Zmiana nr 2
Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC)
Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

W Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC) obowiązującej od dnia 16 listopada
2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W SPISIE TREŚCI w Dziale III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE O PRZEWOZIE OSÓB
w Rozdziale 3. Postanowienia Szczególne o Ustawowych Ulgach Przejazdowych dodaje się
§ 44a:
„§ 44a. Przejazdy rodziców lub małżonków rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny………...41”.
2. W § 37 w ust. 3 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) zaświadczenia wydane przez:
 Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (wzór nr 46), z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulgi,
 Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (wzór nr 52),
 Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w okresie od dnia 24 stycznia 1991 r. do dnia 1 sierpnia
1991 r. (wzory nr nr 49 i 50),
 Urząd do Spraw Kombatantów (wzór nr 51),”.
3. W Dziale III. Postanowienia szczególne o przewozie osób w Rozdziale 3. Postanowienia
szczególne o ustawowych ulgach przejazdowych dodaje się § 44a w brzmieniu:

„§ 44a. Przejazdy rodziców lub małżonków rodziców posiadających
Kartę Dużej Rodziny
1. Uprawnieni
Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej
Rodziny, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.
2. Zakres ważności
Osoby wymienione w ust. 1 uprawnione są do ulgi:
1) 37%, przy przejazdach w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych, ważnych odpowiednio w
pociągach TLK, IC, EIC, EIP;
2) 49%, przy przejazdach w klasie 2 na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych,
ważnych w pociągach TLK, IC w wagonach z miejscami do siedzenia,
przewidzianych w rozkładzie jazdy;
3) na przejazd pociągiem TLK, IC w wagonie WL, Bc osoby, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są
nabyć odpowiedni bilet dodatkowy na miejsce sypialne, do leżenia, na zasadach określonych w § 9,
uiszczając należność w pełnej wysokości.
3. Warunki stosowania
Dokumentami poświadczającymi uprawnienie do korzystania z ulgi dla osób, o których mowa w
ust. 1 przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych z ulgą 37% oraz odcinkowych miesięcznych imiennych z ulgą 49% – jest Karta Dużej Rodziny (wzór nr 63) okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
4. Zmiana umowy przewozu

1

Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie, przejście do innej klasy lub do innego pociągu,
oraz przejście do pociągu innego przewoźnika, może nastąpić na warunkach określonych w §§ 11 i 16 –
24.”.
4. W § 47:
1) w ust. 3 w pkt 5 w lit. d) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje lit. e) w brzmieniu:
„d) przy przejazdach osób, którym pracodawca wykupił uprawnienia do ulgowych przejazdów
(§ 45).”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Według oferty „WCZEŚNIEJ” sprzedawane są bilety normalne lub z ulgą 32%, 37%, 50% (dotyczy
posiadaczy KARTY SENIORA), 51%, 78%, 95% i 100%, zgodnie z Cennikiem usług.”.
5. W Spisie Wzorów Druków:
1) wykreśla się wzór nr 47 oraz wzór nr 48;
2) dodaje się wzór nr 63:
„Wzór nr 63
6.

- Karta Dużej Rodziny ………………………………………………………159”

We wzorach druków:
1) skreśla się WZÓR LEGITYMACJI KOMBATANTA (ZBoWiD) – str. 139;
2) skreśla się WZÓR LEGITYMACJI DLA WDÓW (WDOWCÓW) PO KOMBATANTACH
(ZBoWiD) – str. 140;
3) dodaje się WZÓR KARTY DUŻEJ RODZINY – str. 159 w załączeniu.
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