
Go one stop further.

Interrail Pass — 
przewodnik 

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tym papierowym 
przewodniku po biletach były aktualne i prawidłowe. Informacje te mogą jednak 
ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i nie można zagwarantować ich 
dokładności lub kompletności.

Posiadacze biletów Pass w wersji mobilnej mogą znaleźć odpowiedni Przewodnik 
użytkownika w Centrum pomocy w aplikacji poprzez wybranie ikony „Więcej”.
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Pobierz aplikację
Rail Planner
Zaplanuj wymarzone trasy i rejestruj 
wszystkie swoje podróże w sekcji Moja 
Podróż. Przeglądaj swój plan podróży z 
podziałem na dni, otrzymuj statystyki 
podróży i zobacz całą trasę na mapie, 
aby zachować ją jako pamiątkę lub 
udostępnić ją innym.

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.eurail.railplanner&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/eurail-interrail-rail-planner/id579547877


Skrócona instrukcja obsługi

Zapisz szczegóły podróży przed wejściem do pociągu w sekcji 
Moja podróż na okładce biletu lub w aplikacji Rail Planner. Wybór 
należy do Ciebie, ale nie można go zmienić po rozpoczęciu 
podróży.

Jeśli zabraknie Ci miejsca, możesz pobrać dodatkowe wiersze na 
interrail.eu/en/info.

W przypadku kontroli biletów członek załogi pociągu może 
poprosić Cię o okazanie biletu i paszportu (lub dowodu 
osobistego). W przypadku rejestrowania szczegółów podróży 
w aplikacji Rail Planner, nie zapomnij pokazać również swojego 
telefonu komórkowego.

Używaj nieścieralnego długopisu  (nie należy używać ołówka), 
aby zapisać datę w Kalendarzu podróży i/lub przejazdy w sekcji 
Moja podróż. Po wpisaniu daty w Kalendarzu podróży nie można 
wprowadzać zmian.

Zapisz datę w Kalendarzu podróży (tylko Flexi Pass) przed 
pierwszą podróżą danego dnia. Kalendarz podróży jest 
wydrukowany na bilecie dołączonym do okładki biletu.

1.

2.

3.

4.

https://www.interrail.eu/en/info
https://www.interrail.eu/en/info


Ważność biletu Interrail Pass
Bilety Interrail Pass są podzielone na kategorie według krajów, 
w których obowiązują, typu biletu oraz okresu ważności. Istnieje 
możliwość odbycia przejazdu, który nie jest w całości objęty 
okresem ważności Twojego biletu; jednak na tę część podróży 
konieczny będzie zakup biletu standardowego.  

Możesz rozpocząć podróż o godzinie 00:00 w pierwszy dzień 
jego ważności. Ostatni przejazd musi zakończyć się do północy 
(24:00) ostatniego dnia ważności biletu. Podobnie wygląda to w 
przypadku biletów Flexi Pass — ich zakres obejmuje przejazdy od 
północy do północy. 

Flexi Pass 

Z biletem Flexi Pass możesz podróżować w wybranych dniach 
objętych terminem ważności biletu. Na przykład bilet na 
5 dni w miesiącu pozwala na wybór 5 dni podróży w jego 
jednomiesięcznym okresie ważności. Liczba wybranych dni 
podróży zależy od Ciebie – należy zapisać je w Kalendarzu 
podróży. Aby dowiedzieć więcej na temat dni podróży i 
Kalendarza podróży, kliknij tutaj. 

Continuous Pass

Z biletem Continuous Pass możesz podróżować tak często, jak 
tylko masz ochotę przez cały okres ważności biletu (np. przez 1 
miesiąc). Data początkowa i końcowa ważności biletu znajduje 
się w lewej górnej części biletu umieszczonego w okładce.

Pierwsza i druga klasa

Bilet Interrail Pass jest honorowany w klasie wskazanej na bilecie. 
Bilety klasy pierwszej ważne są również w wagonach klasy 
drugiej, jednak bilety klasy drugiej nie uprawniają do przejazdu w 
wagonach klasy pierwszej. Posiadaczom biletów klasy pierwszej 
podróżującym w klasie drugiej nie przysługuje zwrot kosztów. 



Typy biletów Interrail Pass
Global Pass

Bilety Global Pass są honorowane przez wszystkich przewoźników 
objętych siecią Interrail Pass. Możesz korzystać z tego biletu, 
wyjeżdżając i powracając do kraju zamieszkania — oznacza 
to, że podróż z Interrail możesz rozpocząć już na lokalnej stacji 
kolejowej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat 
podróżowania w Twoim kraju zamieszkania.

One Country Pass 

Bilety One Country Pass uprawniają do podróży koleją w obrębie 
jednego kraju (lub w niektórych przypadkach w grupie krajów). 
W dalszej części zestawiono przewoźników obsługujących trasy 
w kraju, w którym obowiązuje Twój bilet Interrail Pass.

Kraje, w których honorowany jest bilet Global Pass 



ÖBB + Westbahn + MICOTRA-line (pomiędzy Villach a 

Tarviso)** + ROeEE/Raaberbahn**

SNCB/NMBS + Thalys* + Eurostar*

ŽFBH + ŽRS

BDŽ

HŽ

ŽPCG

ČD + RegioJet + LeoExpress

DSB + Arriva + NT

Elron

VR

SNCF + Thalys* + Eurostar* 

TRAINOSE + Attica Group

RENFE + FEVE

NS + Thalys*

IÉ + NIR

PV

LTG Link

CFL

ZRSM

DB + Thalys* + prywatni przewoźnicy (diebefoerderer.de)

Vy + GoAhead Nordic + SJ Norway

PKP + PR + KD + SKMT

CP

CFR

SV

ZSSK + Leo Express + Regiojet

SŽ

SJ

SBB/CFF/FFS + BLS

TCDD

ATOC + Eurostar*

MÁV-START + GySEV/Raaberbahn

Trenitalia 

Austria (oraz Liechtenstein)

Belgia

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Chorwacja

Czarnogóra

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja (oraz Monako)

Grecja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Łotwa

Litwa

Luksemburg

Macedonia Północna

Niemcy

Norwegia

Polska

Portugalia

Rumunia

Serbia

Słowacja

Słowenia

Szwecja

Szwajcaria

Turcja

Wielka Brytania

Węgry

Włochy

Sieć Interrail Pass
Przewoźnicy uczestniczący w ofercie 

Na poniższej liście znajdują się wszyscy przewoźnicy 
uczestniczący w ofercie Interrail. Pełną listę przewoźników 
objętych ofertą znajdziesz w aplikacji Rail Planner.

* Aby podróżować z powyższymi przewoźnikami, Twój bilet musi być honorowany 
zarówno w kraju wyjazdu, jak i przyjazdu.
** Obowiązuje tylko na krajowym odcinku linii.



Korzystanie z biletu Interrail Pass
Co obejmuje bilet Interrail Pass?

Bilet Interrail Pass obejmuje okładkę oraz umieszczony w środku 
bilet.

Ważne:  nie odrywaj biletu od okładki, ponieważ będzie to 
skutkować utratą ważności biletu.

Po otrzymaniu biletu Interrail Pass należy sprawdzić wszystkie 
dane, a w szczególności imię i nazwisko, numer paszportu/
dokumentu tożsamości oraz okres ważności biletu. W razie 
jakichkolwiek błędów skontaktuj się z punktem zakupu w celu 
wymiany biletu.

Jakie dokumenty podróży są wymagane?

Poza biletem Interrail Pass koniecznie zabierz ze sobą w podróż 
ważny paszport lub równoważny z nim dokument tożsamości 
(nie uznajemy kserokopii). Kontrolerzy biletów mogą poprosić 
Cię o okazanie dokumentu tożsamości podczas kontroli biletów 
Interrail Pass, dlatego zawsze miej go pod ręką. Twój bilet Interrail 
Pass nie jest ważny bez dokumentu tożsamości użytego podczas 
jego zakupu.

Okładka biletu (Pass Cover)

Twój bilet jest zszyty i umieszczony wewnątrz okładki. Stanowi 
ona ochronę biletu i zawiera niezbędną sekcję My Trip.



Moja podróż (My Trip)

Zanim rozpoczniesz podróż pociągiem, autobusem lub promem, 
uzupełnij szczegóły przejazdów w sekcji Moja podróż. Najpierw 
jednak zdecyduj, gdzie chcesz zapisywać zapis przebiegu 
podróży. Możesz to robić na okładce biletu lub w aplikacji Rail 
Planner (wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada). Zaznacz 
swój wybór w polu wyboru na okładce biletu:

 
Po rozpoczęciu podróży nie możesz zmienić zdania. Oczywiście 
nie ma potrzeby uwzględniania w zapisach przejazdów, które nie 
zostały zrealizowane w ramach biletu Interrail Pass.  

Moja podróż (My Trip) – okładka biletu (Pass Cover)

Zapisz dzień, miesiąc i godzinę 
wyjazdu w sekcji Moja podróż na okładce biletu. 

Zapisz stację początkową i końcową 
podróży (ich miejscowe nazwy, jeśli to możliwe). 

Wskaż środek transportu, 
z którego korzystasz (pociąg, autobus lub prom). 

Obszar kontroli przeznaczony jest wyłącznie dla 
kontrolerów biletów –  
aby mogli w nim przybić pieczątkę. 

1

2

3

4

My Trip in this Pass Cover

My Trip in the Rail Planner app

What option suits you best? I will record all my journeys in: 
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Day     Month   Time           From        To                       Train  Bus   Ferry Control area

X

1 2 3 4



Moja podróż (My Trip) — aplikacja Rail Planner 

Rozpoczęcie korzystania jest proste:

1. Pobierz aplikację Rail Planner, przejdź do sekcji Moja podróż i 
utwórz nową podróż.

2. Powiąż swój bilet z podróżą, wprowadzając niektóre dane ze 
swojego papierowego biletu, takie jak data rozpoczęcia i numer 
okładki biletu.

Podróżujesz w grupie? Jeśli przez cały czas podróżujecie 
razem, możecie dodać wszystkie Wasze bilety do tego samego 
urządzenia – wystarczy powtórzyć kroki 1 i 2, aby utworzyć podróż 
dla każdego biletu.



3. Aby zarejestrować podróż, wyszukaj swój pociąg w planerze, a 
następnie zapisz przejazd jako swoją podróż. Możesz dodawać, 
edytować i usuwać zaplanowane podróże do momentu wejścia 
do pociągu. Nie możesz znaleźć swojej podróży? Możesz dodać 
szczegóły ręcznie.

4. W przypadku kontroli biletów pokaż kontrolerowi podróże 
zapisane w sekcji Moja podróż razem ze swoim papierowym 
biletem oraz dokumentem tożsamości.
 

Bez względu na to, czy zapiszesz dane podróży na okładce biletu, 
czy wprowadzisz je do aplikacji Rail Planner, stworzysz osobistą 
pamiątkę swoich wojaży w części Moja podróż (My Trip).  



Kalendarz podróży 

Jeśli podróżujesz z biletem Flexi Pass, masz do wykorzystania 
wybraną liczbę dni podróży w okresie ważności biletu. W dniu 
podróży możesz przemieszczać się tak często, jak tylko masz 
ochotę, od północy do północy. Pamiętaj, aby upewnić się, czy 
w ramach podróży pociągiem, autobusem lub promem nie jest 
wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Kalendarz podróży na Twoim bilecie służy do zapisywania 
wykorzystanych dni podróży. Ma to szczególne znaczenie, 
ponieważ bilet Flexi Pass jest ważny tylko wówczas, kiedy 
podróżujesz w dniu oznaczonym w Kalendarzu podróży.

Twój Kalendarz podróży zawiera pole dnia i miesiąca każdego 
dnia podróży. Zarówno dni, jak miesiące muszą być zapisane 
za pomocą dwóch cyfr (np. 7 maja to 07/05) w odpowiedniej 
kolejności. Najlepiej wypełniać Kalendarz podróży w trakcie 
jej trwania, ponieważ nie można później wprowadzić w nim 
zmian. Wystarczy wpisać datę przed rozpoczęciem pierwszego 
przejazdu w dniu podróży.

Po wpisaniu daty podróży w Kalendarzu podróży nie można 
wprowadzić zmian. Takie działanie może być potraktowane jako 
próba fałszerstwa. Z tego względu do wpisywania dat koniecznie 
używaj niebieskiego lub czarnego nieścieralnego długopisu, a 
nie ołówka. Jeśli popełnisz błąd, konieczne będzie zaznaczenie 
prawidłowej daty w nowym polu, co oznacza, że utracisz jeden 
dzień podróży.
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Podróżowanie w kraju zamieszkania

Twój kraj zamieszkania to kraj, w którym mieszkasz i/lub którego 
masz obywatelstwo. Informacja na temat kraju zamieszkania 
jest wydrukowana w prawej górnej części biletu. Zasadniczo z 
biletu Interrail Pass nie można korzystać w kraju zamieszkania, 
jednak bilet Interrail Global Pass uprawnia do dwóch przejazdów 
w tym kraju, pod warunkiem, że uczestniczy on w ofercie Interrail. 
Wszystkie kraje wymienione tutaj uczestniczą w ofercie Interrail. 

Te dwa przyjazdy są nazywane wyjazdem i przyjazdem  do 
rodzimego kraju.
 
Wyjazd z rodzimego kraju obejmuje przejazd z dowolnej stacji 
kolejowej w kraju zamieszkania do granicy, lotniska lub portu.

Przyjazd do rodzimego kraju obejmuje przejazd z granicy, 
lotniska lub portu do miejsca docelowego w kraju zamieszkania.
 
Nie musisz w pierwszej kolejności skorzystać z wyjazdu z 
rodzimego kraju — to zależy od Ciebie. Możesz podróżować 
kilkoma pociągami, pod warunkiem że wszystkie etapy 
podróży odbywają się w ramach tego samego dnia podróży. 
Jeśli podróżujesz nocnym pociągiem, mają zastosowanie 
odpowiednie zasady, które znajdziesz tutaj.

Podróżowanie w kraju zamieszkania 

1. Zapisz datę wyjazdu i przyjazdu do rodzimego kraju na 
okładce biletu w sekcji Moja podróż, nawet jeśli szczegóły 
swoich przyjazdów zapisujesz w aplikacji Rail Planner. Jeśli nie 
skorzystasz z tych przejazdów, pozostaw puste pola.

Outbound Journey

Inbound Journey

Day         Month

Day         Month



2.  Zapisz szczegóły przejazdów w sekcji Moja podróż
Tak jak w przypadku innych przejazdów upewnij się, że wszystkie 
przejazdy kolejowe w ramach wyjazdu i przyjazdu do rodzimego 
kraju zostały zapisane w sekcji Moja podróż. 
 

3. Masz bilet Flexi Pass? Zapisz datę na bilecie
Jeśli podróżujesz z biletem Flexi Pass, musisz wykorzystać dzień 
podróży i zapisać go w Kalendarzu podróży.  

 

Oszczędzanie dnia podróży a nocne przejazdy

Jeśli wybierasz się w nocną podróż, korzystając z biletu Flexi Pass 
bez konieczności przesiadki, wystarczy, że wpiszesz datę jednego 
dnia podróży — datę wyjazdu. Pamiętaj jednak, że zarówno dzień 
wyjazdu, jak przyjazdu musi przypadać w okresie ważności biletu. 
Dotyczy to także nocnych rejsów promami objętymi ofertą. 

Przykład: jeśli 11 sierpnia wsiądziesz do pociągu nocnego o 
godzinie 18:10 dojeżdżającego do stacji docelowej o godzinie 
02:15, wystarczy, że w Kalendarzu podróży wpiszesz datę 11 
sierpnia. Jeśli podróżujesz tym samym pociągiem po północy, 
nie musisz wykorzystywać kolejnego dnia podróży, chyba że 
przesiadasz się do innego pociągu. 

Zasada ta dotyczy także wyjazdu i przyjazdu do rodzimego 
kraju pod warunkiem, że oba dni podróży przypadają w okresie 
ważności biletu. Zapisz dzień odjazdu w Kalendarzu podróży, 
a także w polu przeznaczonym na dane dotyczące wyjazdu i 
przyjazdu do rodzimego kraju (w zależności od tego, jaką podróż 
odbywasz).  

Załóżmy, że 2 lipca rozpoczynasz podróż z Interrail w nocnym 
pociągu z Düsseldorfu w Niemczech (Twój kraj zamieszkania) 
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do Wiednia w Austrii. Czas odjazdu to 20:54, a przyjazd do 
stacji docelowej planowany jest 3 lipca o godzinie 08:11. W tym 
przypadku zapisz datę 2 lipca w Kalendarzu podróży, jak również 
w polach przeznaczonych na szczegóły wyjazdu z rodzimego 
kraju. 

Wymiana biletów Interrail Pass

Bilet Interrail Pass może być wymieniony wyłącznie w przypadku 
wprowadzenia błędnych informacji w punkcie zakupu. Wymiany 
można dokonać tylko w miejscu zakupu biletu. Nie można 
wymienić biletu, który uległ zniszczeniu, został zgubiony lub 
ukradziony. Za bilety kupione w zastępstwie zagubionych lub 
zniszczonych biletów nie przysługuje zwrot kosztów. 

Nieprawidłowe wykorzystanie biletu Interrail Pass

Niezastosowanie się do zasad opisanych w niniejszym 
Przewodniku dotyczącym biletów Interrail Pass może wiązać się 
z utratą ważności biletu. Podczas podróży z nieważnym biletem 
Interrail Pass jego posiadacz może zostać obciążony dodatkową 
opłatą i/lub pełną opłatą za przejazd w zależności od przepisów 
obowiązujących u danego przewoźnika.   
 
Pracownicy kolei lub żeglugi upoważnieni są do zatrzymania 
biletu w przypadku, gdy: 
 
• Okazana została kopia lub sfałszowano bilet 
• Z biletu korzystała osoba inna niż posiadacz biletu 
• Na bilecie ręcznie zmieniono zapisane daty 
• Z biletu korzystano poza okresem ważności 
• Bilet został okazany bez paszportu lub innego równoważnego z 

nim dokumentu tożsamości (kserokopie nie są uznawane) 
 
Wszystkie powyższe zdarzenia uznawane będą za próbę 
nadużycia zarówno wobec Eurail B.V., jak i wobec przewoźnika 
obsługującego daną trasę. Będą one zgłaszane lokalnym 
organom władzy, które nałożą odpowiednie sankcje karne. 
Zatrzymanych biletów Interrail Pass nie można zwrócić ani 
wymienić bez względu na okoliczności. 
 
Aby uzyskać więcej informacji na temat Warunków korzystania 
z biletu Interrail Pass (w tym między innymi zasad anulowania, 
polityki zwrotów oraz mających zastosowanie przepisów 
prawnych), odwiedź witrynę interrail.eu.

https://www.interrail.eu/en/terms-conditions/interrail-pass-conditions-of-use


Rezerwacje miejsc
Bilet Interrail Pass jest honorowany w większości pociągów 
w Europie, jednak niektórzy przewoźnicy mogą wymagać 
wcześniejszej rezerwacji miejsc, co może wiązać się z dodatkową 
opłatą. Gwarancja rezerwacji miejsca (lub kuszetki) może 
obejmować dodatkowe usługi, takie jak posiłek i napoje lub 
bezpłatny dostęp do Wi-Fi, które umilą podróż. 
 
Usługi kolejowe z obowiązkową wcześniejszą rezerwacją dotyczą 
między innymi: 
 
• Miejsca do siedzenia w większości pociągów dużej prędkości 

(np. SNCF TGV, Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP 
EIP, Eurostar)  

• Miejsca sypialniane, na przykład kuszetki i łóżka 
• Wagony panoramiczne dostępne w niektórych pociągach 
 
W przypadku rejsów promem posiadacze biletu Interrail Pass 
muszą dokonać wcześniejszej rezerwacji i dopłaty w przypadku: 
 
• Kajuty, kuszetki i odchylane siedzenia 
• Sezonowe opłaty dodatkowe w okresie od czerwca do września 

w liniach żeglugowych obsługiwanych przez Attica Group 
(Superfast Ferries i Blue Star Ferries) 

• Podatki portowe/paliwowe 
• Korzystanie z niektórych statków 
 
Zapotrzebowanie na miejsca objęte obowiązkiem rezerwacji 
miejsc może być wysokie szczególnie w sezonie letnim 
(zwłaszcza w lipcu i sierpniu), dlatego zalecamy, aby dokonywać 
rezerwacji z dużym wyprzedzeniem. Jeśli podróżujesz z biletem 
pierwszej klasy, a rezerwacje miejsc w pierwszej klasie zostały już 
wyprzedane, możesz zarezerwować dostępne miejsca w drugiej 
klasie. W pociągach dużych prędkości w Niemczech, Austrii i 
Szwajcarii z reguły nie jest wymagana rezerwacja miejsc. 



Planer podróży w aplikacji Rail Planner powiadomi Cię, jeśli 
rezerwacja miejsc będzie obowiązkowa. Rezerwacji miejsc 
możesz dokonać na stacjach kolejowych, u agenta przewoźnika 
kolejowego, a także online. Rezerwacji miejsc na pociągi we 
Włoszech i Francji oraz w przypadku innych przewoźników 
międzynarodowych (w tym Eurostar i Thalys) możesz dokonać 
za pośrednictwem aplikacji Rail Planner. Aby dowiedzieć się 
więcej na temat rezerwacji i tego, gdzie możesz ich dokonać, 
przejdź na stronę interrail.eu/reservations. 
 
Wskazówka:  podczas planowania podróży skorzystaj z aplikacji 
Rail Planner i wybierz opcję „No reservation needed”. Być może 
podróż potrwa dłużej i czekają Cię przesiadki, ale uda Ci się 
uniknąć dodatkowych opłat za rezerwację miejsc.

http://interrail.eu/reservations


Korzyści i rabaty
Wraz z biletem Interrail Pass zyskujesz dostęp nie tylko 
do europejskiej sieci przewoźników kolejowych, ale także 
otrzymujesz korzyści i rabaty na całym kontynencie, dzięki czemu 
Twoja podróż będzie jeszcze przyjemniejsza. Dotyczy to rabatów 
na karty miejskie, wycieczki statkiem, noclegi w hotelach lub 
hostelach, bilety do muzeum, przejazdy transportem publicznym 
i wiele innych.

Możesz skorzystać z tych rabatów w dowolny dzień w okresie 
ważności Twojego biletu, nawet jeśli masz już wykorzystane 
wszystkie dni podróży. W przypadku międzynarodowych rejsów 
promem należy sprawdzić wymagany okres ważności biletu, 
ponieważ zależy on od przewoźnika. Czasami wystarczy, by bilet 
był ważny w kraju wypłynięcia lub w kraju przypłynięcia.
 
Rezerwacja korzyści i rabatów

Za okazaniem ważnego biletu Interrail Pass możesz skorzystać 
w miejscu docelowym z wielu udogodnień, jednak w większości 
przypadków może być konieczna wcześniejsza rezerwacja. 
Przed zakupem lub dokonaniem rezerwacji zapoznaj się z 
informacjami na stronie interrail.eu/en/interrail-passes/deals 
lub w aplikacji Rail Planner, ponieważ zakres korzyści może ulec 
zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 
Wskazówka:  w sekcji Korzyści w aplikacji Rail Planner 
znajdziesz listę udogodnień uporządkowanych według krajów. 
Jeśli wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, znajdziesz tu 
informacje na temat tego, jak jej dokonać.

Korzyści w cenie 

Malownicze trasy, które trzeba zobaczyć
Nawet do 50% zniżki lub konieczność jedynie rezerwacji miejsca

Rejsy promem
Do 20–50% zniżki w całej Europie

Karty miejskie
10-50% zniżki na karty miejskie w większości dużych miast

Wycieczki i atrakcje turystyczne
Do 50% zniżki na atrakcje, bilety do muzeów i wycieczki

Zakwaterowanie
10-20% zniżki na noclegi w hotelach i hostelach w całej Europie.

Jedzenie i napoje
10% rabatu w wybranych restauracjach Hard Rock Cafe w całej Europie.

http://interrail.eu/en/interrail-passes/deals
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Zainspiruj się  lub podziel swoją 
historią podróży z Interrail, aby 
inspirować innych!
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