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Korzystanie z miejsc siedzących w pociągach przez osoby
niepełnosprawne
Aktualizacja niniejszego materia?u: 20.05.2015 r.
W zwi?zku z pytaniami osób niewidomych i s?abowidz?cych dotycz?cymi korzystania z
uprzywilejowanych miejsc siedz?cych w poci?gach wyja?niamy, ?e dwaj przewo?nicy kolejowi Przewozy
Regionalne i Spó?ka PKP Intercity zapewniaj? tak? mo?liwo??. Poni?ej zapisy z regulaminów tych
przewo?ników ?wiadcz?ce o takiej ewentualno?ci:
Regulamin przewozu Spó?ki z o.o. „Przewozy Regionalne” (obowi?zuje od dnia 10 marca 2015 r.):
Podstawa prawna Regulaminu: Uchwa?a Nr 206/2014 Zarz?du „Przewozów Regionalnych” Spó?ki z
ograniczon? odpowiedzialno?ci? z dnia 8 lipca 2014 r.
§ 5. Korzystanie z miejsc do siedzenia w Poci?gach
1. Poci?gi uruchamiane przez PR nie s? obj?te rezerwacj? miejsc do siedzenia. Ka?da osoba mo?e
skorzysta? z jednego ogólnodost?pnego miejsca do siedzenia. Podró?ny ma prawo zaj?? wolne miejsce
tylko dla siebie i dla ka?dej jad?cej z nim osoby, której bilet mo?e okaza?.
2. W poci?gach wyznacza si? miejsca dla:
1) osób z dzie?mi w wieku do lat 4 i kobiet w ci??y,
8
2) osób niepe?nosprawnych i osób o ograniczonej sprawno?ci ruchowej.
3. Miejsca, o których mowa w ust. 2 s? wyznaczane w bezpo?rednim s?siedztwie drzwi wej?ciowych do
poci?gu. Miejsca te oznaczone s? piktogramami.
Piktogramy informuj?ce o wyznaczeniu miejsc znajduj? si? na ?cianie bocznej przy drzwiach wej?ciowych
do poci?gu.
4. Pierwsze?stwo do zajmowania miejsc, o których mowa w ust. 2, maj? te osoby, dla których zosta?y one
wyznaczone.
5. Wyznaczone miejsca, niezaj?te przez uprawnione osoby, mog? by? zajmowane przez innych
podró?nych, ale tylko do czasu zg?oszenia si? osoby uprawnionej.
6. W przypadku braku miejsca do siedzenia, podró?nemu z wa?nym dokumentem przewozu nie
przys?uguje zwrot nale?no?ci za przejazd ani rekompensata z tego tytu?u.
7. Na miejscach do siedzenia nie wolno umieszcza? zwierz?t ani baga?u r?cznego.
Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierz?t przez Spó?k? "PKP Intercity" stanowi?cy
za??cznik do uchwa?y Nr 387/2015 Zarz?du "PKP Intercity" S.A. z dnia 28 kwietnia
2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierz?t przez Spó?k?
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§ 12. Korzystanie z miejsc do siedzenia w poci?gach Intercity
1. Do zaj?cia miejsca do siedzenia w poci?gu uprawniony jest Podró?ny z wa?nym biletem na przejazd,
na którym wskazane jest to miejsce, posiadaj?cy bilet dodatkowy ze wskazaniem danego miejsca lub
posiadaj?cy dop?at? do poci?gu EIP. Podró?ny, który chce zaj?? dodatkowe miejsce, obowi?zany jest
wykupi? bilet jednorazowy normalny ze wskazaniem miejsca, a w przypadku przejazdu w przedziale
mened?erskim naby? równie? bilet dodatkowy z op?at? serwisow?.
2. Prawo do zajmowania miejsc wyznaczonych dla:
1) Podró?nych z dzie?mi w wieku do lat 6 - maj? te osoby, dla których zosta?y one przeznaczone. W
przypadku przejazdu:
a) w poci?gu TLK, IC, EIC - opiekunem dziecka mo?e by? tylko jedna osoba,
b) w poci?gu EIP - w przedziale wraz z dzieckiem i jego opiekunem mog? odbywa? przejazd inne osoby z
nim podró?uj?ce;
2) osób niepe?nosprawnych - maj? te osoby, dla których zosta?y one przeznaczone.
Prawo do zajmowania ww. miejsc przys?uguje równie? osobom posiadaj?cym bilet ze wskazaniem tych
miejsc lub kobietom w ci??y za okazaniem odpowiedniego dokumentu (np. za?wiadczenie lekarskie, karta
ci??y itp.). Obowi?zek ten nie dotyczy kobiet o widocznej ci??y.
3. Podró?ny nieposiadaj?cy:
1) w poci?gu TLK, IC, albo EIC - wskazania miejsca do siedzenia - mo?e zaj?? wolne miejsce, ale tylko do
czasu zg?oszenia si? osoby:
a) posiadaj?cej bilet ze wskazaniem tego miejsca lub
b) uprawnionej do zaj?cia tego miejsca;
2) w poci?gu EIP - biletu ze wskazaniem miejsca do siedzenia, biletu dodatkowego ze wskazaniem
danego miejsca, albo dop?aty do poci?gu EIP traktowany jest jak Podró?ny bez wa?nego biletu.
4. Jedno miejsce do siedzenia w poci?gu EIP, albo w przedziale mened?erskim mog? zajmowa? dwie
osoby, je?eli przynajmniej jedna z nich jest w wieku do lat 4.
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