Zmiana nr 26
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC)”
Obowiązuje od 11 września 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 26 w brzmieniu:
26.

……. 2017 r.

……. 2017 r.

……. 2017 r.

2) w Spisie treści, w Rozdziale 2 dodaje § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Sprzedaż biletów na przejazdy pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników .......... 13”;
3) w § 5 ust. 3 pkt 8 przed średnikiem dodaje się zapis w brzmieniu „(nie dotyczy Pakietu
Podróżnika)”;
4) dodaje się § 6a w brzmieniu:
„

§ 6a. Sprzedaż biletów na przejazdy pociągami uruchamianymi przez innych przewoźników

1. W kasach biletowych PKP Intercity lub podmiotu upoważnionego przez PKP Intercity do sprzedaży
biletów (agenta) można nabyć również bilety na przejazdy pociągami uruchamianymi przez
następujących przewoźników:
1) ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.;
2) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.;
3) „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.;
4) Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,;
5) Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
2. Bilety, o których mowa w ust. 1 są sprzedawane na zasadach i warunkach określonych w taryfach,
regulaminach lub warunkach ofert, ustalonych przez przewoźnika, na przejazd pociągiem którego
jest wydawany dany bilet. Taryfy, regulaminy, cenniki oraz warunki ofert, ustalone przez danego
przewoźnika zamieszczone są na jego stronie internetowej.
3. Na przejazd realizowany pociągami uruchamianymi:
1) przez PKP Intercity i pociągami uruchamianymi przez co najmniej jednego z przewoźników
wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2 (lub odwrotnie) albo
2) przez przewoźników wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2,
- w kasach biletowych oznaczonych piktogramem „Pakiet Podróżnika” można nabyć maksymalnie
6 biletów w ramach Pakietu Podróżnika (jest to dokument przewozu stanowiący zestawienie
odrębnych biletów na przejazd pociągami różnych przewoźników, zwany dalej „Pakiet”), z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. Warunkiem zastosowania Pakietu jest przejazd pociągami co najmniej dwóch przewoźników, przy
czym przesiadanie się Podróżnego do pociągu innego przewoźnika musi nastąpić na tej samej stacji
przyjazdu podróżnego pociągiem danego przewoźnika i stacji wyjazdu podróżnego pociągiem
innego przewoźnika. Przesiadki nie są gwarantowane.
5. Wykaz rodzajów biletów, ofert i ulg dostępnych w ramach Pakietu, zamieszczony jest na stronie
internetowej przewoźnika stosującego Pakiet.
6. Bilet wydany w ramach Pakietu:
1) na przejazd pociągiem PKP Intercity – podlega zwrotowi na warunkach określonych przez PKP
Intercity;
2) na przejazd pociągiem innego przewoźnika – podlega zwrotowi na warunkach określonych
przez tego przewoźnika,
- z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
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7. W przypadku rezygnacji z Pakietu dokonanej przed rozpoczęciem terminu Pakietu, zwrot
należności za wszystkie całkowicie niewykorzystane bilety może nastąpić w kasie biletowej
prowadzącej sprzedaż Pakietu lub na podstawie wniosku złożonego na warunkach określonych
przez przewoźników stosujących Pakiet.
8. W przypadku rezygnacji z któregokolwiek z biletów wydanych w ramach Pakietu, lub zmiany klasy,
kategorii pociągu lub terminu wyjazdu, dokonanej:
1) przed rozpoczęciem terminu Pakietu – należy zwrócić Pakiet i nabyć nowy(-e) bilet(-y) na
faktyczny przejazd. Zwrotu należności dokonuje kasa biletowa prowadząca sprzedaż Pakietu
lub o zwrot można wystąpić z wnioskiem na warunkach określonych przez przewoźników
stosujących Pakiet;
2) po rozpoczęciu terminu Pakietu – o zwrot należności za niewykorzystany bilet można wystąpić
z wnioskiem na warunkach określonych przez przewoźnika na przejazd, którego pociągiem
został wydany zwracany bilet, z wyjątkiem ostatniego(-ych) biletu(-ów) w Pakiecie, za które
zwrot należności można uzyskać w kasie biletowej prowadzącej sprzedaż Pakietu.
9. Podróżny korzystający z Pakietu może zabrać ze sobą do danego pociągu i przewieźć rzeczy,
zwierzęta lub rower na zasadach obowiązujących u przewoźnika na pociąg, którego został wydany
bilet na przejazd, z zastrzeżeniem ust. 11.
10. Przewóz roweru jest możliwy pod warunkiem, że na przejazd pociągiem każdego z przewoźników
biorących udział w przewozie w ramach Pakietu, dostępne są miejsca dla podróżnych z rowerem.
11. Reklamacje dotyczące przewozów wykonywanych w ramach Pakietu będą przyjmowane
u każdego przewoźnika realizującego przewóz, i rozpatrywane przez przewoźnika, który realizował
przewóz będący podstawą reklamacji na zasadach obowiązujących u tego przewoźnika.
12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie, dotyczących przewozów oferowanych
w ramach Pakietu, stosuje się taryfy, regulaminy oraz warunki ofert, ustalone przez danego
przewoźnika stosującego Pakiet.
5) w § 21 ust. 4 przed kropką dodaje się przecinek oraz zapis w brzmieniu „nie dotyczy biletów
wydanych w ramach Pakietu”;
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