
Komunikacja krajowa 

W rozkładzie jazdy na sezon 2011/2012 PKP Intercity planuje uruchomienie 341 pociągów w komunikacji 
krajowej, w tym:

 26 pociągów kategorii Express InterCity (EIC),

 44 pociągów kategorii Express (Ex),

 271 pociągów kategorii Twoje Linie Kolejowe (TLK).

Białystok

1. Pociąg TLK 14102/ 41102 kursujący w relacji Białystok – Rybnik – Białystok będzie kursował 
w wydłużonej relacji Białystok – Racibórz – Białystok.

Dodatkowy punkt informacyjny.

Bydgoszcz

1. Ze względu na prace modernizacyjne prowadzone na linii nr 9 dwie pary pociągów kursujących na trasie 
Warszawa - Gdynia –Warszawa pojadą przez Kutno, Zamków i zatrzymają się na stacji Bydgoszcz –
EIC  „Kaszub” i EIC „Neptun” (w sezonie wakacyjnym kursujący jako Ex „Jantar”).

Możliwość skorzystania z  oferty Last Minute na trasie Bydgoszcz – Trójmiasto – Bydgoszcz w cenie 
33 zł. 



Częstochowa 

1. Pociąg TLK 16200/ 61200 kursujący w relacji Warszawa – Jelenia Góra / Szklarska Poręba – Warszawa 
będzie kursował zmienioną trasą przez Myszków, Katowice, Kędzierzyn Koźle w zamian za pociąg TLK 53202/ 
35202.
2. Pociąg TLK 53202/35202 Gdynia – Zakopane/Krynica – Gdynia kursować będzie z pominięciem 
Częstochowy -  krótszą trasą przez Radom i Kielce. 
3. Pociąg TLK 53102/ 35102 kursujący w relacji Gdynia – (Częstochowa)Kraków – Gdynia przez Zawiercie, 
Trzebinię ze względu na modernizację odcinka Kraków – Katowice będzie kursował zmienioną trasą przez 
Koniecpol, Miechów. 
4. Pociąg TLK 53506/35506 kursujący w relacji Gdynia – Zakopane/ Krynica – Gdynia ze względu na 
modernizację odcinka Kraków – Katowice będzie kursował zmienioną trasą przez Tomaszów Maz., CMK, 
Miechów z pominięciem Częstochowy.

Gdańsk 

1. W sezonie 2011/12 pomiędzy Warszawą a Trójmiastem pociągi kursowały będą z wykorzystaniem 
4 tras:
1. modernizowaną linią nr 9 Warszawa - Działdowo - Gdynia;
2. przez Kutno, Zamków oraz zatrzymaniem na stacji Bydgoszcz - dwie pary pociągów EIC „Kaszub” 
(Warszawa – Gdynia - Warszawa) i EIC „Neptun” (Warszawa –Gdynia -Warszawa) a w sezonie Ex „Jantar” 
(Warszawa – Hel -Warszawa);
3. przez Kutno, Włocławek, Toruń, Iławę – połączenie TLK 25112/52112 Lublin- Gdynia-Lublin;
4. przez Toruń i Bydgoszcz dla całorocznego TLK 38202/83202 Kraków -Kołobrzeg-Kraków oraz sezonowego 
połączenia TLK 35502/53502 Kraków- Hel-Kraków.
2. W zamian za wycofane weekendowe połączenie ekspresowe „Monciak-Krupówki” relacji Zakopane –
Gdynia – Zakopane, pociąg Ex „Małopolska” (Przemyśl – Gdynia – Przemyśl) będzie prowadził w dwa dni 
w tygodniu bezpośrednie wagony do Zakopanego.
3. Pociągi ekspresowy „Neptun” zmieni kategorię na  Express InterCity.
4. W związku z pracami modernizacyjnymi na linii nr 9 wybrane pociągi kursowały będą w skróconych 
relacjach:
o EIC „Kaszub” Warszawa – Gdynia – Warszawa (poprzednio Kraków – Gdynia – Kraków);
o Ex „Lajkonik” Warszawa – Kraków – Warszawa (poprzednio Kraków – Gdynia – Kraków);
o Ex „Klimczok” Warszawa – Bielsko Biała – Warszawa (poprzednio Bielsko Biała – Gdynia – Bielsko Biała).



5. Weekendowe połączenie TLK 35504/ 53504 kursujący w relacji Gdynia – Kraków - Gdynia, w okresie 
zimowego szczytu przewozowego (święta, Sylwester, ferie zimowe) dodatkowo pojedzie w wydłużonej relacji 
do/z Zakopanego ( jako TLK 35510/ 53510).

Możliwość skorzystania z oferty Last Minute np. na trasie Trójmiasto – Bydgoszcz 33 zł/Iława 
13 zł/Hel 13 zł.

Dodatkowy punkt informacyjny.

Katowice 

 Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) - Warszawa 

1. Rozszerzenie terminów kursowania pociągu Ex „Wisła” kursującego w relacji Warszawa – Wisła –
Warszawa o dodatkowe sezonowe weekendy (okres świąteczno-noworoczny, ferie zimowe, wakacje letnie) 
oraz w wybrane terminy.
2. Pociąg Express InterCity (EIC) „Korfanty” Warszawa- (Katowice)Wrocław -Warszawa  zmieni kategorię na 
Express.
3. Pociąg TLK 14102/ 41102 kursujący w relacji Białystok – Rybnik – Białystok będzie kursował 
w wydłużonej relacji Białystok – Racibórz – Białystok
4. W związku z pracami modernizacyjnymi na linii 9 (Warszawa – Trójmiasto przez Działdowo) relacja 
pociągu Ex „Klimczok” zostanie skrócona Warszawa – Bielsko Biała – Warszawa (poprzednio Bielsko Biała –
Gdynia – Bielsko Biała).

Możliwość skorzystania z  oferty Last Minute np. na trasie Katowice – Bielsko Biała 13 zł/ Wrocław 
33 zł.

Kielce/Radom 



1. Pojawi dodatkowe połączenie TLK 53202/ 35202 w relacji Gdynia – Zakopane/ Krynica – Gdynia.
2. Sezonowy pociąg TLK 13510/ 31510 kursujący w relacji Warszawa (Kielce) – Zakopane –
(Kielce)Warszawa będzie kursował również w wybrane weekendy w poza sezonem (luty, maj-wrzesień 2012 
r.).
3. Do 29 lutego 2012 roku zawieszone zostanie kursowanie pociągu TLK 12102/ 21102 w relacji Warszawa 
– Kielce – Warszawa. 

Kraków

 Warszawa – Centralna Magistrala Kolejowa (CMK) - Kraków

1. W zamian za wycofane weekendowe połączenie ekspresowe „Monciak -Krupówki” relacji Zakopane –
Gdynia – Zakopane, pociąg Ex „Małopolska” (Przemyśl – Gdynia – Przemyśl) będzie prowadził w dwa dni 
w tygodniu bezpośrednie wagony do Zakopanego.
2. Pociąg Ex „Tatry” (Warszawa – Kraków/ Zakopane - Warszawa) do / z Zakopanego kursować będzie 
codziennie ( dotychczas sezonowo, w weekendy).
3. Pociąg  Ex „Sawa” (Warszawa – Kraków - Warszawa) zmieni kategorię na Express InterCity.
4. W związku z pracami modernizacyjnymi na linii 9 (Warszawa – Trójmiasto przez Działdowo) wybrane 
pociągi kursowały będą w skróconych relacjach:
o EIC „Kaszub” Warszawa – Gdynia – Warszawa (poprzednio Kraków – Gdynia – Kraków);
o Ex „Lajkonik” Warszawa – Kraków – Warszawa (poprzednio Kraków – Gdynia – Kraków).
5. Pociąg TLK 53100/ 35100 kursujący w relacji Olsztyn – Kraków – Olsztyn,
w sezonowe weekendy (okres świąteczno-noworoczny, ferie zimowe, od maja do września) oraz w wybrane 
dni w roku będzie kursował w wydłużonej relacji Olsztyn – Zakopane – Olsztyn jako TLK 53500/ 35500.

 Katowice - Kraków

1. Ze względu na prowadzone prace modernizacyjne pociągi kursujące na trasie Kraków – Katowice -
Kraków pojadą trasą przez Trzebinię, z wyjątkiem pociągu TLK 38204/83206, który nie będzie zatrzymywał się 
na stacji  Mysłowice. 
2. Ze względu na prowadzone prace modernizacyjne zmieni się trasa przejazdu pociąg TLK 38500/ 83500 
relacji Zakopane – Szczecin – Zakopane. Pociąg dotychczas kursujący przez Kraków, Katowice, Tarnowskie 
Góry, Kluczbork, Ostrów Wlkp. pojedzie zmienioną trasą przez Bielsko Białą, Katowice, Częstochowę, Wieluń, 
Ostrów Wlkp. 

Możliwość skorzystania z  oferty Last Minute np. na trasie Kraków – Zakopane 13 zł/Przemyśl 33 zł/ 
Tarnów 33 zł/ Rzeszów 33 zł.



   Dodatkowy punkt informacyjny.

Lublin 

1. Nowe połączenie TLK 62100/ 26100 kursujące w relacji Lublin – Wrocław - Lublin przez Warszawę, Łódź 
i Ostrów Wlkp.
2. Pociąg 12010/ 21010 kursujący w relacji Warszawa – Dorohusk – Kijów – Warszawa, prowadzący grupę 
wagonów do Chełma i Dorohuska, będzie kursował z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa 
Centralna oraz Warszawa Wschodnia. Skład będzie kursował z/do stacji Warszawa Gdańska ze względu na 
wagony kolei wschodnich, które są zbyt szerokie w stosunku do skrajni dworca Warszawa Wschodnia. 
3. W okresie EURO 2012 wagony do Chełma i Dorohuska z pociągu TLK 12010/ 21010 będą kursowały 
w składzie wcześniejszego pociągu TLK 12504/ 21504 relacji Warszawa -Dorohusk-Warszawa.

Dodatkowy punkt informacyjny.

Łódź

1. Pociągi kursujące w relacji Łódź – Warszawa – Łódź będą kursowały do/z stacji Łódź Kaliska, z postojami 
na stacjach Łódź Chojny. Ze względu na duże natężenie ruchu w obrębie łódzkiego węzła kolejowego pociągi:
 TLK 19114 relacji Warszawa Wsch. – Łódź Kaliska;
 TLK 91113 relacji Łódź Kaliska – Warszawa Wsch.;
 TLK 91519 relacji Łódź Kaliska – Warszawa Wsch.
kursowały będą przez stację towarową Łódź Olechów, z pominięciem stacji  Łódź Widzew.

2. Pociąg TLK 1911/9110 „Łodzianin” relacji Łódź Kaliska – Warszawa Wsch. – Łódź Kaliska kursować będzie 
bez zatrzymywania na stacjach pośrednich.

3. Nowe połączenie bezpośrednie z Lublinem - pociąg TLK 16106/ 61110 kursujący w relacji Warszawa –
Wrocław – Warszawa przez Łódź (Kaliską, Chojny i Widzew w stronę Wrocławia oraz Kaliską i Chojny 
z Wrocławia) będzie kursował w wydłużonej relacji do/z Lublina jako TLK 26100/ 62100.

Olsztyn
1. Pociąg TLK 35100/ 53100, kursujący przez Centralną Magistralę Kolejową, w relacji Olsztyn – Kraków -
Olsztyn, w sezonowe weekendy (okres świąteczno-noworoczny, ferie zimowe, od maja do września) oraz 
w wybrane dni w roku będzie kursował w wydłużonej relacji Olsztyn – Zakopane - Zakopane jako TLK 35500/ 
53500.

Dodatkowy punkt informacyjny.



Poznań

 Warszawa

1. Pociąg TLK 17100/71100 relacji Warszawa – Zielona Góra – Warszawa będzie kursował dwa razy 
w tygodniu (dotychczas trzy razy w tygodniu):
 Warszawa – Zielona Góra poniedziałek i sobota (dotychczas sobota, niedziela, poniedziałek);
 Zielona Góra – Warszawa piątek i niedziela (dotychczas piątek, sobota, niedziela).
2. Zmiany w kursowaniu pociągów Ex „Bolesław Prus” Warszawa – Szczecin-Warszawa  i sezonowego Ex 
„Błękitna Fala” Warszawa – Świnoujście –Warszawa:
 Zmiana kategorii z Express na Express InterCity;
 Zmiana godzin kursowania - z Warszawy pociągi będą wyjeżdżały o ok. 2 godziny wcześniej,  a ze 
Szczecina około 1 godzinę później. 
 Zmiana terminów kursowania - pociąg EIC „Bolesław Prus” będzie kursował codziennie (dotychczas sześć 
razy w tygodniu), a EIC „Błękitna Fala” będzie kursował dwa razy w tygodniu w wakacje oraz dodatkowo 
w wybrane dni w roku, np. majowy weekend (dotychczas raz w tygodniu wyłącznie w sezonie wakacyjnym).
3. Zmiana godzin kursowania pociągu EIC „Lech” Warszawa - Poznań - Warszawa  będzie kursował 
z Warszawy ok. 3 godziny wcześniej.
4. Pociąg EIC „Chrobry” Warszawa – Szczecin - Warszawa będzie kursował codziennie (dotychczas sześć 
razy w tygodniu), w związku z tym nie będzie uruchamiane weekendowe połączenie EIC „Kiliński” Warszawa –
Poznań – Warszawa.

 Katowice 
1. Ze względu na modernizację odcinka Kraków – Katowice zmieni się trasa przejazdu pociąg TLK 38500/ 
83500 relacji Zakopane – Szczecin – Zakopane. Pociąg dotychczas kursujący przez Kraków, Katowice, 
Tarnowskie Góry, Kluczbork, Ostrów Wlkp. pojedzie zmienioną trasą przez Bielsko Białą, Katowice, 
Częstochowę, Wieluń, Ostrów Wlkp. 

Możliwość skorzystania z  oferty Last Minute np. na trasie Poznań – Szczecin 33 zł/ Świnoujście 
33 zł/ Wrocław 33 zł.

   Dodatkowy punkt informacyjny.

Przemyśl 



1. Nowy pociąg  TLK 23105/ 32104 relacji Warszawa – Przemyśl – Warszawa kursujący przez Ostrowiec 
Świętokrzyski, Sandomierz, Stalową Wolę i Skarżysko Kamienna (od stacji prowadzonych jako pociąg TLK 
12102/ 21102).
2. Ze względu na prowadzone przez zarządcę infrastruktury prace modernizacyjne odcinków Kraków –
Rzeszów oraz Katowice – Kraków – Rzeszów:
 Sezonowy pociąg TLK 38502/ 83502 dotychczas kursujący w relacji Przemyśl – Kołobrzeg – Przemyśl 
będzie kursował w skróconej relacji Kraków – Kołobrzeg – Kraków;
 pociąg TLK 36200/ 63200 relacji Przemyśl – Wrocław – Przemyśl dotychczas kursujący przez Zabrze, 
Kędzierzyn Koźle będzie kursował zmienioną trasą przez Bytom, Strzelce Opolskie. 

Możliwość skorzystania z  oferty Last Minute np. na trasie Przemyśl/Rzeszów – Tarnów 33 zł/ 
Kraków 33 zł.

Szczecin

1. Pociąg EIC „Chrobry” Warszawa – Szczecin - Warszawa będzie kursował codziennie (dotychczas sześć 
razy w tygodniu).
2. Zmiany w kursowaniu pociągów Ex „Bolesław Prus” Warszawa – Szczecin-Warszawa  i sezonowego Ex 
„Błękitna Fala” Warszawa – Świnoujście –Warszawa:
 Zmiana kategorii z Express na Express InterCity;
 Zmiana godzin kursowania - z Warszawy pociągi będą wyjeżdżały o ok. 2 godziny wcześniej,  a ze 
Szczecina około 1 godzinę później. 
 Zmiana terminów kursowania - pociąg EIC „Bolesław Prus” będzie kursował codziennie (dotychczas sześć 
razy w tygodniu), a EIC „Błękitna Fala” będzie kursował dwa razy w tygodniu w wakacje oraz dodatkowo 
w wybrane dni w roku, np. majowy weekend (dotychczas raz w tygodniu wyłącznie w sezonie wakacyjnym).
3. Ze względu na niską frekwencję z oferty wycofane zostanie sezonowe połączenie TLK 68510/ 86510 
relacji Szklarska Poręba – Szczecin – Szklarska Poręba.

Możliwość skorzystania z  oferty Last Minute np. na trasie Szczecin – Poznań 33 zł.



   Dodatkowy punkt informacyjny.

Terespol  

1. Pociąg 11016/ 11018 kursujący w relacji Warszawa – Mińsk Białoruski – Warszawa będzie kursował ze 
stacji Warszawa Gdańska, z pominięciem stacji Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna oraz Warszawa 
Wschodnia, ze względu na wagony należące do kolei wschodnich (zbyt szerokie jak na warunki dworca 
Warszawa Wschodnia). Pociąg prowadzi w składzie wagony w komunikacji krajowej na trasie Warszawa –
Terespol – Warszawa.

Wrocław

 Szczecin 

1. Zmiana godzin kursowania pociągu TLK 68100/ 68500 relacji Wrocław – Szczecin – Świnoujście, który 
będzie wyruszała z Wrocławia ok. 3 godziny później.
2. Ze względu na niską frekwencję z oferty wycofane zostanie sezonowe połączenie TLK 68510/ 86510 
relacji Szklarska Poręba – Szczecin – Szklarska Poręba.

 Warszawa 

1. Pociąg TLK 16200/ 61200 kursujący w relacji Warszawa – Jelenia Góra / Szklarska Poręba – Warszawa 
będzie kursował zmienioną trasą przez Myszków, Katowice, Kędzierzyn Koźle w zamian za pociąg 53202/ 
35202.
2. Pociąg TLK 16106/ 61110 kursujący w relacji Warszawa – Wrocław – Warszawa przez Łódź, Ostrów Wlkp. 
będzie kursował w wydłużonej relacji do/z Lublina jako TLK 26100/ 62100.

 Przemyśl



1. Ze względu na prowadzone przez zarządcę infrastruktury prace modernizacyjne odcinków Kraków –
Rzeszów oraz Katowice – Kraków – Rzeszów:
o Sezonowy pociąg TLK 38502/ 83502 dotychczas kursujący w relacji Przemyśl – Kołobrzeg – Przemyśl 
będzie kursował w skróconej relacji Kraków – Kołobrzeg – Kraków;
o pociąg TLK 36200/ 63200 relacji Przemyśl – Wrocław – Przemyśl dotychczas kursujący przez Zabrze, 
Kędzierzyn Koźle będzie kursował zmienioną trasą przez Bytom, Strzelce Opolskie. 

Możliwość skorzystania z  oferty Last Minute np. na trasie Wrocław – Zawiercie 33 zł/Katowice 
33 zł/ Poznań 33 zł.

   Dodatkowy punkt informacyjny.

Komunikacja międzynarodowa

W sezonie 2011/2012 PKP Intercity w komuikacji międzynarodowej przewiduje kursowanie 25 par pociągów.

1. Z oferty wycofany zostanie wagon kursujący w relacji Warszawa – Moskwa w pociągu numer 116/115.      
W związku z niską frekwencją z oferty wycofane zostaną kursująco sezonowo wagony w relacjach: 
- Warszawa – St. Petersburg
- Warszawa – Irkuck
- Warszawa – Astana
- Warszawa – Odessa, Simfieropol, Charków
- Warszawa – Kiszyniów
- Przemyśl – Kiszyniów
- Warszawa – Burgas 
2. Zmiany w systemie rezerwacji w wybranych pociągach międzynarodowych  pociągi Silesia, Chopin dla 
podróżujących w komunikacji krajowej. Wraz z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy na odcinkach 
krajowych obowiązywać będzie rezerwacja fakultatywna tj. na życzenie podróżnego.

Oferta przewozów międzynarodowych – dodatkowe pociągi, wagony w pociągach już kursujących, dodatkowe 
terminy kursowania -  na okres rozgrywek piłkarskich EURO 2012, PKP Intercity przygotuje we współpracy 
z przewoźnikami zagranicznymi po uwzględnieniu wyników losowań grup eliminacyjnych. 




