
Załącznik  
do pisma PBH1f-8150-66.1/18 z 16.11.2018 r. 

Strona 1 z 3 

 

Oferta pozataryfowa „Bilet Gnieźnieński” 
Warunki taryfowe obowiązujące od 26.11.2018 r. 

 
1. Uprawnieni 

 
Z oferty może skorzystać na podstawie biletu odcinkowego miesięcznego imiennego: 
1) normalnego - każda osoba; 
2) z ulgą 49% - dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia rocznego przygotowania 

przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub 
ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia; 

3) z ulgą 51% - studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych)                     
i słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do ukończenia 26 roku życia oraz 
doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich  do ukończenia 35 roku życia. 

 
2. Zakres ważności 

 
1) bilety odcinkowe miesięczne imienne wg oferty wydaje się na przejazdy „tam                         

i z powrotem” drogą najkrótszą w relacji Poznań – Gniezno lub Gniezno – Poznań,              
z zastrzeżeniem pkt 3, przewidzianymi w rozkładzie jazdy pociągami REGIO 
uruchamianymi przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.; 

2) bilety, o których mowa w pkt 1 uprawniają również do przejazdów pojazdami komunikacji 
miejskiej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gnieźnie (MPK Gniezno) na 
terenie miasta Gniezna i są honorowane na odcinku Poznań – Gniezno i Gniezno - Poznań 
w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Wielkopolskie spółka z o.o.; 

3) ofertę stosuje się od/do wszystkich stacji położonych na terenie miasta Poznania. 
 

3. Warunki stosowania 
 

1) bilet wg oferty można nabyć: 
a) w punktach odprawy i w stacjonarnych automatach biletowych – najwcześniej na 7 dni 

przed pierwszym dniem ważności biletu, 
b) w pociągu – wyłącznie z terminem ważności rozpoczynającym się w dniu nabycia; 

2) bilet  zawiera  nadruk „Bilet Gnieźnieński” oraz wypis: 
      „Uprawnia do przejazdów pociągami PR+KW 
      oraz pojazdami komunikacji miejskiej MPK Gniezno”; 
3) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu na podstawie biletu lub niezwłocznie po 

otrzymaniu biletu w pociągu, właściciel biletu zobowiązany jest, zgodnie ze wskazaniami, 
wpisać czytelnie w sposób trwały swoje imię i nazwisko. Bez wpisania powyższych danych 
oraz bez okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość, bilet jest nieważny; 

4) właścicielowi biletu nie przysługuje częściowy zwrot zapłaconej należności w razie  
przerwy w ruchu pociągów lub utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy 
pociągów albo zmiany organizacji komunikacji miejskiej MPK Gniezno;    

5) osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązana jest posiadać       
w pociągu i środku komunikacji miejskiej MPK Gniezno ważny dokument poświadczający 
uprawnienie do takiego przejazdu; 

6) jeżeli podróżny w czasie kontroli dokumentów przewozu:  
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a) oświadczy, że posiada bilet, ale nie okaże go w pociągu, 
b) okaże bilet, ale nie okaże dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
c) okaże bilet ulgowy i oświadczy, że posiada uprawnienie do ulgi, ale nie okaże 

dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu,  
wówczas tę osobę traktuje się jak podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu a zwrot 
(umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat 
taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej 
określonej w Taryfie przewozowej (TPR) – może uzyskać w drodze reklamacji, na 
warunkach określonych w Regulaminie przewozu (RPR); 

7) w stosunku do podróżnego, który w czasie przejazdu w środkach komunikacji miejskiej 
okaże bilet ulgowy i oświadczy, że posiada uprawnienie do ulgi, ale nie może okazać 
dokumentu poświadczającego to uprawnienie, stosuje się przepisy obowiązujące 
w komunikacji miejskiej MPK Gniezno; 

8) w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż jego właściciel osobę tę uznaje się 
za  podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu; 

9) nie zwraca się uiszczonych należności za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub 
skradzione i nie wydaje się duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów 
ścigania lub wskazania daty i miejsca zakupu, numeru dokumentu itp. 
 

4. Opłaty 
 

Bilety wydaje się jako normalne oraz z ulgami ustawowymi: 49% i 51%. 
TABELA OPŁAT   

rodzaj biletu 
                  Cena brutto w zł 

przejazd „tam i z powrotem” 

PTU 8% 

normalny 285,00 21,11 

z ulgą 49%  145,36 10,77 

z ulgą 51% 139,65 10,34 

 
5. Zmiana/odstąpienie od umowy przewozu 

 
1) w przypadku przejazdu poza stację przeznaczenia, należy nabyć nowy bilet na przejazd od 

pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia; 
2) za całkowicie niewykorzystany bilet zwrócony w punkcie odprawy, przed pierwszym 

dniem jego ważności, zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu 10% odstępnego; 
3) za częściowo niewykorzystany bilet zwrócony w drodze reklamacji na zasadach 

określonych w Regulaminie przewozu (RPR) nie później niż 10-go dnia ważności, zwraca 
się zapłaconą należność proporcjonalnie do czasu jego niewykorzystania, po potrąceniu 
10% odstępnego. 

 
6. Inne 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi, w tym dotyczącymi 
przewozu roweru, rzeczy i zwierząt – stosuje się odpowiednie postanowienia: 
1) Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) – podczas przejazdu pociągiem, 

dostępnych na stronie www.polregio.pl 
2) Regulaminu przewozu określającego warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu 
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osób i rzeczy w lokalnym transporcie zbiorowym (komunikacji miejskiej) organizowanym 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie – podczas przejazdu środkami 
komunikacji miejskiej MPK Gniezno. 

 


