
Warunki taryfowe oferty specjalnej  
„Bilet Wielicki miesięczny imienny”  

(obowiązują od 04 kwietnia  2016r.) 
 
 

 
1. Oferta ,,Bilet Wielicki miesięczny imienny” uprawnia do przejazdów: 

a) linia B1 – na odcinku Kraków Olszanica – Byszyce (Kraków Olszanica– Wieliczka 
Rynek Kopalnia pociągami osobowymi KMŁ oraz Wieliczka Rynek Kopalnia  
Byszyce w autobusach komunikacji regularnej specjalnej) oraz odwrotnie, lub 

b) linia R1 – na odcinku Kraków Olszanica – Raciborsko (Kraków Olszanica – Wieliczka 
Rynek-Kopalnia pociągami osobowymi KMŁ oraz Wieliczka Rynek Kopalnia   
Raciborsko w autobusach komunikacji regularnej specjalnej) oraz odwrotnie, 

c) linia D1 – na odcinku Kraków Olszanica – Dobranowice (Kraków Olszanica – 
Wieliczka Rynek Kopalnia pociągami osobowymi KMŁ oraz Wieliczka Rynek 
Kopalnia -  Dobranowice w autobusach komunikacji regularnej specjalnej) oraz 
odwrotnie. 
Oferta nie ma zastosowania do/od stacji Kraków Lotnisko (Kraków Airport). 
 

2. Bilet  Wielicki może nabyć: 
a) normalny - każda osoba, 
b) z ulgą ustawową - osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub  

93%. 
3. Na przejazdy pomiędzy stacjami (przystankami) w relacjach wymienionych w ust. 1 

wydaje się bilet odpowiednio na linię R1,B1 lub linię D1. Ceny biletów są zryczałtowane 
niezależne od odległości taryfowej (załącznik nr 1 do niniejszych warunków).  

4. Bilety wydaje się na okres jednego miesiąca np. od 27 stycznia do 26 lutego; od 1 marca 
do 31 marca; od 1 lutego do 28 lutego, a wskazany na bilecie termin ważności obowiązuje 
zarówno w pociągach osobowych KMŁ jak i w autobusach komunikacji regularnej 
specjalnej. 

5. Bilety ważne są od daty zakupu i można je nabyć u obsługi: 
– w pociągu na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu osób, rzeczy i zwierząt 

oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), 
- w autobusie komunikacji regularnej specjalnej – niezwłocznie po wejściu do pojazdu, 
bez opłaty za jego wydanie. 
Nie prowadzi się sprzedaży biletów w kasach biletowych i automatach biletowych. 

6. Po otrzymaniu biletu, właściciel zobowiązany jest sprawdzić czy dane zawarte na bilecie są 
zgodnie z jego życzeniem oraz wpisać w sposób trwały na bilecie imię, nazwisko i numer 
dokumentu ze zdjęciem. Bilet bez wpisanego imienia, nazwiska i numeru dokumentu jest 
nieważny;  

7. Przy przejazdach pociągami osobowymi KMŁ lub autobusami komunikacji regularnej 
specjalnej bilet ważny jest łącznie z dokumentem, którego numer został wpisany na 
bilecie, umożliwiającym stwierdzenie tożsamości właściciela, a w przypadku biletu 
ulgowego dodatkowo z ważnym dokumentem poświadczającym uprawnienia do ulgowego 
przejazdu. 

8. Zwrotu należności za częściowo niewykorzystany bilet wydany zgodnie z ust. 1, 
dokonuje się wyłącznie w drodze pisemnej reklamacji wniesionej na adres przewoźnika 



na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i 
odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ). 

9. Za bilety skradzione, zagubione, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie ich 
zawartości, zafoliowane lub zalaminowane, co uniemożliwia sprawdzenie autentyczności 
oryginałów, nie zwraca się uiszczonych należności i nie wydaje duplikatów, również w 
przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania. 

10. Właściciel biletu w pociągach KMŁ może pod swoim nadzorem przewozić rzeczy, rower 
lub zwierzęta na warunkach określonych w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt 
Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) (TP-KMŁ) i Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt 
oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), - w 
autobusach komunikacji regularnej specjalnej - przewóz rowerów nie jest dozwolony. 

11. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 
12. Autobus zatrzymuje się wyłącznie na wyznaczonych do tego przystankach (miejscach), 

dla których przewidziane jest wsiadanie i wysiadanie podróżnych.  
13. Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi. 
14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio 

Postanowienia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy 
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ) oraz Taryfy przewozowej osób, 
rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) oraz przepisy porządkowe w autobusach 
komunikacji regularnej specjalnej. 

15. Zasady zakupu biletów miesięcznych dla osób, które ukończyły 60 rok życia 
zamieszczone są w „Warunkach stosowania oferty specjalnej Bilet dla Seniora”. 

 

Załącznik nr 1 

Opłaty 

Tabela opłat za bilet Wielicki miesięczny imienny T/P. 
 

Odcinek  

Ceny (zł)  

biletów miesięcznych:  

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 

Kraków 
Olszanica 

Byszyce  
LINIA B1 
 
lub  
 
Raciborsko  
LINIA R1 
 
lub  
Dobranowice 
LINIA D1 
 
 

150,00 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50 

 


