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Zmiana nr 34  

Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP Intercity” (RPO-IC)” 

 

Obowiązuje od 8 lipca 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) w tabeli „ZMIANY” dodaje się pozycję 34 w brzmieniu:  

34 …/2018 ……..2018 r. ……..2018 r.  

 

2) w § 4 dodaje się ust. 10 w brzmieniu: 

„10. W przypadku braku wolnych miejsc do siedzenia w danym pociągu na przejazd w danym dniu, 

relacji, klasie wagonu, bilety na taki przejazd są wydawane bez wskazania miejsca do siedzenia 

(z wyjątkiem przedziałów menedżerskich), przy czym sprzedaż takich biletów w kasie biletowej, 

biletomacie, serwisie e-IC, systemie SkyCash, aplikacji IC Navigator oraz w Bilkom2, może być 

wstrzymana, o czym PKP Intercity każdorazowo informuje na stronie internetowej.”, 

3) w § 6: 

a) ust. 2 pod pkt. 1 – 7 dodaje się zapis w brzmieniu: 

„- z zastrzeżeniem ust. 2a.”, 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a.  Sprzedaż biletów na przejazd jednorazowy pociągiem TLK, IC, EIC bez gwarancji miejsca do 

siedzenia może być wstrzymana w następujących kanałach sprzedaży: w kasie biletowej, 

biletomacie, serwisie e-IC, systemie SkyCash, aplikacji IC Navigator oraz w Bilkom2, o czym 

PKP Intercity każdorazowo informuje na stronie internetowej.”, 

4) w § 6a skreśla się postanowienia ust. 3a, 

5) w § 7: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Bilet ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia, bilet dodatkowy ze wskazaniem 

miejsca do siedzenia, miejsca sypialnego lub do leżenia oraz dopłatę do pociągu EIP 

można nabyć w kasie biletowej uprawnionej do rezerwacji miejsc z wyłączeniem przerwy 

technologicznej obowiązującej w godzinach wskazanych na stronie internetowej, 

z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.”, 

b) w ust. 4 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) biletu na przejazd jednorazowy pociągiem TLK, IC, EIC bez gwarancji miejsca do siedzenia 

z uwagi na wstrzymanie sprzedaży takich biletów – Podróżny na życzenie otrzymuje 

potwierdzenie. W takim przypadku, bilet na przejazd bez gwarancji miejsca do siedzenia, 

Podróżny może nabyć u konduktora w pociągu, bez opłaty pokładowej; ”, 
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c) ust. 7 pkt 1 lit. a na końcu zdania dodaje się zapis w brzmieniu: 

 „z zastrzeżeniem § 6 ust. 2a,”, 

6) w § 8 ust. 7 w ostatnim zdaniu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje zapis w brzmieniu: 

„z zastrzeżeniem ust.4.”, 

7) w § 23 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Wskazaną w wezwaniu kwotę do zapłaty należy wpłacić w terminie 21 dni od dnia wystawienia 

wezwania (nie wliczając tego dnia) na rachunek wskazany w załączonym przekazie z podaniem 

w tytule przelewu numeru wezwania albo w kasie biletowej PKP Intercity albo wypełnić i opłacić 

załączony przekaz. Dniem wpłaty jest dzień wpływu środków na ww. rachunek lub dzień 

uiszczenia wpłaty w kasie biletowej PKP Intercity. 

W razie niezapłacenia należności wynikających z wezwania w powyższym terminie, PKP Intercity 

dochodzi należności wynikających z wezwania wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na 

drodze postępowania sądowego.”, 

8) w § 27 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Podróżny z biletem na przejazd, biletem dodatkowym wydanym do dokumentu poświadczającego 

uprawnienie do bezpłatnego przejazdu lub dopłatą do pociągu EIP, który zamierza przewieźć 

niezłożony i nieopakowany rower, zobowiązany jest nabyć odpowiednio nowy bilet na przejazd, 

bilet dodatkowy lub  nową dopłatę do pociągu EIP łącznie z biletem na przewóz roweru. Posiadany 

bilet, bilet dodatkowy lub dopłata do pociągu EIP podlegają zwrotowi na zasadach określonych 

w §§ 17 i 18.”. 


