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Oferta pozataryfowa „Bilet świętokrzyski”  
Warunki taryfowe obowiązujące od 1.02.2019 r. 

 
1. Uprawnieni 

 
Podróżni na podstawie obowiązujących w ramach oferty biletów: 
1) jednorazowych: 

a) normalnych, 
b) z ulgą 33%: 

   nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 

    nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 
przedmiotów nauczanych w języku polskim w:  

 szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych 
w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi 
właściwemu do spraw oświaty i wychowania,  

 szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

 sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty 
innych państw, 

  szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statusie Szkół 
Europejskich sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 
r. poz. 10), 

 nauczyciele akademiccy, 
c) z ulgą 37%: 

   dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego (w tym dotknięte inwalidztwem lub 
niepełnosprawnością – z wyjątkiem przejazdów określonych w § 20 Taryfy 
przewozowej (TPR), 

   dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej – 
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do 
ukończenia 24 roku życia (w tym dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawnością 
 – z wyjątkiem przejazdów określonych w § 20 Taryfy przewozowej (TPR), 

    dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania 
nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w pkt 2 lit. b, 

    rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.     
o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny, 

d) z ulgą 51%: 

   studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych), do ukończenia 26 
roku życia (w tym dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawnością – z wyjątkiem 
przejazdów określonych w § 20 Taryfy przewozowej (TPR),  
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    słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 26 roku życia, 

    doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia; 
2) odcinkowych miesięcznych imiennych: 

a) normalnych, 
b) z ulgą 33%: 

   nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, 

    nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych 
przedmiotów nauczanych w języku polskim w:  

 szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych 
w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi 
właściwemu do spraw oświaty i wychowania,  

 szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, 

 sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty 
innych państw, 

 szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statusie Szkół 
Europejskich sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 
r. poz. 10), 

 nauczyciele akademiccy, 
c) z ulgą 49%: 

 dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania 
przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponad-
gimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie 
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (w tym dotknięte inwalidztwem lub 
niepełnosprawnością – z wyjątkiem przejazdów określonych w § 20 Taryfy 
przewozowej (TPR), 

 dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania 
nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w pkt 2 lit. b, 

 rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.   
o Karcie Dużej Rodziny posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny, 

d) z ulgą 51%: 

   studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych do ukończenia 26 
roku życia (w tym dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawnością - z wyjątkiem 
przejazdów określonych w § 20 Taryfy przewozowej (TPR),  

    słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do ukończenia 26 roku życia, 

    doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia. 
 

2. Zakres ważności 
 
1) bilety jednorazowe wydaje się na przejazd w jedną stronę, drogą najkrótszą, pociągami 

REGIO, w dowolnych relacjach ograniczonych stacjami: Sandomierz, Skarżysko-
Kamienna, Żelisławice, Klimontów oraz Busko Zdrój, na obszarze województwa 
świętokrzyskiego; 

2) bilety odcinkowe miesięczne imienne wydaje się wyłącznie na przejazdy w jedną stronę 
lub „tam i z powrotem”, drogą najkrótszą, pociągami REGIO, w dowolnych relacjach na 
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odcinkach: Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kamienna – 
Kielce, Kielce – Żelisławice oraz Kielce – Klimontów, objętych ofertą. 

 
3. Warunki stosowania 

 

1) bilety można nabyć:   
a) jednorazowe:  

    w punktach odprawy, automatach biletowych oraz elektronicznych kanałach 
sprzedaży - w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,  

    w pociągu u obsługi – wyłącznie w dniu wyjazdu, 
b) odcinkowe miesięczne imienne: w punktach odprawy, automatach biletowych, pociągu 

u obsługi oraz elektronicznych kanałach sprzedaży - w przedsprzedaży do 30 dni 
naprzód; 

2) termin ważności biletu jednorazowego wynosi 1 dzień; 
3) bilety wydaje się z nadrukiem: 

a) jednorazowe: „BILET ŚWIĘTOKRZYSKI”, 
b) odcinkowe miesięczne imienne: „MIESIĘCZNY BILET ŚWIĘTOKRZYSKI”; 

4) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi                    
i specjalnymi. 

 
4. Opłaty 

 
1) ceny biletów jednorazowych normalnych i ulgowych: 

Odległość  
(w km) 

Cena biletu (w zł) brutto w tym 8% VAT 

normalnego z ulgą 33% z ulgą 37% z ulgą 51% 

do 10 2,50 1,67 1,57 1,22 

11 – 19 4,20 2,81 2,65 2,06 

20 – 30 5,20 3,48 3,28 2,55 

31 – 40 5,50 3,68 3,46 2,69 

41 – 50 5,80 3,89 3,65 2,84 

51 – 60 6,60 4,42 4,16 3,23 

61 – 70 7,50 5,02 4,72 3,67 

71 – 80 8,50 5,69 5,35 4,16 

81 – 90 9,50 6,36 5,98 4,65 

91 – 100 10,60 7,10 6,68 5,19 

101 – 120 13,70 9,18 8,63 6,71 

121 – 160 15,80 10,59 9,95 7,74 

161 – 200 17,90 11,99 11,28 8,77 

201 – 240 20,00 13,40 12,60 9,80 
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2) ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych normalnych i ulgowych: 

a) w jedną stronę: 

Odległość 
(w km) 

Cena biletu (w zł) brutto w tym 8% VAT  

normalnego z ulgą 33% z ulgą 49% z ulgą 51% 

do 10 35,00 23,45 17,85  17,15 

11 – 19 55,50 37,18 28,30 27,19 

20 – 30 65,00 43,55 33,15 31,85 

31 – 40 70,00 46,90 35,70 34,30 

41 – 50 77,50 51,92 39,52 37,97 

51 – 60 83,00 55,61 42,33 40,67 

61 – 70 88,50 59,29 45,13 43,36 

71 – 80 90,00 60,30 45,90 44,10 

81 – 90 97,00 64,99 49,47 47,53 

91 – 100 101,00 67,67 51,51 49,49 

101 – 120 110,50 74,03 56,35 54,14 

121 – 160 118,50 79,39 60,43 58,06 

 
b) „tam i z powrotem”: 

Odległość 
(w km) 

Cena biletu (w zł) brutto w tym 8% VAT  

normalnego z ulgą 33% z ulgą 49% z ulgą 51% 

do 10 70,00 46,90 35,70 34,30 

11 – 19 111,00 74,37 56,61 54,39 

20 – 30 130,00 87,10 66,30 63,70 

31 – 40 140,00 93,80 71,40 68,60 

41 – 50 155,00 103,85 79,05 75,95 

51 – 60 166,00 111,22 84,66 81,34 

61 – 70 177,00 118,59 90,27 86,73 

71 – 80 180,00 120,60 91,80 88,20 

81 – 90 194,00 129,98 98,94 95,06 

91 – 100 202,00 135,34 103,02 98,98 

101 – 120 221,00 148,07 112,71 108,29 

121 – 160 237,00 158,79 120,87 116,13 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu oraz stacji 

przeznaczenia; 
2) w przypadku przejazdu poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie jednorazowym: 

a) do stacji położonej na odcinkach objętych ofertą – podróżny dopłaca różnicę 
należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji 
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat zawartych w ust. 4 pkt 
1, a ceną okazanego biletu,  

b) do stacji położonej poza odcinkami objętymi ofertą – podróżny dopłaca różnicę 
należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji 
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wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III 
Rozdział 1 Taryfy przewozowej (TPR),  a ceną okazanego biletu, 

zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami podróżnego; 
3) w przypadku przejazdu poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie odcinkowym 

miesięcznym imiennym: 
a) do stacji położonej na odcinkach objętych ofertą – podróżny dopłaca różnicę 

należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji 
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, a ceną biletu jednorazowego w relacji 
wskazanej na posiadanym bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym,                             
z zastosowaniem opłat zawartych w ust. 4 pkt 1, 

b) do stacji położonej poza odcinkami objętymi ofertą – podróżny dopłaca różnicę 
należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji 
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, a ceną biletu jednorazowego w relacji 
wskazanej na posiadanym bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym,                             
z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III Rozdział 1 Taryfy przewozowej (TPR), 

zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami podróżnego. 
 

6. Inne 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie 
postanowienia Regulaminu przewozu (RPR), Taryfy przewozowej (TPR) lub regulaminu 
właściwego dla elektronicznego kanału sprzedaży, dostępnych na stronie www.polregio.pl 

 

http://www.polregio.pl/

