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Do Pisma nr BBO6-780/25/2020 
 
 
 
 

Warunki i zasady odprawy stosowane przy przejazdach specjalnymi pociągami 

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

Ogólnopolską Pielgrzymką Kolejarzy na Jasną Górę w dniach 7-8 listopada 2020 r.  

(dalej Pociągi pielgrzymkowe) 

 

 

1. Pociągi pielgrzymkowe są specjalnymi pociągami pospiesznymi, niekursującymi w ramach 

regularnych przewozów osób, uruchamianymi okazjonalnie w celu przewozu osób 

uczestniczących w XXXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną Górę  

w dniach 7-8 listopada 2020 r.  

2. Na przejazd Pociągiem pielgrzymkowym każda osoba zobowiązana jest posiadać bilet według 

taryfy specjalnej (dalej „Bilet Pielgrzyma”) z ceną zryczałtowaną 55 zł brutto (netto – 50,93 zł, 

PTU – 4,07 zł) wraz z nieodpłatnym biletem dodatkowym ze wskazaniem miejsca do siedzenia.  

Od ceny tej nie stosuje się ulg ani opustów, w tym ulg dla osób uprawnionych do ulgowych 

usług transportowych. 

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

ulg ustawowych, handlowych ani bilety wydane według ofert „PKP Intercity” S.A. (dalej: 

„Spółka”), np. Bilet weekendowy, bilety okresowe. 

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

przebiegu Pociągów pielgrzymkowych do stacji Częstochowa lub Częstochowa Stradom, 

zgodnie z rozkładami jazdy poszczególnych pociągów. 

5. Bilet Pielgrzyma zakupiony do stacji Częstochowa lub Częstochowa Stradom wraz z 

rezerwacją miejsca,  o której mowa w ust. 2 uprawniają do przejazdu powrotnego pociągiem 

pielgrzymkowym ,( tj. do stacji wyjazdu na nim określonej i na miejscu, wskazanym  na bilecie 

dodatkowym).  

6. Nie wydaje się Biletów Pielgrzyma na przejazd częściowo Pociągiem pielgrzymkowym  

i częściowo innym pociągiem uruchamianym przez Spółkę.  

7. Bilet Pielgrzyma zawiera wypis „Bilet Pielgrzyma” i można go nabyć:  

1) korzystając z przypisanego poszczególnym połączeniom linku (hiperłącza), kierującego do 

zakupu biletu w systemie internetowej sprzedaży biletów e-IC. O uruchomieniu sprzedaży 

internetowej poinformujemy zainteresowanych Klientów z chwilą jej udostępnienia.; 

2) w kasie biletowej  

8. Sprzedaż Biletu Pielgrzyma będzie prowadzona od 14.10.2020 r. do 25.10.2020 r.  włącznie. 

Po tym terminie sprzedaż zostanie zamknięta.    

9. Spółka zastrzega sobie możliwość wydłużenia okresu sprzedaży dla poszczególnych lub 

wszystkich pociągów. 
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10. W wypadku nie uruchomienia pociągu na danej trasie, należności za zakupione a 

niewykorzystane bilety będą zwracane, bez potrącania odstępnego.    

11. W przypadku zamiaru zmiany terminu wyjazdu, przejścia do innego pociągu Spółki 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 pod 

warunkiem, że: 

1)  Bilet zakupiony w kasie zostanie zwrócony najpóźniej przed odjazdem Pociągu 

pielgrzymkowego ze stacji wyjazdu wskazanej na nim; 

2) Bilet zakupiony w systemie sprzedaży internetowej zostanie samodzielnie zwrócony po 

zalogowaniu do Serwisu e-IC (trzeba skorzystać z opcji Rezygnuj), w terminie do 5 minut przed 

godziną odjazdu pociągu, wskazanego na bilecie. 

Od zwracanych należności potrącamy odstępne w wysokości 15% z zastrzeżeniem ust. 9.  

13.  W Pociągach pielgrzymkowych nie prowadzi się sprzedaży biletów na przejazd. 

14.  W przypadku stwierdzenia braku Biletu Pielgrzyma Podróżnego traktujemy jak podróżnego 

bez ważnego biletu, zgodnie z § 22 RPO-IC (oprócz należności za przejazd naliczana będzie  

opłata dodatkowa za brak ważnego biletu na przejazd).  

15.  W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednie 

postanowienia Taryfy przewozowej Spółki „PKP Intercity” (TP-IC), Regulaminu przewozu osób, 

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

„PKP Intercity” S.A. (Regulamin e-IC) oraz Przejściowych szczególnych warunków i zasad 

odprawy oraz przewozu osób pociągami PKP Intercity w czasie obowiązywania ograniczeń 

przewozu pasażerów w związku z COVID-19. 


