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Zmiana nr 4a 

Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) 

 

Obowiązuje od 26 czerwca 2021r. 

 

 

W Zasadach i warunkach stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB), obowiązujących od dnia 9 grudnia 

2018 r.: 

 

1) w § 3 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

 

„12. Na przejazdy Pociągami Kategorii EIP oraz innymi pociągami wskazanymi na www.intercity.pl, 

objętymi obowiązkową (całkowitą) rezerwacją miejsc do siedzenia, nie przewiduje się 

możliwości nabycia przez Podróżnego Biletu bez gwarancji miejsca do siedzenia.”. 

 

2) w § 11 ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

 

„11. Jeżeli w wyniku zmiany Umowy Przewozu nowy Plan Podróży będzie przewidywał przejazd 

Pociągiem Kategorii EIP lub innym pociągiem wskazanym na www.intercity.pl, objętym 

obowiązkową (całkowitą) rezerwacją miejsc do siedzenia, zmiany takiej można dokonać 

wyłącznie pod warunkiem, że w tych pociągach   możliwe jest dokonanie rezerwacji miejsca do 

siedzenia.” 

 

3) w § 17 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2) w pociągu, którym zamierza odbyć przejazd, zgodnie z § 17 ust. 1 ZW-WB, u Osoby 

Upoważnionej, niezwłocznie po wejściu do pociągu, przy czym uzyskanie Poświadczenia w pociągu 

jest wykluczone w przypadku przejazdu Pociągiem Kategorii EIP lub innym pociągiem wskazanym 

na www.intercity.pl, objętym obowiązkową (całkowitą) rezerwacją miejsc do siedzenia.” 

 

4) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Przejazd w Pociągu Kategorii EIP lub w innym pociągu wskazanym na www.intercity.pl, objętym 

obowiązkową (całkowitą) rezerwacją miejsc do siedzenia, zgodnie z § 17 ust. 1 ZW-WB, jest możliwy 

wyłącznie w miarę dostępności miejsc w tych pociągach.” 

 

5) w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

 

„7. Podróżny może skorzystać z przejazdów, o których mowa w § 17 ust. 1 ZW-WB, pod warunkiem,  

że Przewoźnik, którego pociągiem ma być realizowany ten przejazd, ma możliwość zapewnienia 

takiego przejazdu, a w przypadku pociągu Kategorii EIP lub innego pociągu wskazanego na 
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www.intercity.pl, objętego obowiązkową (całkowitą) rezerwacją miejsc do siedzenia miejsca do 

siedzenia są dostępne.” 

 

6) w § 18 ust. 1 pkt 1 lit c otrzymuje brzmienie: 

 

„c)  wraz z Biletem, Biletu Dodatkowego ze wskazaniem miejsca do siedzenia w danym pociągu EIP 

lub w innym pociągu wskazanym na www.intercity.pl, objętym obowiązkową (całkowitą) rezerwacją 

miejsc do siedzenia;” 

 

 

7) w § 18 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4)  § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c ZW-WB – Podróżny musi uiścić opłatę taryfową za przejazd pociągiem EIP 

albo innym pociągiem wskazanym na www.intercity.pl, objętym obowiązkową (całkowitą) 

rezerwacją miejsc do siedzenia wraz z opłatą dodatkową, zgodnie z Taryfą PKP Intercity i 

Regulaminem PKP Intercity. Posiadany Bilet, odpowiednio poświadczony podlega zwrotowi na 

zasadach określonych w §16 ZW-WB;”. 

 

 

http://www.intercity.pl/
http://www.intercity.pl/
http://www.intercity.pl/

