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Warunki korzystania z oferty specjalnej – „Pociąg Majówkowy”  
obowiązującej przy przejazdach pociągami uruchamianymi  

w dniach 27 kwietnia – 05 maja 2019 r.  
 

1. Uprawnieni  

1) podróżni na podstawie biletów jednorazowych na przejazd w jedną stronę: 
a) normalnych, 
b) z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%; 

2) osoby uprawnione do korzystania z ulgowej usługi transportowej, wskazane w „Zasadach odprawy 
osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT)”. 

2. Zakres ważności  

1) oferta dotyczy przejazdów Pociągiem Majówkowym, w dniu:   
a) 27.04.2019 r. w relacji Łódź Fabryczna (odj. godz. 06:13) – Gdynia Główna (przyj. godz. 12:24), 
b) 28/29.04.2019 r. w relacji Gdynia Główna (odj. godz.18:21) – Łódź Fabryczna (przyj. godz.00:45), 
c) 30.04.2019 r. w relacji Łódź Fabryczna (odj. godz. 13:22) – Gdynia Główna (przyj. godz. 19:57),  
d) 05.05.2019 r. w relacji Gdynia Główna (odj. godz. 12:44) – Łódź Fabryczna (przyj. godz. 19:25), 
uruchamianym przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (dalej: PR); 

2) szczegółowy rozkład jazdy pociągów wskazanych w pkt 1 zawiera Załącznik 1 do niniejszych 
warunków taryfowych. 

3. Warunki stosowania  

1) podróżni, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą nabyć bilety jednorazowe na przejazd pociągami 
objętymi ofertą w relacjach wynikających z rozkładu jazdy tych pociągów: 
a) od 11 kwietnia 2019 r. – w elektronicznych kanałach sprzedaży poprzez systemy: System 

mPOLREGIO, System KOLEO, 
b) od 16 kwietnia 2019 r. – poprzez Internetowy System Sprzedaży (System IPR) i System SkyCash,  
c) w dniu wyjazdu – u obsługi w pociągu, 
z zastrzeżeniem pkt 4;   

2) osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą nabyć bilety jednorazowe na przejazd pociągami 
objętymi ofertą w relacjach wynikających z rozkładu jazdy tych pociągów, wyłącznie u obsługi  
w pociągu w dniu wyjazdu;   

3) na przejazd częściowo Pociągiem Majówkowym i częściowo innym pociągiem PR (albo odwrotnie), 
należy nabyć oddzielne bilety; 

4) przewoźnik zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby dostępnych w sprzedaży biletów na 
przejazd pociągiem objętym ofertą w danym dniu i w określonych relacjach; 

5) przy odprawie podróżnych w Pociągu Majówkowym nie pobiera się opłaty za wydanie biletu;  
6) bilety nabyte za pośrednictwem systemów sprzedaży, o których mowa w pkt 1 lit. a-b, posiadają 

wypis „Oferta specjalna – Pociąg  Majówkowy”;  
7) w pociągach objętych niniejszą ofertą nie mają zastosowania: 

a) „Oferta – TY i raz, dwa, trzy”, 
b) „Przejazd z biletami wydanymi na podstawie REGIOkarty”, 
c) „Grupowy przewóz osób”, 
d) „Przejazdy na podstawie REGIOkarnetu i miniREGIOkarnetu”, 
e) „Przejazdy na podstawie biletu turystycznego i mini biletu turystycznego”; 

8) oferty „Pociąg Majówkowy” nie łączy się z innymi ofertami specjalnymi oraz pozataryfowymi; 
9) biletów wg oferty „Pociąg Majówkowy” nie wydaje się w ramach Pakietu Podróżnika i oferty 

Wspólny Bilet;  
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10) w Pociągu Majówkowym nie są honorowane inne bilety jednorazowe, z zastrzeżeniem pkt 11, 
oraz bilety okresowe ważne na przejazdy pociągami REGIO i interREGIO, a także bilety na przejazd 
pociągami innych przewoźników; 

11) w Pociągu Majówkowym honorowane są bilety jednorazowe wg oferty „Połączenie w dobrej 
cenie”, ważne na przejazd pociągiem interREGIO w relacjach, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b; 

12) przewóz bagażu ręcznego, rowerów i zwierząt pod nadzorem podróżnych, odbywa się na 
zasadach określonych w Regulaminie przewozu (RPR). 

4. Opłaty przewozowe 

1) opłaty za przejazd podróżnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wskazane są w Załączniku 2 do 
niniejszych warunków, który zawiera: 
a) Tabelę 1 – ceny biletów na przejazd jednorazowy w jedną stronę, 
b) Tabelę 2 – ceny biletów na przejazd jednorazowy w jedną stronę, w relacjach: 

 Warszawa Zachodnia/Centralna/Wschodnia – Łódź Fabryczna/Widzew,  
 Warszawa Zachodnia/Centralna/Wschodnia – Skierniewice,  
 Warszawa Zachodnia/Centralna/Wschodnia – Żyrardów, 
 Łódź Fabryczna/Widzew – Skierniewice; 

2) ceny biletów dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 określają: Tabela 1 i Tabela 4 zawierające 
opłaty za bilety jednorazowe na przejazdy w klasie 2 pociągów interREGIO, wskazane w Zasadach 
odprawy UUT.  

5. Zmiana umowy przewozu 

1) w przypadku biletów wg oferty nabytych poprzez System mPOLREGIO, System KOLEO, System 
SkyCash i System IPR, zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się na 
zasadach i warunkach określonych odpowiednio w Regulaminach: mPOLREGIO, KOLEO-PR, 
SkyCash-PR, IPR; zmiana terminu wyjazdu jest możliwa wyłącznie na dzień, w którym w relacji 
wskazanej na bilecie kursuje Pociąg Majówkowy; 

2) przejazd poza stację przeznaczenia jest możliwy pod warunkiem, że nowa stacja przeznaczenia jest 
położona na drodze przejazdu Pociągu Majówkowego, w przypadku: 
a) biletu zakupionego poprzez System mPOLREGIO, System KOLEO, System SkyCash i System IPR – 

obowiązują zasady określone w regulaminie właściwego systemu sprzedaży (mPOLREGIO, 
KOLEO-PR, SkyCash-PR, IPR), 

b) biletu zakupionego u obsługi pociągu – od podróżnego pobiera się należność stanowiącą różnicę 
opłat między ceną biletu obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, 
z zastosowaniem opłat wskazach w Załączniku 2, a ceną okazanego biletu, z zastrzeżeniem  
pkt 4;  

3) przejście z biletem ważnym na przejazd w Pociągu Majówkowym do pociągu innego przewoźnika 
albo przejazd inną drogą, nie są dozwolone; 

4) zmiana umowy przewozu w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się wg Zasad 
odprawy UUT.  

6. Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia 
Regulaminu mPOLREGIO, Regulaminu KOLEO-PR, Regulaminu SkyCash-PR, Regulaminu IPR, 
Regulaminu przewozu (RPR), Taryfy przewozowej (TPR) albo Zasad odprawy osób uprawnionych do 
ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).  


