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1. Rozkład jazdy 

http://rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn? 

2. Informacje ogólne 

W Polsce sieć kolejowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Ceny połączeń są zróżnicowane w zalęzności 

od rodzaju pociągu, relacji, ilości osób itd. Bardzo często zdarzają się oferty promocyjne  

i zniżki. Warto również kupować bilet z wyprzedzeniem, a o aktualne promocje pytać trzeba w 

punktach informacji lub szukać ich na stronie PKP. Zazwyczaj najdroższe, ale i najszybsze są 

pociągi InterCity (IC) i ekspresowe (EX). Można się nimi poruszać pomiędzy dużymi miastami, 

czyli na sporych odległościach. Tańsze są pociągi pospieszne, a najtańsze – osobowe pociągi 

podmiejskie. Wyszukując połączenia w Internecie, możemy zaznaczyć, że chcemy zobaczyć 

wszystkie możliwe połączenia i otrzymamy ofertę przejazdu pociągami wszystkich kategorii od 

pociągów podmiejskich, przez pospieszne, po ekspresy. Możemy również wybrać opcję dojazdu 

tylko pociągami osobowymi – wtedy będziemy jechać dłużej, ale taniej. Należy pamiętać, że nie 

wszystkie pociągi kursują bezpośrednio do danej stacji, czasami konieczna jest jazda z 

przesiadkami.  

Jeśli chcemy przemieścić się tanio między miastami wojewódzkimi, to najlepiej skorzystać z 

pociągów pospiesznych InterRegio (IR). Jest to kategoria pociągów międzywojewódzkich będąca 

tanią alternatywą dla pociągów InterCity. Pociągi InterRegio kursują codziennie.  

Jeśli nie zależy nam zbytnio na czasie, to ze względu na konkurencyjne ceny warto zwrócić uwagę 

na połączenia oferowane przez Tanie Linie Kolejowe (TLK).  Bilety na TLK dostępne są w 

przedsprzedaży, dlatego trzeba je kupować tak szybko, jak to możliwe, szczególnie przed 

wakacjami, świętami i tzw. długimi weekendami (okresami, kiedy soboty i niedziele łączą się ze 

świętami państwowymi wolnymi od pracy np. okres 1-3 maja). Bilet na TLK wydawany jest na 

http://www.pkp.pl/
http://rozklad-pkp.pl/bin/query.exe/pn?


konkretny pociąg i zawiera numer miejsca do siedzenia – tzw. miejscówkę. Za przystępną cenę 

można przejechać dowolnie długą trasę (najkorzystniej jest kupić bilet na jak najdłuższy odcinek 

jazdy). Jeżeli nie zdążysz kupić biletu w kasie, musisz jak najszybciej zgłosić się do konduktora, 

który ma możliwość sprzedania biletu (konduktor od sprzedaży pobiera prowizję – około 10 zł. 

Tylko jeśli wsiadasz na stacji, na której nie ma kasy biletowej lub jest ona nieczynna, konduktor 

musi sprzedać bilet bez dodatkowej opłaty). Pociągi TLK mają wagony restauracyjne.  

PKP oferuje też połączenia międzynarodowe, w szczególności pociągi EuroCity. Są to najszybsze 

połączenia z Warszawy, Poznania, Krakowa, Katowic i Wrocławia do innych miast europejskich np. 

Berlina, Pragi i Wiednia. Wagony pierwszej i drugiej klasy w EuroCity są komfortowe i 

klimatyzowane. W pociągu jest wagon restauracyjny. W Polsce pociągi EuroCity objęte są 

całkowitą rezerwacją miejsc. 

Jeśli planujemy podróż pociągiem międzynarodowym nocą warto skorzystać z usług EuroNight. W 

składzie takich pociągów są komfortowe wagony sypialne – każdy podróżny otrzymuje bezpłatny 

poczęstunek. 

3. Rodzaje pociągów 

EuroCity (EC) 

Najszybsze połączenia z Warszawy, Poznania, Krakowa i Katowic do stolic europejskich Na terenie 

Polski pociągi objęte są całkowitą rezerwacją miejsc. Eurocity to bezpośrednie połączenia z 

Warszawy/ Poznania/ Krakowa/ Katowic i Wrocławia do Berlina, z Warszawy/ Katowic i Krakowa 

do Wiednia, z Warszawy/ Katowic i Krakowa do Pragi oraz z Krakowa/ Katowic i Wrocławia do 

Hamburga. 

InterCity (IC) 

Komfortowe i najszybsze połączenia kolejowe oferowane między Warszawą i największymi 

miastami w Polsce. Wszyscy podróżni otrzymują bezpłatny poczęstunek – do wyboru 

kawa/herbata/napój i słodycze. Dla pasażerów w wagonach klasy 2 są miejsca w wygodnych 

klimatyzowanych przedziałach po 6 miejsc. Pociągi objęte są całkowitą rezerwacją miejsc. InterCity 

to bezpośrednie połączenia z Warszawy do Krakowa, Katowic, Bielska Białej, Opola, Wrocławia, 

Poznania, Szczecina i Trójmiasta oraz z Krakowa do Gdyni.  

Express (EX) 

Wygodne połączenia pomiędzy dużymi miastami oraz do miejscowości turystycznych. Na 

głównych liniach kolejowych pociągi ekspresowe uzupełniają sieć pociągów kategorii InterCity. 

Pociągi Ex objęte są całkowitą rezerwacją miejsc. Express to bezpośrednie połączenia z Warszawy 

do Krakowa, Rzeszowa, Przemyśla, Nowego Sącza, Katowic, Bielska Białej, Opola, Wrocławia, 

Poznania, Szczecina, Zielonej Góry, Trójmiasta, Koszalina, z Krakowa do Gdyni, z Katowic i 

Bielska Białej do Gdyni, z Gdyni do Przemyśla oraz z Warszawy do Zakopanego, Krynicy, Wisły, 

Jeleniej Góry, Kołobrzegu, na Hel, do Świnoujścia oraz z Krakowa do Kołobrzegu. 



Tanie Linie Kolejowe – TLK 

Z TLK można tanio przemieszczać się na trasach krajowych, także do popularnych miejscowości 

turystycznych. Pociągi objęte są całkowitą rezerwacją miejsc. TLK to tanie, bezpośrednie 

połączenia z Warszawy do Bydgoszczy, Poznania, Szczecina, Białegostoku, Zielonej Góry, 

Trójmiasta, Lublina, Kielc i Krakowa, Koszalina i Kołobrzegu; z Krakowa do Gdyni i Kołobrzegu, 

Szczecina i Świnoujścia; z Poznania do Przemyśla i Zakopanego; z Lublina do Gdyni i Szczecina; z 

Białegostoku do Poznania i Szczecina. 

Od 2010 roku wszyscy podróżujący liniami TLK mogli korzystać z tak zwanych biletów 

kolorowych, w których kolor oznaczał inną promocję i ulgę. Wśród tego typu biletów wyróżniamy: 

Bilet Fioletowy – obecnie jego nazwa zmieniła się na Bilet Rewelacyjny. Taki bilet zapewnia nam 

bardzo atrakcyjną ulgę na przejazdy w przedziałach pierwszej i drugiej klasy na trasach Wrocław – 

Przemyśl i Warszawa – Kraków w obie strony. 

Bilet Czerwony – są to bilety pochodzące z wyprzedaży. Taki bilet możemy zakupić nawet z 60% 

zniżką. TLK stara się wyprzedaży organizować przynajmniej raz w miesiącu, a chętnych nigdy nie 

brakuje, czemu trudno się dziwić. 

Bilet Pomarańczowy – otrzymamy go, jeśli zbierzemy dziesięć biletów pierwszej klasy 

zakupionych wraz z miejscówką. Dzięki tej promocji w czasie wakacyjnym będziemy mogli 

podróżować pociągami klasy pierwszej Spółki PKP Intercity za symboliczną złotówkę. 

Bilet Zielony – kupujemy go na specjalne okazje, którymi mogą być na przykład wyjazdy na 

koncerty, mecze czy inne uroczystości. 

Bilet Niebieski – od nowego roku bilet abonamentowy. To promocja, dzięki której za cztery 

zakupione bilety piąty otrzymamy gratis. 

Bilet Szary – promocja obowiązuje od poniedziałku od godz. 12 do piątku także do południa. W 

tym czasie możemy zakupić bilet powrotny tańszy o 20%. 

Inne atrakcyjne promocje to: 

Bilet Podróżnika – jest to imienny bilet, który obowiązuje w wagonach pierwszej i drugiej klasy z 

miejscami siedzącymi. Taki bilet możemy zakupić w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od 

godz. 19.00, do pierwszego dnia roboczego po wolnym do godz. 6.00 (czyli w normalnym tygodniu 

bilet jest ważny od piątku od godziny 18:00 do poniedziałku do 6:00 – w tym czasie możemy 

jeździć pociągami dokąd chcemy i jak długo chcemy – trzeba tylko pamiętać o pobranie z kasy 

biletowej bezpłatnej miejscówki na dany pociąg). Więcej informacji szukaj na stronie 

www.intercity.pl  w zakładce „oferty”.  

City Bilet – to naprawdę wyjątkowa oferta. Obowiązuje tylko w pociągach linii TLK i tylko na 

wybranych trasach. Jest to bilet imienny okresowy w naprawdę atrakcyjnej cenie. Taryfę tę można z 

powodzeniem łączyć z innymi przysługującymi nam ulgami. 

http://www.intercity.pl/


Pociągi pospieszne 

Pociągi pośpieszne kursują na wszystkich głównych liniach kolejowych w Polsce. Obsługują 

połączenia między największymi miastami i mniejszymi ośrodkami. Ze względu na liczne postoje 

na trasie i niskie ceny biletów są najbardziej popularne. Pociągi kursują głównie w porze dziennej. 

Większość pociągów kursujących w porze nocnej to połączenia sezonowe uruchamiane w okresach 

tzw. szczytów przewozowych (święta, ferie, wakacje). Pociągi nie są objęte rezerwacją miejsc (w 

wagonach z miejscami do siedzenia). 

Międzynarodowe pociągi pospieszne 

PKP Intercity oferuje obecnie połączenia nocne z Warszawy, Katowic i Krakowa do Pragi, Wiednia, 

Bratysławy i Budapesztu, z Warszawy, Katowic, Krakowa i Gdyni do Berlina, z Warszawy do 

Moskwy i Kijowa, z Krakowa do Kijowa oraz połączenie dzienne z Warszawy do Sestokai i z 

Gdyni do Kaliningradu. Są to też połączenia tranzytowe z Moskwy do Berlina i Pragi oraz z Kijowa 

do Berlina. W pociągach kursujących w nocy są wagony sypialne i z miejscami do leżenia oraz 

wagony klasy 2 z miejscami do siedzenia. 

4. Wagony WARS 

Wagony z napisem WARS to wagony restauracyjne i barowe. Można w nich kupić dania obiadowe, 

zupy, przekąski, sałatki i desery. Uzupełnieniem oferty jest sprzedaż przekąsek oraz napojów w 

przedziałach pasażerskich. Oferta gastronomiczna WARS S.A. dostępna jest w składach: IC 

(InterCity), EC (EuroCity), Ex (Express) i TLK (Tanie Linie Kolejowe).  

5. Koleje Śląskie 

Koleje Śląskie (KS) – jeżdżą na terenie województwa śląskiego oraz na trasach granicznych 

województw. Bilety na pociągi KS można kupić w odrębnych kasach biletowych z 

charakterystycznym, kolorowym logo oraz w automatach biletowych na dworach PKP. 

KS mają wspólne bilety z innymi przewoźnikami: 

 Bilet pomarańczowy – wspólny bilet jednorazowy lub miesięczny z MZK Tychy 

 Bilet Śląski – wspólny bilet miesięczny z KZK GOP 

 REGIOkarnet – wspólny bilet 3-dniowy z Arrivą RP, Kolejami Dolnośląskimi, Kolejami 

Wielkopolskimi i Przewozami Regionalnymi. 

6. Zniżki  

1. Studenci do ukończenia 26 roku życia – 51% 

2. Doktoranci do ukończenia 35 roku życia – 51% 

3. Osoby z Kartą Polaka – 37% 

                                                                           


