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

§8. Sprzedaż biletów w pociągu
1.

W pociągach EIP nie prowadzi się sprzedaży biletów na przejazd, przewóz rowerów, biletów
4
dodatkowych ze wskazaniem miejsca ani dopłaty do pociągu EIP, z wyjątkiem przypadku biletu(-ów)
wydawanego(-ych):
1) w związku ze zmianą umowy przewozu lub zmianą zakresu uprawnień do ulgi – dotyczy biletów
8
ważnych na przejazd danym pociągiem. Odprawy na zmienionych warunkach dokonuje się tylko w
miarę wolnych miejsc,
24
2) osobie z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim podróżującej samodzielnie lub wraz z
9
opiekunem/przewodnikiem – z uwagi na obowiązkową uprzednią rezerwację miejsc w pociągu EIP,
2
osoby te zobowiązane są przed wejściem do pociągu zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu tym
8
pociągiem. Konduktor dokonuje odprawy – bez pobierania opłaty pokładowej – jeżeli miejsca
wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim są jeszcze wolne,
24 4
3) na przewóz rzeczy lub psa, na zasadach określonych w §§ 27-29.

1a. Podróżny z biletem międzynarodowym posiadający rezerwację miejsca do siedzenia w danym pociągu
EIP, który w kasie biletowej nie nabył odpowiedniej dopłaty do pociągu EIP, może ją nabyć w tym
pociągu, bez uiszczania opłaty pokładowej. Odprawy dokonuje się w trakcie kontroli biletów.
2.
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Podróżny, który przed rozpoczęciem podróży nie dokonał zakupu biletu, może nabyć w pociągu TLK,
IC, EIC w dniu wyjazdu:
1) bilet na przejazd jednorazowy tym pociągiem, a w przypadku kontynuacji podróży do wskazanej
przez Podróżnego stacji:
a) innym pociągiem TLK, IC, EIC – bilet na przejazd w całej relacji,
b) pociągiem EIP – bilet na przejazd w całej relacji, pod warunkiem, że w danym pociągu są wolne
miejsca; w razie braku możliwości wydania na ten przejazd biletu ze wskazaniem miejsca do
siedzenia, konduktor zamieszcza na wydanym bilecie adnotację „Dalej w pociągu EIP – w
miarę wolnych miejsc”. Podróżny powinien okazać bilet z taką adnotacją w kasie biletowej w
celu nabycia – w miarę wolnych miejsc – biletu na dalszy przejazd,
c) pociągiem innego przewoźnika – gdy rozkładowy czas na przesiadkę nie przekracza 30 min.,
a przejazd rozpoczął się na stacji bez kasy biletowej (lub z kasą nieczynną) – może uzyskać od
konduktora odpowiednie poświadczenie. Przejazd pociągiem innego przewoźnika odbywa się
na zasadach określonych przez danego przewoźnika;
2) Bilet weekendowy MAX, albo Bilet weekendowy – w terminie obowiązywania oferty, przy czym
termin ważności biletu rozpoczyna się od daty i godziny jego wystawienia;
3) bilet na przewóz rzeczy lub psa, na zasadach określonych w §§27-29;
4) bilet na przewóz roweru, o ile są wolne miejsca przeznaczone do przewozu roweru, na zasadach
określonych w §27;
5) odpłatny bilet dodatkowy, bilet dodatkowy na miejsce sypialne, do leżenia oraz na miejsce w
42
strefie wygody, ale tylko w razie możliwości zagwarantowania takiego miejsca.
Konduktor oprócz opłat taryfowych pobiera opłatę pokładową, z zastrzeżeniem ust 4.
Ponadto, Podróżny może uzyskać: bilet dodatkowy ze wskazaniem albo bez gwarancji miejsca do
siedzenia - do biletu (w tym biletu poświadczonego w związku ze zmianą umowy przewozu), którego
warunki obowiązywania przewidują wydanie do niego takiego biletu albo bilet dodatkowy ze
wskazaniem albo bez gwarancji miejsca do siedzenia do dokumentu poświadczającego uprawnienie
do bezpłatnych przejazdów.

2a. Podróżny, który przed rozpoczęciem przejazdu nie zalegalizował biletu w kasie biletowej, może u
konduktora w pociągu TLK, IC w dniu wyjazdu zalegalizować posiadany bilet na dany przejazd, na
9
zasadach określonych w ust. 5 i 6. Konduktor za legalizację biletu pobiera opłatę pokładową,
z zastrzeżeniem ust. 4.

25 2b. Skreślony
9 3. Podróżny z Biletem weekendowym MAX, który jedzie pociągiem:
1) TLK, IC, EIC w razie zamiaru przejścia do pociągu EIP, o ile będą wolne miejsca,
2) EIP - w razie zamiaru przejścia do innego pociągu EIP, o ile będą wolne miejsca
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może u konduktora w tym pociągu, w związku ze zgłoszoną zmianą umowy przewozu, uiścić dopłatę
do pociągu EIP, bez opłaty pokładowej.

9

3a. Podróżny z Kartą INTERCITY, który jedzie pociągiem:
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1)

42

TLK, IC, EIC - w razie zamiaru przejścia do pociągu EIP, o ile są wolne miejsca,

2) EIP - w razie zamiaru przejścia do innego pociągu EIP, o ile są wolne miejsca
może u konduktora w tym pociągu, w związku ze zgłoszoną zmianą umowy przewozu, nabyć bilet
dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia, bez opłaty pokładowej.
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Opłaty pokładowej nie pobiera się od osoby:
1) z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej a także od
opiekuna/przewodnika/psa przewodnika tej osoby – pod warunkiem okazania konduktorowi
podczas zakupu biletu, dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność. Z obowiązku tego
zwolnione są osoby z widoczną niesprawnością fizyczną (stałą lub czasową);
2) która ukończyła 70 lat pod warunkiem okazania dokumentu stwierdzającego wiek;
3) rozpoczynającej przejazd w czasie, kiedy kasa biletowa jest nieczynna lub ze stacji, na której nie
ma kasy biletowej;
4) posiadającej:
a) wydane przez kasę biletową potwierdzenie,
b) bilet bez gwarancji miejsca wydany w innym pociągu na dany przejazd, której na życzenie
wydaje się bilet dodatkowy ze wskazaniem miejsca do siedzenia,
c) Kartę INTERCITY, zalegalizowany bilet abonamentowy, której wydaje się bilet dodatkowy ze
wskazaniem miejsca do siedzenia lub – w związku z opóźnionym przyjazdem pociągu, na
25
życzenie wydaje się bilet dodatkowy bez gwarancji miejsca do siedzenia,
9 d) bilet z nadrukiem lub potwierdzoną adnotacją „Zmiana przewoźnika”, wystawiony w pociągu
innego przewoźnika (bez opłaty za jego wydanie) w sytuacji, gdy rozkładowy czas na
przesiadkę nie przekracza 30 min,
e) bilet odcinkowy, Bilet weekendowy MAX, Bilet weekendowy, której wydaje się bilet
dodatkowy bez gwarancji miejsca do siedzenia – na życzenie – w związku z opóźnionym
przyjazdem pociągu;
f) bilet na przejazd zakupiony:
− skreślony,
− w automacie biletowym, poprzez system SkyCash, aplikację IC Navigator, która nabywa
bilet na przejazd z ulgą 95%, 100% dla osoby towarzyszącej, albo bilet na przewóz rzeczy,
7
psa,
− w automacie biletowym, poprzez Serwis e-IC, poprzez system SkyCash, aplikację IC
Navigator, Bilkom2 – w przypadku dokonywania w zaświadczeniu wpisu o korzystaniu z
przejazdu ulgowego (dot. bilet z ulgą 37% dla emeryta, rencisty),
g) bilet międzynarodowy z rezerwacją miejsca do siedzenia w danym pociągu EIP, która nabywa
dopłatę do pociągu EIP,
4a) która wskutek zmiany umowy przewozu w zakresie wskazanym w § 16 ust. 1 lub zmiany zakresu
uprawnień do ulgi, dopłaca różnicę należności albo nabywa nowy bilet;
5) która zamierza odbyć przejazd na podstawie biletu z ulgą 100%, tj. od funkcjonariuszy Straży
Granicznej, funkcjonariuszy celnych, Policji i Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów
porządkowych;
6) która uzyskała (w kasie biletowej lub w pociągu) poświadczenie o ważności okazanego biletu na
przejazd w innym pociągu lub w klasie wagonu na zmienionych warunkach – w przypadku wydania
biletu dodatkowego ze wskazaniem lub bez gwarancji miejsca do siedzenia;
7) sprawującej mandat posła albo senatora, w przypadku wydania biletu dodatkowego ze wskazaniem
lub bez gwarancji miejsca do siedzenia.

4.

8

5.

W pociągach TLK, IC, Podróżny:
1) bez ważnego biletu,
2) z ulgowym biletem (ulga 37% dla emeryta, rencisty) zakupionym w automacie biletowym lub
poprzez Serwis e-IC, system SkyCash, aplikację IC Navigator, Bilkom2,
obowiązany jest – przed lub niezwłocznie po wejściu do pociągu – zgłosić się do konduktora
odpowiednio w celu:
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-

nabycia biletu,
legalizacji biletu,
uzyskania w zaświadczeniu wpisu o korzystaniu z przejazdu ulgowego,
uzyskania poświadczenia o ważności posiadanego biletu na dany przejazd w przypadku zaistnienia
okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 1.
Powyższe nie dotyczy osób, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2. Jeżeli konduktor nie może niezwłocznie
wydać/zalegalizować biletu, wówczas wydaje Podróżnemu potwierdzenie, a odprawy dokonuje
podczas kontroli.
Podróżny, który nie zgłosił konduktorowi braku biletu na przejazd lub potrzeby jego legalizacji, braku
odpowiedniego wpisu w zaświadczeniu albo biletu na przewóz, oprócz należności za
przejazd/przewóz, zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia
MI z dnia 20 stycznia 2005 r.
6.

W pociągach EIC Podróżny bez ważnego biletu nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu konduktorowi.

6a. Osoba z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim podróżująca samodzielnie lub wraz z
opiekunem/przewodnikiem, nieposiadająca(-y) ważnego(-ych) biletu(-ów) jest zobowiązana – z uwagi
24 na obowiązkową uprzednią rezerwację miejsc w pociągu EIP – przed wejściem do danego pociągu
9
zgłosić konduktorowi zamiar przejazdu tym pociągiem. Konduktor dokonuje odprawy – bez pobierania
opłaty pokładowej – jeżeli miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim
są jeszcze wolne.
7.
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8.

Podróżny może nabyć jeden bilet ze wskazaniem miejsca, maksymalnie:
1) dla 6 osób – w wagonie z miejscami do siedzenia klasy 1 lub 2, z wyjątkiem stref wygody oraz
przedziałów dla Podróżnych z dziećmi do 6 lat w pociągu EIP;
2) dla tylu osób ile jest miejsc w danym przedziale z miejscami: sypialnymi, do leżenia, albo w
przedziale dla Podróżnych z dziećmi do 6 lat w pociągu EIP, albo w danej strefie wygody;
pod warunkiem, że wszystkie osoby odbywają przejazd wspólnie w tej samej relacji i w tym samym
wagonie oraz korzystają z taryfy normalnej lub z jednego rodzaju ulgi ustawowej bądź handlowej.
W przypadku, gdy Podróżni korzystają z różnych uprawnień, otrzymują tyle biletów ile jest rodzajów
ulg i kategorii osób uprawnionych. Opłata pokładowa jest pobierana za odprawę każdej osoby, choćby
bilet był wystawiony dla kilku osób na jednym blankiecie, z zastrzeżeniem ust. 4.
W pociągach EIP Podróżny bez ważnego biletu na przewóz rzeczy lub psa nie ma obowiązku
zgłaszania tego faktu konduktorowi. Odprawy dokonuje się podczas kontroli biletów, oprócz opłaty za
przewóz pobiera się opłatę pokładową, z zastrzeżeniem ust. 4.
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