżny może nabyć u konduktora w pociągu,
bez uiszczania opłaty pokładowej.”,
c) ust 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na przejazd jednorazowy:
a) ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia,
b) ze wskazaniem miejsca sypialnego lub do leżenia (nie później niż na dwie godziny przed
odjazdem pociągu ze stacji rozpoczęcia biegu pociągu z wyjątkiem wybranych pociągów
wskazanych na stronie internetowej, dla których bilet dodatkowy na miejsce sypialne lub
do leżenia można nabyć do czasu odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu podróżnego),
c) ze wskazaniem miejsca w przedziale menedżerskim,
z zastrzeżeniem ust. 8.”,
5) w § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie;
„2. Prawo do zajmowania miejsc wyznaczonych dla:
1) Podróżnych z dziećmi w wieku do lat 6 – mają te osoby, dla których zostały one przeznaczone,
w przedziale wraz z dzieckiem i jego opiekunem mogą odbywać przejazd inne osoby z nim
podróżujące;
2) osób z niepełnosprawnością – mają te osoby, dla których zostały one przeznaczone.
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.”,
6) w § 17 ust. 13 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) niewykorzystany bilet dodatkowy na miejsce sypialne, do leżenia – pod warunkiem, że miejsce
zostanie zwolnione najpóźniej przed terminem odjazdu pociągu ze stacji wyjazdu wskazanej na
zwracanym bilecie;
2) niewykorzystany bilet z opłatą serwisową za korzystanie z miejsca w przedziale menedżerskim –
pod warunkiem, że miejsce zostanie zwolnione najpóźniej przed terminem odjazdu pociągu ze
stacji wyjazdu wskazanej na tym bilecie;”,
7) w § 28 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może przewieźć
pod swoją opieką bezpłatnie psa asystującego. Osoba ta musi posiadać w pociągu:
1) certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
2) aktualne świadectwo szczepienia psa asystującego,
- które należy okazywać i wręczać osobom uprawnionym do kontroli dokumentów na każde ich
żądanie. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, przy czym nie musi mieć
założonego kagańca oraz nie musi być prowadzony na smyczy.”.
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