Zmiana nr 3 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę
„PKP Intercity” (RPO-IC)
Obowiązuje od 27 marca 2015 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 § 8 w ust. 4:
a) w pkt 1 po zapisie „niepełnosprawnej lub o ograniczonej sprawności ruchowej” dodaje się zapis w
brzmieniu „a także od opiekuna/przewodnika/psa przewodnika tej osoby”,
b) dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) która wskutek zmiany umowy przewozu w zakresie wskazanym w § 16 ust.1 dopłaca różnicę należności albo nabywa nowy bilet;”,
2) w § 16:
a) w ust. 7 w pkt 1 zapis „§8 ust. 5” zastępuje się zapisem „§8 ust. 4 pkt 1 i 2”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Jeżeli zmiana umowy przewozu dokonywana jest w pociągu, z tytułu której PKP Intercity przysługuje:
1) niższa należność – Podróżny otrzymuje odpowiednie poświadczenie stanowiące podstawę do
otrzymania zwrotu,
2) wyższa należność – Podróżny zobowiązany jest dopłacić różnicę należności, jeśli postanowienia
taryfowe na to zezwalają albo nabyć nowy bilet jeżeli cena takiego biletu będzie niższa od należności stanowiącej różnicę opłat, z zastrzeżeniem § 8 ust. 4. Posiadany bilet niewykorzystany
wskutek zmiany umowy przewozu odpowiednio poświadczony podlega zwrotowi na zasadach
określonych w § 17, bez potrącania odstępnego. W przypadku nie zgłoszenia zmiany umowy
przewozu na zasadach określonych w ust. 7 oprócz opłat taryfowych konduktor pobiera również opłatę dodatkową, ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20 stycznia 2005 r.”,
c) w ust. 10:
- w pierwszym zdaniu skreśla się zapis „z adnotacją „Wymiana””,
- w zdaniu pod pkt. 1 i 2 skreśla się zapis „tylko jeden raz”,
- pod lit. a i b skreśla się ostatnie zdanie,
d) w ust. 11:
- w pkt 1 i w pkt 3 skreśla się zapis „w kasie biletowej” oraz zapis „a w pociągu ponadto uiścić opłatę
konduktorską”,
- w pkt 2 w lit. b tiret drugie skreśla się zapis „oraz uiścić opłatę konduktorską”,
3) w §17:
a) w ust 4 zapis „odjeździe pociągu ze stacji początkowej” zastępuje się zapisem „przyjeździe pociągu na
daną stację pośrednią lub przeznaczenia”,
b) w ust. 8 w pkt 2 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu:
„bez potrącania odstępnego.”,
c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:
„11. Zwrot należności za bilet dokonuje kasa biletowa pod warunkiem przedłożenia biletu w terminie
i na warunkach, o których mowa w ust.10 po potrąceniu odstępnego w wysokości wskazanej w
§18. Potrącenia odstępnego nie stosuje się:
1) jeżeli niewykorzystanie biletu nastąpiło:
a) z przyczyn leżących po stronie PKP Intercity,
b) w związku ze zmianą umowy przewozu;
2) w przypadku wymiany biletu o której mowa w §16 ust. 10. Niniejsze postanowienia stosuje
się również w odniesieniu do niewykorzystanego biletu na przejazd odpowiednio
poświadczonego przez konduktora w zamian za który konduktor w pociągu wydał nowy
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bilet.”,
d) w ust. 13 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu:
„z zastrzeżeniem ust. 11.”,
e) w ust. 15 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu:
„z zastrzeżeniem ust. 11.”.
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