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Warszawa,12.10.2022  
 
BBO2e-7820-21/2022 

Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy 
Ks. Eugeniusz Zarębiński 
Ul. Zbożowa 75 
20-827 Lublin 

 
Spółka  „PKP Intercity” S.A.  informuje, że w dniach 5 - 6 listopada  2022 r.  zostaną uruchomione 

specjalne pociągi pielgrzymkowe dla uczestników XXXIX Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną 

Górę. Pociągi te, zestawione z wagonów klasy drugiej, będą kursowały  

w poniższych zestawieniach:  

Nr pociągu Nazwa Relacje 
Liczba 

wagonów 

14212/3 

Pielgrzymkowy 1 

Terespol Częstochowa  6 

41200/1 Częstochowa  Terespol 6 

14216/7 

Pielgrzymkowy 2 

Białystok Częstochowa Stradom 7 

41202/3 Częstochowa Stradom Białystok 7 

20104 

Pielgrzymkowy 31 

Hrubieszów Miasto Lublin 2 

24200/1 Lublin Częstochowa  5 

42201/0 Częstochowa  Lublin 5 

22105 Lublin Hrubieszów Miasto 2 

54200/1 
Pielgrzymkowy 4 

Gdynia Główna Częstochowa  7 

45202/3 Częstochowa  Gdynia Główna 7 

34202/3 
Pielgrzymkowy 5 

Przemyśl Główna Częstochowa  4 

43201/0 Częstochowa  Przemyśl Główna 4 

54202/3 
Pielgrzymkowy 6 

Słupsk Częstochowa Stradom 8 

45207/6 Częstochowa Stradom Słupsk 8 

81106/7 / 74200 

Pielgrzymkowy 72 

Szczecin Główny / Poznań Główny  Częstochowa Stradom 6 

47201 / 78201/0 
Częstochowa Stradom / Poznań 

Główny 
Poznań Główny / Szczecin Główny 6 

Ww. pociągi i wagony przeznaczone będą wyłącznie dla osób posiadających Bilet Pielgrzyma   

i nie będą ogólnodostępne. Pociągi te nie będą dostępne w wyszukiwarkach oraz opublikowane 

na ogólnodostępnych rozkładach jazdy pociągów. W załączeniu rozkłady jazdy dla tych 

pociągów. 

                                                 
1 Dla przejazdu pielgrzymów zostaną włączone 2 wagony klasy II, które będą kursować odpowiednio na odcinku:  

a)  Hrubieszów – Lublin Główny w pociągu nr  20104/5, a na stacji Lublin Główny przełączone do pociągu pielgrzymkowego 
nr 24200/1 jadącego w relacji Lublin Główny – Częstochowa w dniu 5 listopada br. 

b)  Lublin Główny – Hrubieszów w pociągu nr 22105, na stacji Lublin Główny przełączone z pociągu pielgrzymkowego nr 
42201 jadącego w relacji Częstochowa – Lublin Główny w dniu 6 listopada br. 
 

2 Dla przejazdu pielgrzymów zostanie włączonych 6 wagonów  klasy II, (2 wagony z pociągu 81106/1 – wyłączone ze sprzedaży 
oraz 4 wagony włączone na stacji Szczecin Główny), które będą kursować odpowiednio na odcinku:  
Szczecin Główny – Poznań Główny w pociągu nr 81106/7, a następnie od stacji Poznań Główny wagony te będą kursować jako 
pociąg  nr 74200 w dniu 5 listopada br. 
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W związku z powyższym obowiązują następujące zasady korzystania przejazdu ww. pociągami:  

1) na przejazd pociągami pielgrzymkowymi należy nabyć bilet z ceną zryczałtowaną w wysokości 

70 zł brutto (netto – 64,81 zł), który będzie  zaopatrzony w wypis „Bilet Pielgrzyma”: 

a) w kasie biletowej, 

b) w Pociągu pielgrzymkowym (wyłącznie na przejazd tym pociągiem). Jeżeli na stacji 

wyjazdu podróżnego nie ma kasy, to w pociągu nie pobiera się opłaty pokładowej,  

w przeciwnym wypadku opłata pokładowa jest obligatoryjna,  

na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez Spółkę „PKP 

Intercity” S.A. (RPO-IC), 

2) bilety wg oferty Bilet Pielgrzyma zostały udostępnione do sprzedaży w dniu 17 października 

2022r., 
 

3) Bilety Pielgrzyma (z ceną zryczałtowaną) wydawane będą: 
a) w relacjach od stacji położonych na drodze przejazdu Pociągów pielgrzymkowych do stacji 

Częstochowa, 

b) na przejazd w klasie 2, 

c)  wyłącznie wg taryfy normalnej. Od ceny wskazanej w pkt 1 nie stosuje się ulg ani upustów, 

w tym ulg dla osób uprawnionych do ulgowych usług transportowych. Bilet Pielgrzyma 

uprawnia do przejazdu powrotnego do stacji wyjazdu wskazanej na tym bilecie, pociągiem 

pielgrzymkowym.  

4) w Pociągach pielgrzymkowych: 

a)  nie są honorowane bilety wydane według innych ulg ani ofert Spółki PKP Intercity, np.: 

bilety okresowe, sieciowe, 

b) nie stosuje się rezerwacji miejsc, 

5) nie wydaje się Biletów Pielgrzyma na przejazd częściowo Pociągiem pielgrzymkowym  

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

6) nie podlegają zwrotowi należności uiszczone z powodu nieokazania w pociągu Biletu 

Pielgrzyma, choćby później podróżny bilet ten okazał, 

7) w przypadku zamiaru zmiany terminu wyjazdu, przejścia do innego pociągu Spółki „PKP 

Intercity” S.A. lub do pociągu innego przewoźnika z Biletem Pielgrzyma – oferta nie ma 

zastosowania. Podróżny musi nabyć nowy bilet na przejazd, zgodnie z indywidualnymi 

uprawnieniami, 

8) zwrotu należności za całkowicie niewykorzystany Bilet Pielgrzyma zakupiony w kasie 

biletowej, dokonuje kasa biletowa. Bilet należy zwrócić najpóźniej przed odjazdem Pociągu 

pielgrzymkowego ze stacji wyjazdu na nim wskazanej. Od zwracanych należności potrącane 

jest odstępne w wysokości 15%.  
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