
Wzór biletu na przejazd - PO PROSTU BILET

Cena w PLN 
i forma p³atnoœci

NIP sprzedawcy
Data i godzina 
sprzeda¿y biletu Wartoœæ PTU w % i PLN

Termin rozpoczêcia wa¿noœci
 biletu (data i godzina wyjazdu)

Stacja
wyjazdu

Stacja
przyjazdu

Termin zakoñczenia
 wa¿noœci biletu
 (data i godzina przyjazdu)

Klasa wagonu

Rodzaj wagonu/przedzia³u

Numer poci¹gu, 
numer wagonu
liczba miejsc 
i ich usytuowanie

Stacje poœrednie na
 drodze przewozu

Stacja i godzina wyjazdu 
oraz stacja i godzina 
przyjazdu

Okreœlenie 
przewoŸnika

Odleg³oœæ od stacji 
wyjazdu do stacji 
przeznaczenia

Liczba osób 
odbywaj¹cych 
przejazd
wg taryfy normalnej

Liczba osób 
przejazd
wg taryfy ulgowej 
oraz oznaczenie zni¿ki

odbywaj¹cych 

Kategoria poci¹gu

Oznaczenie oferty

Kasa wydaniaInformacje 
s³u¿bowe



Kategoria poci¹gu

Numer oferty Liczba osób 
wg taryfy normalnej

Liczba osób 
wg taryfy ulgowej 
oraz oznaczenie zni¿ki

Klasa wagonu

Odleg³oœæ od stacji wyjazdu 
do stacji przeznaczenia

Cena w PLN 
i forma p³atnoœci

Wartoœæ PTU w % i PLNData i godzina 
sprzeda¿y biletuNIP sprzedawcyInformacje 

s³u¿bowe
Numer biletu

Kasa wydnia

Stacja
wyjazdu

Stacja
przyjazdu

Stacja i godzina wyjazdu oraz 
stacja i godzina przyjazdu

W przypadku braku miejsca 
do siedzenia stosowny wypis

Numer poci¹gu

Nazwa biletu lub 
nazwa oferty

Wzór biletu  na przejazd wystawianego w przypadku braku miejsc do 
siedzenia w danym poci¹gu

(z terminala fiskalnego Spó³ki „PKP Intercity”)  

jednorazowego
 

Okreœlenie 
przewoŸnika

Stacje poœrednie na drodze przewozu

Termin zakoñczenia
 wa¿noœci biletu
 (data i godzina przyjazdu)

Termin rozpoczêcia wa¿noœci
 biletu (data i godzina wyjazdu)



Kategoria poci¹gu

Numer oferty Liczba osób 
wg taryfy normalnej

Liczba osób 
wg taryfy ulgowej 
oraz oznaczenie zni¿ki

Klasa wagonu

Odleg³oœæ od stacji wyjazdu 
do stacji przeznaczenia

Cena w PLN 
i forma p³atnoœci

Wartoœæ PTU w % i PLNData i godzina 
sprzeda¿y biletówNIP sprzedawcyInformacje 

s³u¿bowe
Numer biletu

Kasa wydania

Stacja
wyjazdu

Stacja
przyjazdu

Stacja i godzina wyjazdu oraz 
stacja i godzina przyjazdu

Numer poci¹gu, numer wagonu
 liczba miejsc i ich usytuowanie

Nazwa biletu lub 
nazwa oferty

Wzór biletu  na przejazd ze wskazaniem miejsca do siedzenia w danym poci¹gu
 (z terminala fiskalnego Spó³ki „PKP Intercity”) 

jednorazowego

Okreœlenie 
przewoŸnika

Rodzaj wagonu/przedzia³u

Stacje poœrednie na drodze przewozu

Termin zakoñczenia
 wa¿noœci biletu
 (data i godzina przyjazdu)

Termin rozpoczêcia wa¿noœci
 biletu (data i godzina wyjazdu)



Klasa wagonu

NIP sprzedawcy
Wartoœæ PTU w % i PLN

Odleg³oœæ od stacji wyjazdu 
do stacji przeznaczenia

Okreœlenie 
przewoŸnika

Numer biletu

Stacja
wyjazdu

Stacja
przyjazdu

Cena w PLN 

Numer poci¹gu

Termin wa¿noœci biletu 
(data i godzina wyjazdu 
oraz data i godzina przyjazdu) 

Kasa wydania (sprzedawca biletu)
 oraz data i godzina sprzeda¿y biletu

Liczba osób 
wg taryfy normalnej

Liczba osób 
wg taryfy ulgowej 
oraz oznaczenie zni¿ki

Kategoria poci¹gu

Nazwa biletu lub 
nazwa oferty

Wzór biletu  na przejazd wystawiony z terminala kasowego KURS’90 jednorazowego

Stacje poœrednie na 
drodze przewozu



Wzór biletu dodatkowego na miejsce sypialne wystawiony z terminala kasowego KURS’90 

Wartoœæ PTU w % i PLN Cena w PLN 

Numer biletu
Kasa wydania (sprzedawca biletu)
 oraz data i godzina sprzeda¿y biletu

Numer poci¹gu

Forma p³atnoœci

Data wyjazdu Godzina 
wyjazdu

Stacja wyjazdy i stacja przyjazdu

Numer miejsca 
i jego usytuowanie

Nr wagonu

Klasa wagonu

Rodzaj przedzia³u

Liczba miejsc oraz 
ich rodzaj

Nazwa 
oferty
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