Zmiana nr 37
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC)
Obowiązuje od 9 grudnia 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) na stronie 3 w tabeli „ZMIANY” dodaje się pozycję 37 w brzmieniu:
37

…/2018

……..2018 r.

09.12.2018r.

2) w § 1:
a) ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Postanowień Regulaminu nie stosuje się do ofert specjalnych ani do oferty Wspólny Bilet, chyba że
odpowiednio warunki danej oferty albo ZW-WB, stanowią inaczej.”
b) ust. 6:
 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) kasa biletowa – kasa PKP Intercity lub podmiotu upoważnionego przez PKP Intercity (tzw.

agenta) do sprzedaży biletów albo kasa innego pasażerskiego przewoźnika kolejowego
sprzedająca bilety na przewóz wykonywany przez PKP Intercity, w tym bilety według oferty
Wspólny Bilet.”,
 pkt 17, po zapisie „osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności
ruchowej” dodaje się zapis „lub OzN”,
 dodaje się pkt 32a i 33a w brzmieniu:
„32a) Wspólny Bilet lub WB – oferta stosowana przez PKP Intercity przy przejazdach jednorazowych

w komunikacji krajowej, zgodnie z ZW-WB;
33a) ZW-WB – odrębny dokument pt. Zasady i warunki stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB)
regulujący zakres stosowania oferty Wspólny Bilet, stosowany przez PKP Intercity i dostępny na
stronie internetowej;”;
3) w § 2 ust. 4, dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) warunkach umowy przewozu w ramach oferty Wspólnego Biletu, w tym o sposobie zawierania
umowy przewozu.”;
4) w § 2a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. PKP Intercity przetwarza dane w celach określonych w ust. 4 przez okres niezbędny dla ich
realizacji”;
5) w § 4 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„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.
Powyższe miejsca nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim.”;

Strona 1 z 3

6) w § 5:
a) ust. 4, skreśla się zapis „(w tym z opłatą serwisową za korzystanie z miejsca w przedziale menedżerskim)”,
b) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Bilet dodatkowy z opłatą serwisową za korzystanie z miejsca w przedziale menedżerskim

zawiera informacje, o których mowa w ust. 4 oraz kwotę opłaty wraz z informacją o sposobie
zapłaty.”,
c) ust. 6 pkt 7, przed średnikiem dodaje się zapis „(nie dotyczy biletów dodatkowych dla posłów
i senatorów)”;
7) w § 6:
a) dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
„2b. Bilet według oferty Wspólny Bilet można nabyć:

1) w kasie biletowej,
2) poprzez Bilkom2
- na zasadach określonych w ZW-WB, z zastrzeżeniem ust.2a.”,
b) dodaje się ust. 5c w brzmieniu:
„5c. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością, o których mowa w §4 ust.3 pkt 2 oraz osób

z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1, dostępne są
w sprzedaży wyłącznie dla tych osób i nie mogą ich zajmować osoby nieuprawnione.”;
8) w § 6a dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Na przejazd realizowany częściowo pociągami uruchamianymi przez PKP Intercity i częściowo

pociągami uruchamianymi przez innego przewoźnika(-ów) uczestniczącego(-ych) w Wspólnym
Bilecie, można nabyć bilet zgodnie z ZW-WB.”;
9) w § 12 ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) osób z niepełnosprawnością – mają tylko te osoby, dla których zostały one przeznaczone.

Miejsca te nie mogą być rezerwowane dla osób nieuprawnionych ani zajmowane przez osoby
nieuprawnione”
b)

po zdaniach pod pkt. 1 i 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim – mają wyłącznie te osoby, dla których

zostały one przeznaczone. Miejsca te nie mogą być rezerwowane dla osób nieuprawnionych ani
zajmowane przez osoby nieuprawnione.”;
10) w § 13 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Prawo do zajmowania miejsc sypialnych oraz do leżenia, wyznaczonych dla osób

z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 1 – mają
wyłącznie te osoby, dla których zostały one przeznaczone. Miejsca te nie mogą być
rezerwowane dla osób nieuprawnionych.”;
11) w § 16 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
„15. Zmiany umowy przewozu na podstawie biletów zakupionych za pośrednictwem serwisu e-IC,

Bilkom2, systemu SkyCash oraz aplikacji IC Navigator dokonuje się na zasadach określonych
odpowiednio w Regulaminie e-IC, Regulaminie Bilkom2-IC, Regulaminie SkyCash-IC.”;
12) w § 26 ust. 15, 15a i 16 otrzymują brzmienie:
„15. W pociągach uruchamianych przez PKP Intercity, z wyjątkiem pociągów międzynarodowych,

w wagonach z miejscami do siedzenia, w zależności od rodzaju wagonów znajdujących się
w składzie pociągu, rezerwuje się miejsca dla osób z niepełnosprawnością nieporuszających się
na wózku inwalidzkim:

Strona 2 z 3

1) 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;
2) co najmniej 6 miejsc – w pociągach zestawionych z wagonów bezprzedziałowych klasy 2
i w pociągach zestawionych z elektrycznych zespołów trakcyjnych;
- najbliżej drzwi wejściowych. Miejsca te nie mogą być rezerwowane dla osób nieuprawnionych
ani zajmowane przez osoby nieuprawnione.
15a. W pociągach odpowiednio oznaczonych w rozkładzie jazdy, w wagonach z miejscami do
siedzenia albo w przedziale 2-osobowym z miejscami sypialnymi oraz do leżenia rezerwuje się
miejsce/miejsca dla osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim, podróżującej
samodzielnie lub z opiekunem. Miejsca te dostępne są w sprzedaży do czasu ich wyczerpania
(bez ograniczeń czasowych) wyłącznie dla tych osób i nie mogą ich zajmować osoby
nieuprawnione.
16. W pociągu EIP miejsca do siedzenia wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością:
1) dostępne są, wyłącznie dla tych osób, w kasie biletowej najpóźniej do 2 dni przed dniem
odjazdu pociągu. Po tym terminie miejsca są udostępniane do ogólnej sprzedaży i mogą je
nabywać również inni Podróżni;
2) na wózku inwalidzkim, dostępne są w sprzedaży do czasu ich wyczerpania (bez ograniczeń
czasowych).”.
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