Zmiana nr 30
Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC)

W Taryfie przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC), obowiązującej od dnia 16 listopada
2014 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) na stronie 2 w tabeli „Zmiany” dodaje się pozycję 30 w brzmieniu:
30.

267/2018

20.04.2018 r.

26.04.2018 r.

2) w SPISIE TREŚCI skreśla się tytuł § 52;
3) w § 1:
a)

ust. 5:
 pkt 2 lit. b w nawiasie po zapisie „poz. 266”dodaje się zapis „z późn. zm.”,
 pkt 3 zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie”(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
295)”,

b)

ust. 6 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) pies asystujący – odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności
pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby
z niepełnosprawnością ruchową, pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób
serca), który ułatwia osobie z niepełnosprawnością aktywne uczestnictwo w życiu
społecznym (art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jednolity Dz. U. 2011 r.
Nr 127 poz. 721) wraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa
asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).”;

4) § 32 ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przejazd dziecka w wieku do 4 lat oraz jego opiekuna może odbywać się w przedziale lub na
miejscu, które zostały wyznaczone dla podróżnych z dziećmi do lat 6, na warunkach
określonych w Regulaminie.”;
5) § 35 ust. 1 pkt 1 zapis „Biurze Ochrony Rządu” zastępuje się zapisem „Służbie Ochrony
Państwa”;
6) § 48 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przejazd dziecka w wieku do 4 lat oraz jego opiekuna może odbywać się w przedziale lub na
miejscu, które zostały wyznaczone dla podróżnych z dziećmi do lat 6, na warunkach
określonych w Regulaminie.”;
7) § 51 ust. 2 pkt 9 wyraz „reklamacji” zastępuje się wyrazem „wniosku”;
8) skreśla się postanowienia § 52;
9) § 53 ust. 2 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) w danej relacji pociągami TLK i IC kursującymi drogą najkrótszą;”;
10) § 54 i 55 ust. 2 pkt 1 lit. b czwarte tiret zapis w nawiasie otrzymuje brzmienie
„(z wyjątkiem pociągu „Słoneczny”)”;
11) § 65 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Za przewóz psa, bez zachowania wymagań określonych w ust. 2, z wyjątkiem psa
asystującego, którego osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności
ruchowej zabiera ze sobą do wagonu, pobiera się opłatę podaną w Cenniku usług, niezależną
od odległości przewozu/relacji przewozu.”.

