Warunki stosowania oferty specjalnej
„Bilet dla Seniora”
(obowiązują od 1 stycznia 2016 r.)

1. Z oferty mogą korzystać osoby, które ukończyły 60 rok życia na podstawie dowodu
osobistego.
2. Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez „Koleje Małopolskie”
sp. z o.o. przy przejazdach na odcinkach:
1) Wieliczka Rynek Kopalnia – Sędziszów, Kraków Olszanica – Sędziszów lub odwrotnie
oraz pomiędzy stacjami/przystankami tych odcinków,
2) Wieliczka Bogucice – Wieliczka Rynek Kopalnia oraz w autobusach komunikacji
regularnej specjalnej do Byszyc lub Raciborska lub odwrotnie,
3) Kraków Lotnisko (Kraków Airport) - Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Lotnisko (Kraków
Airport) – Sędziszów lub odwrotnie oraz do wszystkich stacji tych odcinków.
3. Na przejazdy osób wydaje się bilety:
1) czasowe – na odcinkach o których mowa w ust. 2 pkt. 1) i 2) – ceny załącznik nr 1 a i b,
2) jednorazowe w jedną stronę – na odcinkach o których mowa w ust. 2 pkt. 3) – ceny
załącznik nr 2,
3) odcinkowe miesięczne imienne „T/P” na odcinkach o których mowa w ust. 2 pkt. 1) –
3) - załącznik nr 3.
4. Bilety można nabyć wyłącznie w pociągu u obsługi (u obsługi w autobusie) bez opłaty za
wydanie biletu – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia.
Bilet czasowy o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) uprawniają do nieograniczonej liczby
przejazdów w klasie 2 pociągów osobowych przewoźnika w ramach odcinka, na który został
wydany i jest ważny 4 godziny w strefie czasowej oznaczonej na bilecie licząc od godziny
wydania biletu w pociągu. W ramach terminu ważności biletu można dokonywać przerw w
podróży. Podróżny z biletem czasowym może dojechać pociągiem, którym odbywa przejazd
najdalej do stacji, na której pociąg zgodnie z rozkładem jazdy zatrzymuje się po raz ostatni
przed upływem terminu ważności biletu. Jeżeli nie ukończono podróży w terminie ważności
biletu z powodu opóźnienia przyjazdu pociągu zdążającego do stacji przeznaczenia, podróżny
może opóźnionym pociągiem dojechać do tej stacji po upływie terminu ważności biletu.
5. Bilet jednorazowy w jedną stronę o którym mowa w ust. 3 pkt. 2) uprawnia do
jednorazowego przejazdu w jedną stronę i jest ważny 2 godziny w strefie czasowej oznaczonej
na bilecie licząc od godziny wydania biletu w pociągu. Podróż musi być rozpoczęta i
zakończona w terminie wskazanym na bilecie z zastrzeżeniem ust. 6. W ramach terminu
ważności biletu można dokonywać przerw w podróży.
6. Podróżny z biletem jednorazowym na przejazd w jedną stronę, ma prawo dojechać do stacji
przeznaczenia po upływie terminu ważności biletu, gdy przejazd odbywa się:
1) bezpośrednim pociągiem od stacji wyjazdu, wskazanej na bilecie, albo
2) z przesiadaniem po drodze – pod warunkiem, że przesiadanie odbywa się do
najbliższego pociągu jadącego w kierunku stacji przeznaczenia, jeżeli pociąg, którym
rozpoczęto podróż nie dojeżdża do tej stacji.
7. Bilet odcinkowy miesięczny imienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów na
odcinku ograniczonym stacjami określonymi na bilecie w terminie ważności biletu.
8. Oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi.

9. W przypadku pozostawienia samochodu na parkingu przy przystanku Wieliczka Park oraz
przejazdu na podstawie biletu wg oferty, podróżny ma prawo w tym dniu do wyjazdu
samochodem z w/w parkingu, przy uwzględnieniu godzin, w których parking jest czynny
bez ponoszenia kosztów za parkowanie samochodu. Warunkiem korzystania z bezpłatnego
parkingu jest posiadanie biletu, o którym mowa wyżej ze wskazaniem stacji początkowej
lub końcowej odcinka odpowiednio Wieliczka Park lub Wieliczka Rynek Kopalnia. Zasady
korzystania z parkingu zamieszczone są w „Warunkach taryfowych oferty specjalnej P&R
Wieliczka”.
10. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio:
1) Postanowienia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ),
2) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ),

Załącznik Nr 1

1. TABELE OPŁAT ZA BILETY,, CZASOWE”
klasa 2 pociąg osobowy
a) Bilety czasowe z wyłączeniem przejazdów do
lub od Kraków Lotnisko (Kraków Airport),

Za odległość

Cena brutto w złotych

Km
1 - 14
15 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 - 82
83 - 100

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00

b) Bilety czasowe ważne na odcinku Wieliczka
Bogucice – Wieliczka Rynek Kopalnia oraz w
autobusach komunikacji regularnej specjalnej do
Byszyc lub Raciborska lub odwrotnie,
Za odległość

Cena brutto w złotych

Km
1 - 14

2,00

Załącznik Nr 2
2. TABELE OPŁAT ZA BILETY JEDNORAZOWE TAM
klasa 2 pociąg osobowy
Bilety jednorazowe wyłącznie przy przejazdach do lub od
Kraków Lotnisko (Kraków Airport),

Za odległość

Cena brutto w złotych

Km
Wszystkie stacje/przystanki z
nazwą Kraków

4,00

Od lub do Kraków Lotnisko na
odległość do 25 km

6,00

26 - 35
36 - 45
46 - 55
56 - 65
66 - 75
76 - 82
83 - 100

7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
Załącznik Nr 3

2. TABELE OPŁAT ZA BILETY MIESIĘCZNE T/P
klasa 2 pociąg osobowy
Bilet odcinkowy imienny miesięczny T/P

Za odległość

Cena brutto w złotych

Km
1 - 14

37,50

15 - 25

47,50

26 - 35

65,00

36 - 45

75,00

46 - 55

85,00

56 - 65

95,00

66 - 75

100,00

76 - 82

110,00

83 - 100

120,00

