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Odpowiadając na pismo o sygnaturze BPS/043-33-1322/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w imieniu 

„PKP Intercity” S.A. (dalej: PKP IC, Spółka) chciałbym przeprosić za zwłokę z udzieleniu odpowiedzi, 

która spowodowana była czynnikiem ludzkim.  

 

Uprzejmie informuję, że Spółka zapoznała się z treścią oraz przeanalizowała zgłoszone w oświadczeniu 

Pana Senatora Przemysława Błaszczyka zagadnienia.  

 

Uprzejmie wyjaśniam, że korzystanie z przejazdów pociągami ExpressIC (EIC) na podstawie biletów 

odcinkowych nie jest możliwe z uwagi na dalekobieżny charakter przewozów świadczony pociągami 

tej kategorii. Funkcję dowozu podróżnych do pracy i szkół (na podstawie biletów odcinkowych) 

zapewniają pociągi TLK i IC uruchamiane w ramach umowy PSC. Dlatego przy tworzeniu obecnego 

Rozkładu Jazdy Pociągów, PKP IC dąży do zapewnienia maksymalnej liczby pociągów kategorii TLK i IC. 

Dotyczy to również modernizowanej linii numer 3. Głównym zadaniem pociągów ekspresowych EIC 

jest przewożenie osób pomiędzy największymi aglomeracjami na dużych odległościach przy 

zachowaniu wysokiego standardu podróży. Umożliwienie przejazdu podróżnym z biletami 

miesięcznymi na krótkich odcinkach spowoduje zmniejszenie dostępności usługi dla pasażerów 

podróżujących na dalekie odległości i znaczne obniżenie komfortu, jak również zablokuje możliwość 

wykorzystania taboru zgodnie z przeznaczeniem tj. przewóz osób w relacji Warszawa – Berlin albo 

Warszawa – Szczecin. Zaznaczyć należy, że pociągi uruchamiane przez PKP IC objęte są obowiązkową 

rezerwacją miejsc. W związku z tym korzystanie z pociągów EIC na odcinku Kutno – Warszawa – Kutno 

wiąże się z koniecznością posiadania przez pasażerów rezerwacji miejsca. Wyrezerwowanie miejsc na 

stosunkowo krótkim odcinku uniemożliwia w takiej sytuacji nabycie biletu przez podróżnych chcących 

skorzystać z przejazdów na duże odległości np. Warszawa – Berlin czy Warszawa – Szczecin. Należy 

także podkreślić, że prace remontowe utrudniające i ograniczające korzystanie z przejazdów trwają 

również na innych liniach kolejowych. Wprowadzenie honorowania biletów ważnych na przejazd 
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pociągami pospiesznymi w pociągach wyższej kategorii na tym odcinku niesie za sobą ryzyko kolejnych 

wystąpień o honorowanie na innych odcinkach.   

 

Ponadto uprzejmie informuję, że od dnia 9 marca 2022 roku w związku ze wzmożonym potokiem 

podróżnych związanym z działaniami wojennymi w Ukrainie pociągi kategorii EIC zostały przez PKP IC 

przekwalifikowane na pociągi kategorii IC. Wobec tego osoby posiadające bilety odcinkowe miesięczne 

ważne na odcinku Kutno - Warszawa - Kutno mają możliwość korzystania z przejazdów 18 parami 

bezpośrednich pociągów. Zaznaczyć należy także, że obecnie sytuacja uległa polepszeniu z uwagi na 

kursowanie pociągu IC 28106 „Kujawiak”, który z Warszawy wyjeżdża po godzinie 16 zapewniając tym 

samym powrót mieszkańców Kutna z miejsc pracy i placówek oświatowych do miejsca zamieszkania. 

Jednocześnie zapewniam, że Spółka podejmuje szereg działań mających na celu polepszania oferty 

przewozowej we wszystkich obsługiwanych relacjach oraz zapewnianiu coraz większego komfortu 

podróżowania. 

 
Uprzejmie proszę o przyjęcie powyższych informacji.      
                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                  Robert Czerniak 

         Dyrektor Biura  
            Rozkładu Jazdy i Produktów 
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