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Do Pisma nr BSO6-780A-16/18 
 
 
 

Warunki i zasady odprawy stosowane przy przejazdach specjalnymi pociągami 

pospiesznymi uruchamianymi przez Spółkę „PKP Intercity” S.A. w związku z XXXV 

Ogólnopolską Pielgrzymką Kolejarzy na Jasną Górę w dniach 17-18 listopada 2018 r.  

(dalej Pociągi pielgrzymkowe) 

 

1. Pociągi pielgrzymkowe są pociągami pospiesznymi specjalnymi, okazjonalnymi, 

niekursującymi w ramach regularnych przewozów osób, uruchamianymi w celu przewozu 

osób uczestniczących w XXXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę w 

dniach 17-18 listopada 2018 r. Wyjątek stanowią kursujące regularnie następujące pociągi, tj.: 

- pociąg nr 21100/1, do którego w dniu 17.11.2018 r. od stacji Lublin, zostanie włączonych 6 

dodatkowych wagonów;  

- pociąg nr 82102/3, do którego w dniu 18.11.2018r. od stacji Łuków, zostanie włączonych 6 

dodatkowych wagonów; 

- pociągi: nr 23104/5 i nr 3804/5, do każdego z nich w dniu 17.11.2018 r., zostaną włączone 3 

wagony; 

- pociągi: nr 8305/4 i nr 32104/5, do każdego z nich w dniu 18.11.2018 r., zostaną włączone 3 

wagony; 

Dodatkowe wagony przeznaczone są wyłącznie dla pielgrzymów.  

2. W przypadku odprawy podróżnych w Pociągach pielgrzymkowych nie pobiera się opłaty 

pokładowej .  

3. Na przejazd Pociągiem pielgrzymkowym każda osoba zobowiązana jest posiadać bilet 

według taryfy specjalnej (dalej „Bilet Pielgrzyma”) z ceną zryczałtowaną 35,00 zł brutto (netto 

– 32,41 zł, PTU – 2,59 zł). Od ceny tej nie stosuje się ulg ani opustów, w tym ulg dla osób 

uprawnionych do ulgowych usług transportowych. 

4. W Pociągach pielgrzymkowych nie są honorowane indywidualne uprawnienia podróżnych do 

ulg ustawowych, handlowych ani bilety wydane według ofert Spółki „PKP Intercity” S.A.  np. 

Bilet weekendowy, bilety okresowe. 

5. Bilety Pielgrzyma wydaje się na przejazd w klasie 2 w relacjach od stacji położonych na 

drodze przebiegu Pociągów pielgrzymkowych do stacji Częstochowa. 

6. Bilet Pielgrzyma do stacji Częstochowa uprawnia do przejazdu powrotnego Pociągiem 

pielgrzymkowym, tj. do stacji wyjazdu na nim wskazanej.  

7. Nie wydaje się Biletów Pielgrzyma na przejazd częściowo Pociągiem pielgrzymkowym i 

częściowo innym pociągiem uruchamianym przez Spółkę „PKP Intercity” S.A.   

8. Bilet Pielgrzyma musi być zaopatrzony w wypis „Bilet Pielgrzyma” i można go nabyć w: 

1) kasie biletowej (kod oferty 9 – funkcja FIN), 

2) Pociągu pielgrzymkowym – wyłącznie na przejazd tym pociągiem , 

9. W Pociągach pielgrzymkowych nie wskazuje się miejsc do siedzenia 

10. Nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nie okazania w pociągu Biletu 

Pielgrzyma, choćby później podróżny bilet ten okazał. 
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11. W przypadku zamiaru zmiany terminu wyjazdu, przejścia do innego pociągu Spółki „PKP 

Intercity” S.A. nie będącego Pociągiem pielgrzymkowym lub do pociągu innego przewoźnika 

z Biletem Pielgrzyma należy nabyć nowy bilet na przejazd zgodnie z indywidualnymi 

uprawnieniami.   

12. Zwrot należności za całkowicie niewykorzystany Bilet Pielgrzyma można uzyskać w kasie 

biletowej, po potraceniu 15% tytułem odstępnego. Bilet należy zwrócić  najpóźniej przed 

odjazdem Pociągu pielgrzymkowego ze stacji wyjazdu wskazanej na bilecie.    

13. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio postanowienia Taryfy przewozowej 

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

„PKP Intercity” (RPO-IC). 


