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  Pamiętaj: 

 Korzystając z wyszukiwarki połączeń zwracaj uwagę na datę podróży  

– część pociągów kursuje tylko w wybrane dni tygodnia, a ze względu na 

prace remontowe godziny odjazdów mogą się znacząco różnić  

w zależności od dnia.  
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Sprawdź rozkład jazdy i upewnij się, czy pociąg,  

którym chcesz jechać, zatrzymuje się na wybranej 

przez Ciebie stacji. 

Sprawdź nazwę stacji docelowej oraz godzinę przyjazdu  

Przy każdym z pociągów na rozkładzie jazdy umieszczone 

są  specjalne piktogramy. Dowiesz się z nich  

między innymi, czy Twój pociąg jest klimatyzowany,  

czy oferuje bezpłatny dostęp do Internetu, usługę gastro-

nomiczną, miejsce na rower, udogodnienia dla osób  

niepełnosprawnych itp. 

Pamiętaj, że możesz skorzystać z aplikacji 

mobilnych pomagających w planowaniu podróży, śledze-

niu utrudnień w ruchu, monitorowaniu punktualności pocią-

gów i umożliwiających zakup biletów bezpośrednio w telefo-

nie lub tablecie. 
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  Pamiętaj: 

 Sprawdź, czy masz prawo do ulgowych przejazdów  

w klasie 2. Jeśli tak – podczas kontroli biletów musisz okazać  

dokumenty poświadczające uprawnienia. 

 Wykaz ulg znajdziesz na stronach 24 i 25. 
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W Polsce działa 13 przewoźników  

pasażerskich oferujących różne rodzaje połączeń  

i różne kategorie pociągów. 

Zadzwoń pod numer infolinii lub odwiedź stronę internetową 

danego przewoźnika (dane kontaktowe znajdziesz na stro-

nach 26-27)  

i sprawdź: 

- letnie promocje i przysługujące zniżki – w tym warunki  

ewentualnego zwrotu biletu (oferty promocyjne i specjalne 

mogą przewidywać  szczególne warunki zwrotu i wymiany); 

- warunki przewozu bagażu oraz roweru; 

- możliwości podróżowania ze zwierzętami. 

Nie istnieją ogólne i wspólne reguły dla wszystkich przewoźni-

ków, jednak stosowane przez nich zasady opierają się na prze-

pisach np. prawa przewozowego. 

Ulgi ustawowe, 

  a ulgi handlowe 

Ulgi ustawowe w komuni-

kacji krajowej są refundowane 

przez budżet państwowy. Ich wy-

kaz znajdziesz na stronie 24. 

Ulgi handlowe są określane  

indywidualnie przez przewoźników.  

Są przyznawane wybranym grupom pa-

sażerów w ramach własnej polityki tary-

fowej lub jako ulgi przysługujące po-

dróżnym posiadającym wykupione 

uprawnienia. 

Przykład: bilety rodzinne lub oferowane 

przez niektóre spółki przewozowe zniżki 

dla osób do 26 roku życia, które  

nie są uczniami lub studentami, albo se-

niorów powyżej 60 lat na podstawie do-

kumentu tożsamości określającego 

wiek. 

? 
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  Pamiętaj: 

 W pociągach EIP (Pendolino) PKP Intercity nie kupisz biletu  

u konduktora. 

 Na przejazdy międzynarodowe w aplikacji mobilnej i w Internecie kupisz 

bilety tylko na pociągi PKP Intercity do Berlina oraz do Moskwy. 



 

     9  . 

W prawie każdej kasie możesz kupić większość  

biletów – niezależnie od tego, który przewoźnik ją prowadzi.  

Na przykład w kasach Przewozów Regionalnych bez problemu kupisz 

bilet na pociągi PKP Intercity, Kolei Mazowieckich czy Arrivy RP. 

Przed odejściem od kasy sprawdź, czy bilet został wystawiony zgodnie  

z Twoim życzeniem (zwróć uwagę na relację, datę odjazdu i ewentualne 

zniżki). 

Sezonowe pociągi mogą cieszyć się  

dużym zainteresowaniem, dlatego 

kup bilet z wyprzedzeniem.  

Przedsprzedaż biletów rozpoczyna się 

już na 30 dni (w przypadku połączeń  

krajowych) lub 60 dni (w przypadku 

połączeń międzynarodowych) przed 

datą podróży. 

Chcąc kupić bilet w  pociągu, musisz skierować się do drużyny  

konduktorskiej niezwłocznie po wejściu do pociągu (nie dotyczy pociągów 

Express InterCity). Konduktor naliczy dodatkową opłatę za wydanie biletu,  

chyba że: 

- jesteś osobą z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej; 

- rozpoczynasz podróż ze stacji, na której nie ma kasy biletowej lub jest  

ona nieczynna; 

- posiadasz bilet z adnotacją typu "Dalej w pociągu" lub "Zmiana przewoźnika". 

Chcesz uniknąć kolejek do kasy i kupujesz  

bilet przez Internet? Wystarczy, że podczas kontroli  

pokażesz go na ekranie smartfonu czy tabletu.  

Jednak jeśli podróżujesz za granicę bądź w wagonie sypialnym lub 

z miejscami do leżenia, dodatkowo musisz go wydrukować. 

Chcesz uniknąć kolejek do kasy i kupujesz  

bilet przez Internet? Wystarczy, że podczas kontroli  

pokażesz go na ekranie smartfonu czy tabletu.  

Jednak jeśli podróżujesz za granicę bądź w wagonie sypialnym lub 

z miejscami do leżenia, dodatkowo musisz go wydrukować. 

Chcesz uniknąć kolejek do kasy i kupujesz  

bilet przez Internet? Wystarczy, że podczas kontroli  

pokażesz go na ekranie smartfonu czy tabletu.  

Jednak jeśli podróżujesz za granicę bądź w wagonie sypialnym lub 

z miejscami do leżenia, dodatkowo musisz go wydrukować. 
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  Pamiętaj: 

 Słuchaj zapowiedzi z megafonów – informacje podane na plakatach  

w wyjątkowych sytuacjach mogą ulegać zmianom! 

 Składy niektórych pociągów są dzielone na trasie – nie wszystkie  

wagony jadą do tych samych stacji docelowych. 
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Na tablicy odjazdów pociągów na stacji przeczytaj: o której godzinie i z którego 

peronu odjeżdża Twój pociąg oraz gdzie zatrzyma się Twój wagon wskazany  

na bilecie (w którym sektorze/miejscu na peronie). 

przykładowa 
tablica  
peronowa 

Zanim wsiądziesz, sprawdź tablice kierunkowe pociągu (relacja, stacje pośrednie, 

stacja końcowa), rodzaj pociągu, klasę i numer wagonu – upewnij się, że wsiadasz 

do właściwego pociągu i wagonu. 

stacja 

docelowa 

godzina 

odjazdu 

rodzaj 

i numer pociągu 

sektory, na których 

pociąg się zatrzymuje 

stacje 

pośrednie 

dodatkowe informacje, 

np. opóźnienie pociągu 

nazwa 

pociągu 

numer 

wagonu 

rodzaj 

i numer pociągu 

stacja docelowa 

stacja początkowa 

stacje pośrednie 

przykładowa tablica  
kierunkowa na drzwiach  

pociągu 
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  Pamiętaj: 

 Upewnij się,  że posiadasz dokumenty poświadczające wiek dziecka  

(np. paszport, akt urodzenia, książeczkę zdrowia). 

 Opiekunem dziecka może być tylko jedna osoba (dotyczy to oznakowa-

nych miejsc siedzących dla dziecka i opiekuna). 
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W pociągach złożonych z tradycyjnych wagonów z przedziałami 

obsługiwanych przez PKP Intercity (IC, TLK, EIC) i Przewozy  

Regionalne (wybrane połączenia REGIO) powinien znajdować się 

jeden przedział przeznaczony dla opiekuna  

z dzieckiem do lat 6. Pociągi EIP (Pendolino) są bezprze-

działowe, z wyjątkiem trzech przedziałów znajdujących się w klasie 

2 przeznaczonych dla opiekuna z dzieckiem.  

Jeśli chcesz jechać pociągiem z rezerwacją 

miejsc (EIP, EIC, IC, TLK), w trakcie zakupu biletu poproś  

o miejsce w przedziale przeznaczonym dla opiekuna z małym  

dzieckiem – system wyda Ci rezerwację w tym przedziale.  

W pociągach bez rezerwacji miejsc wybierz przedział oznaczony  

odpowiednim piktogramem lub komunikatem. Jeśli jest zamknięty, 

zgłoś się do drużyny konduktorskiej. 

Prawa podróżujących  

z dziećmi i kobiet ciężarnych: 
• prawo do miejsc siedzących (miejsca  

siedzące dla dziecka do lat 6 i opiekuna  

w przedziale oznakowanym piktogramem  

lub tabliczką); 

• ulga na przejazd dla dzieci do lat 4  

w wysokości 100% ceny biletu; 

• prawo do przewozu wózków dziecięcych 

(często odpłatnie). 

Przewóz wózka dziecięcego odbywa się na zasadach określonych przez 

przewoźników. Wózki dziecięce są zazwyczaj traktowane jako bagaż specjalny podle-

gający zryczałtowanej opłacie.  Wyjątkiem jest przewóz wózka dziecięcego przezna-

czonego dla podróżującego w nim dziecka lub przewóz złożonego wózka 

(umieszczonego nad lub pod siedzeniem) – wówczas jesteś zwolniony z opłat za prze-

wóz.  

Bezpłatnie przewieziesz wózek pociągami Kolei Mazowieckich, PKP Szybkiej 

Kolei Miejskiej w Trójmieście oraz Szybkiej Kolei Miejskiej w Warszawie. 
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  Pamiętaj: 

 Współpasażerowie z przedziału mogą nie zgodzić się na podróż z psem. 

Jeśli tak się zdarzy, zgłoś się do drużyny konduktorskiej z prośbą 

o wyznaczenie nowego miejsca. 

 Jeśli chcesz podróżować z psem w wagonie sypialnym lub z miejscami do 

leżenia, musisz wykupić wszystkie miejsca w przedziale. 
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Zanim zabierzesz do pociągu psa, 

kota lub inne zwierzę, sprawdź, 

czy możesz je przewieźć. Jeżeli tak, 

upewnij się, czy nie będziesz musiał zapłacić  

za jego przewóz. Przykładowo przewóz psa  

w pociągach PKP Intercity jest bezpłatny tylko 

wtedy, jeśli mieści się on w transporterze. 

Przewoźnicy kolejowi ustalają reguły 

przewozu zwierząt. Zasadniczo we wszystkich 

pociągach można przewozić małe zwierzęta domowe 

umieszczone w odpowiednich pojemnikach (koszach, 

skrzynkach, klatkach) oraz psy – pod warunkiem  

posiadania przez podróżnego aktualnego świadectwa 

szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. 

Pies musi być trzymany na smyczy  

i mieć nałożony kaganiec. Nie dotyczy to 

psów przewodników i psów asystujących. 

Aby podróż z pupilem przebiegła  

bez niespodzianek: 

 Pamiętaj, aby nie karmić zwierząt bezpośrednio przed podróżą. 

 Jeśli podróż jest długa lub jest gorąco, zabierz dla swojego  

pupila miskę i wodę. 

 Kilkunastominutowe postoje pociągu w trakcie podróży możesz 

wykorzystać na krótki spacer. 
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  Pamiętaj: 

 Osoby z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej możliwości porusza-

nia się mają prawo do kupna biletu w pociągu podczas kontroli bez do-

datkowej opłaty (nie dotyczy pociągów EIP - Pendolino). 
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Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością  

lub o ograniczonej możliwości poruszania się, 

masz prawo do otrzymania pomocy podczas  

podróży, m.in. przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. 

Zgłoś taką potrzebę minimum na 48 godzin przed podróżą.  

Zgłoszenie o potrzebie uzyskania pomocy powinno zawierać: 

 imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy; 

 datę i godzinę podróży oraz stacje wyjazdu i przyjazdu; 

 rodzaj niepełnosprawności. 

Można dodać również informację o tym, czy podróż odbywa się  

z osobą towarzyszącą/opiekunem, psem przewodnikiem/asystującym 

oraz wszelkie inne przydatne informacje. 

Dane kontaktowe do przewoźników znajdziesz na stronie 24. 

W każdym pociągu jest przy-

najmniej kilka miejsc oznako-

wanych specjalnymi piktogra-

mami (miejsca dla osób  

o ograniczonej możliwości 

poruszania się). Oznacza to, że 

pierwszeństwo w zajmowaniu tych miejsc 

mają m.in. kobiety w ciąży, rekonwalescen-

ci wracający ze szpitala czy osoby niepeł-

nosprawne. Pozostali podróżni  

mogą zajmować je do czasu zgłoszenia się 

wyżej wymienionych osób. Wówczas  

zobowiązani są do ustąpienia miejsca.  

W razie problemów w wyegzekwowaniu 

tego uprawnienia należy poprosić o pomoc 

drużynę konduktorską. 

Jeśli jesteś niezado-

wolony z obsługi  

podczas podróży,  

masz prawo do złożenia rekla-

macji bezpośrednio do prze-

woźnika, z którego usług sko-

rzystałeś. Jeżeli sposób rozpa-

trzenia Twojej skargi lub rekla-

macji przez przewoźnika nie 

jest satysfakcjonujący, możesz 

skontaktować się z UTK. 



 

   18   

  Pamiętaj: 
 Nie możesz przewozić rzeczy niebezpiecznych lub mogących wyrządzić 

szkodę osobom lub mieniu, a także innych rzeczy wyłączonych przez 

przewoźnika, np. w regulaminie przewozu. 

 Nie przewieziesz roweru w wagonach gastronomicznych, sypialnych  

i z miejscami do leżenia. 
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Masz prawo zabrać ze sobą bagaż 

podręczny. W przypadku większego bagażu, 

niektórzy przewoźnicy pobierają opłaty za jego 

przewóz. Wysokość opłat jest zwykle niezależna  

od długości trasy. 

Zasady dotyczące odpowiedzialności za bagaż: 
 Za rzeczy, które przewozisz pod własnym nadzorem,  

przewoźnik kolejowy ponosi odpowiedzialność wtedy,  

gdy szkoda powstała z jego winy. 

 Za utratę lub uszkodzenie rzeczy umieszczonych w miejscu wy-

znaczonym przez przewoźnika (innym niż miejsca nad i pod siedzeniem) odpo-

wiedzialność ponosi przewoźnik. 

 Jeżeli nie dopilnowałeś bagażu umieszczonego nad lub pod siedzeniem,  

a doszło np. do jego kradzieży, nie otrzymasz odszkodowania. 

 Gdy podróżujesz w wagonie sypialnym lub z miejscami do leżenia, masz  

prawo do odszkodowania za utratę rzeczy wnoszonych do przedziałów,  

w tym bagażu, z wyjątkiem utraty pieniędzy, papierów wartościowych  

i innych cennych przedmiotów. 

Większość przewoźników 

prowadzi biura rzeczy 

znalezionych. Jeśli zostawiłeś 

coś w pociągu, skontaktuj się  

z punktem rzeczy znalezionych  

danego przewoźnika. 

Sprawdź wysokość opłaty  

za przewóz rowerów  
na stronie przewoźnika. Bezpłatnie  

przewieziesz rower w pociągach Kolei 

Mazowieckich, PKP SKM w Trójmieście, 

SKM w Warszawie, Łódzkiej Kolei  

Aglomeracyjnej (jeden rower przewożo-

ny przez jednego podróżnego). POLRE-

GIO (Przewozy Regionalne) oferuje bile-

ty z gwarancją miejsca dla roweru. Pasa-

żerowie dysponujący takim biletem mają 

pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc do 

przewozu rowerów. 



 

   20   

Gdy wsiadasz do pociągu, stajesz się nie tylko pasażerem, 

ale także klientem. Unijne rozporządzenie 1371/2007 daje Ci prawo  

do kompleksowej informacji od przewoźnika  w trakcie podróży, do uzyskania od-

szkodowania i pomocy w przypadku opóźnienia pociągu, a także do otrzymania pomo-

cy, gdy Twoja sprawność ruchowa jest ograniczona. Jeżeli przewoźnik  

nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, narusza warunki rozporządzenia. 

Warto znać swoje prawa. Zobacz, do czego jesteś uprawniony przed  

podróżą oraz w jej trakcie: 

1. Masz prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia  

lub odwołania pociągu. 
Twój pociąg ma ponad 60-minutowe opóźnienie? Jeśli w związku z tym zrezy-

gnujesz z podróży, masz prawo do: 

 zwrotu kosztu biletu; 

 Bezpłatnego przejazdu do miejsca rozpoczęcia podróży w najbliższym moż-

liwym terminie (w razie konieczności); 

 Zmiany trasy przejazdu w celu dotarcia do miejsca docelowego w najbliż-

szym możliwym terminie i na porównywalnych warunkach przewozu; 

 Dokonania zmiany rezerwacji na późniejszy, bardziej dogodny termin. 

2. Masz prawo do bezpiecznej podróży 

Jeżeli:  
 zauważysz bagaż pozostawiony bez opieki, 

 gwałtownie pogorszy się Twoje samopoczucie, 

 będziesz potrzebował pomocy 

Powiadom o tym osoby w Twoim otoczeniu, konduktora lub kierownika pociągu bądź 

funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei (tel. 22 474 00 00). Jeżeli drużyna konduktor-

ska czy funkcjonariusze SOK nie podjęli interwencji, masz prawo do złożenia skargi 

lub reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług korzystałeś.  
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3. Masz prawo do złożenia skargi 

Miałeś problem z zakupem biletu lub podróż pociągiem nie 

spełniła Twoich oczekiwań? Masz prawo do złożenia skargi. 

 Złożenie skargi nie wiąże się z żadną rekompensatą ani zadośćuczy-

nieniem. 

 W przypadku odwołania lub opóźnienia pociągu możesz ubiegać się o 

odszkodowanie. Wtedy rozpoczyna się proces reklamacji.  

4. Masz prawo do bezproblemowego zakupu biletu 

Bilet na pociąg możesz kupić: 
 w kasie biletowej,  

 w automacie, 

 przez aplikację na urządzenia mobilne, 

 przez internet, 

 u konduktora w pociągu.  

 

Uwaga! Skontaktuj się z przewoźnikiem, zapytaj o najtańszy bilet w 

danej relacji oraz o sposób jego nabycia. 

Jeżeli na stacji, na której wsiadasz do pociągu, nie ma kasy biletowej ani 

automatu, masz prawo nabyć bilet u konduktora bez żadnych dodatko-

wych opłat ( wyjątek to Express InterCity Premium, czyli Pendolino). 

 

Uwaga! W większości przypadków w celu zakupu biletu na pokładzie 

należy wsiąść do pociągu pierwszymi drzwiami, licząc od czoła składu. 

Osoby niepełnosprawne mogą zakupić bilet na pokładzie  w cenie nie 

powiększonej o dodatkowe opłaty. 
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5. Masz prawo do pomocy przed podróżą i w jej trakcie 

Twoja sprawność ruchowa jest ograniczona? Przysługuje Ci prawo do 

bezpłatnej pomocy podczas podróży oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. 

Pomoc obejmuje także rzetelną informację dotyczącą dostępności taboru kolejowe-

go przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w interesującej Cię rela-

cji.  

 

Pamiętaj, aby  powiadomić przewoźnika kolejowego lub zarządcę stacji o Twoich 

potrzebach co najmniej 48 godzin przed odjazdem.  

 

Jeżeli nie udzielone Ci pomocy lub została ona udzielona niewłaściwie, masz prawo 

do złożenia skargi lub reklamacji bezpośrednio do przewoźnika, z którego usług ko-

rzystałeś.  

6. Masz prawo do rzetelnej informacji 

Masz prawo do informacji zarówno przed odjazdem pociągu, jak i podczas po-

dróży.  

 Sprzedawcy powinni udzielić Ci informacji dotyczących rozkładu jazdy czy 

najszybszych i najtańszych połączeń w danej relacji.  

 W trakcie podróży powinieneś zostać powiadomiony m.in. O usługach świad-

czonych w pociągu, o następnych stacjach, a w przypadku opóźnienia o szaco-

wanym czasie przybycia do celu podróży.  

Szczegółowe informacje są udostępniane na stronie internetowej przewoźnika 

i infolinii, w gablotach informacyjnych na dworcach czy w punktach odprawy 

podróżnych. W pociągu wiadomości są przekazywane poprzez system nagła-

śniający i pracowników drużyny konduktorskiej.  

  Pamiętaj: 

Więcej informacji o prawach pasażerów znajdziesz na stronie: 

 pasazer.info.pl 
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Jeżeli nie jesteś usatysfakcjonowany  

warunkami podróży, masz prawo wnieść 

skargę lub reklamację: 

Skarga nie wiąże się  

z roszczeniem finansowym  

- może dotyczyć np. zastrze-

żeń do personelu spółek ko-

lejowych, stanu dworców 

lub taboru itd. 

Reklamację możesz złożyć  

w przypadku, gdy poniosłeś straty  

finansowe. Należy ją kierować  

do przewoźnika, z którego usług  

korzystałeś. Pamiętaj, że do reklamacji 

należy dołączyć oryginał biletu.  

W przypadku niektórych przewoźni-

ków, jeżeli kupowałeś bilet przez  

Internet lub przy pomocy aplikacji  

mobilnej, reklamację możesz złożyć 

drogą elektroniczną - wystarczy załą-

czyć plik z biletem lub podać jego  

numer. 

Przewoźnik ma 30 dni na przygotowanie  

odpowiedzi. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją spółki,  

możesz zwrócić się do Rzecznika Praw Pasażera Kolei. 

Wystarczy, że wypełnisz stosowny wniosek  

i prześlesz go do Rzecznika. Rzecznik przedstawi Tobie  

i przedsiębiorcy, z którym toczysz spór, propozycję jego rozwiązania. 

Postępowanie jest bezpłatne i trwa nie dłużej niż 90 dni (w szczegól-

nie skomplikowanych wypadkach może być przedłużone). Ty i przed-

siębiorca w terminie 7 dni od dnia przedstawienia propozycji rozwią-

zania sporu jesteście zobowiązani do podjęcia decyzji, co do wyraże-

nia zgody na przedstawioną propozycję. 
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Załącznik 1. 

Wykaz ulg ustawowych w komunikacji krajowej 

wysokość 

ulgi 

osoby uprawnione 

do korzystania z ulgi 

100% dzieci w wieku do 4 lat (bilety jednorazowe). 

95% przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo nie-

zdolnej do samodzielnej egzystencji (bilety jednorazowe)  

93% osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji (bilety jedno-

razowe lub miesięczne imienne w pociągach osobowych)  

78% dzieci i młodzież dotknięte niepełnosprawnością do ukończenia 24 roku życia; 

studenci dotknięci niepełnosprawnością do ukończenia 26 roku życia (bilety jed-

norazowe lub miesięczne imienne); jedno z rodziców lub opiekun dzieci 

i młodzieży dotkniętych niepełnosprawnością (bilety jednorazowe). Uprawnienie 

obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do 

przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, pla-

cówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiające-

go dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, 

ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka 

wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem 

78% żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okre-

sowej i nadterminowej; osoby spełniające obowiązek tej służby w formach rów-

norzędnych; cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby nie-

zdolne do samodzielnej egzystencji (bilety jednorazowe w pociągach osobowych, 

pospiesznych i ekspresowych) 

51% studenci do ukończenia 26 roku życia; studenci studiujący za granicą; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych; doktoranci do ukończenia 35 roku życia (bilety 

jednorazowe w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz bilety 

miesięczne imienne w pociągach osobowych i pospiesznych) 

51% osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji 

(bilety w pociągach innych niż osobowe). 
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49% rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny 

(bilety miesięczne imienne w pociągach osobowych i pospiesznych); oso-

by niezdolne do samodzielnej egzystencji (bilety jednorazowe  

w pociągach osobowych); dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia od-

bywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do 

ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjal-

nej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie 

dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (bilety miesięczne imienne  

w pociągach osobowych), dzieci i młodzież ze szkół zagranicznych, w któ-

rych prowadzone jest nauczanie w języku polskim (bilety miesięczne) 

37% osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (bilety jednorazowe 

w pociągach innych niż osobowe); osoby niewidome nieuznane za osoby 

niezdolne do samodzielnej egzystencji (bilety jednorazowe lub miesięcz-

ne imienne w pociągach innych niż osobowe); dzieci w wieku powyżej 

4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowa-

nia przedszkolnego (bilety jednorazowe w pociągach osobowych, po-

spiesznych i ekspresowych);  dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia 

odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do 

ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjal-

nej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej) nie 

dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (bilety jednorazowe w pociągach 

osobowych, pospiesznych i ekspresowych); posiadacze ważnej Karty Po-

laka (bilety jednorazowe w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspre-

sowych; rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Ro-

dziny (bilety jednorazowe w pociągach osobowych, pospiesznych i eks-

presowych), dzieci i młodzież ze szkół zagranicznych, w których prowa-

dzone jest nauczanie w języku polskim (bilety jednorazowe). 

37% do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% w pociągach osobowych, 

pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich 

współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne  

33% nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych, nauczyciele 

szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicz-

nych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – oraz nau-

czyciele akademiccy (bilety jednorazowe i miesięczne imienne w pocią-

gach osobowych). 
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Załącznik 2. 

Przewoźnicy kolejowi w Polsce 

Przewoźnicy ogólnokrajowi 

Przewoźnik Strona internetowa 
Numer  
infolinii 

PKP Intercity 
S.A.  

www.intercity.pl 
22 391 97 57 

703 200 200 *) 

Przewozy  
Regionalne 

Sp. z o. o. 
(operator mar-
ki POLREGIO) 

 www.polregio.pl 703 20 20 20 *) 

Przewoźnicy regionalni 

Koleje  
Mazowieckie – 

KM Sp. z o. o.  

www.mazowieckie 
.com.pl 

22 364 44 44 

Koleje Dolno-
śląskie S.A. 

 

kolejedolnoslaskie 
.eu 

76 753 51 22 
703 302 503 *) 

Koleje Śląskie 
Sp. z o. o. 

 
  

www.kolejeslaskie 
.com 

32 428 88 88 

Koleje  
Wielkopolskie 

Sp. z o.o.  

www.koleje-
wielkopolskie.com.pl 

61 279 27 78 

Arriva RP 
Sp. z o. o.  

www.arriva.pl 
801 08 15 15 
22 481 39 48 

Koleje  
Małopolskie 

Sp. z o. o.  
malopolskiekoleje.pl 703 20 20 25 *) 

UBB Polska 
 

www.ubb-
online.com/pl 

+49 38378 
27117 
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Przewoźnicy aglomeracyjni 

PKP SKM  
w Trójmieście 

Sp. z o. o.  

www.skm.pkp.pl 58 721 21 70 

Warszawska 
Kolej  

Dojazdowa 
Sp. z o. o.  

www.wkd.com.pl 
22 758 00 12 
22 755 70 82 

SKM  
w Warszawie 

Sp. z o. o. 
 

skm.warszawa.pl 
19 115 

(infolinia miej-
ska) 

Łódzka Kolej 
Aglomeracyjna 

Sp. z o. o. 
 

lka.lodzkie.pl 42 205 55 15 

*) Opłata za połączenie z numerami zaczynającymi się od cyfr 

703 2 wynosi 1,29 zł za minutę, a z rozpoczynającymi się od 

cyfr 703 3—2,08 zł/min. 
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al. Jerozolimskie 134 

02-305 Warszawa 

 

www.utk.gov.pl 

www.pasazer.info.pl 

pasazer@utk.gov.pl 

 

infolinia dot. praw pasażerów  

w transporcie kolejowym: 

801 044 080 
dla połączeń z telefonów stacjonarnych 

22 460 40 80 

dla połączeń z telefonów komórkowych 

czynna dni robocze w godz. 8:15-16:15 

opłata według taryfy operatora 


