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Oferta pozataryfowe „Bilet warszawski z Polregio” 
Warunki taryfowe obowiązujące od 1.07.2019 r.  

 
1. Uprawnieni  

 
Podróżni na podstawie biletu jednorazowego na przejazdy pociągami uruchamianymi przez 
”Przewozy Regionalne” spółka z o.o. (dalej: PR) w relacji rozpoczynającej lub kończącej się                    
w Warszawie. 

 
2. Zakres ważności  

 
1) oferta obejmuje przejazdy: 

a) pociągami PR, pod warunkiem, że stacja wyjazdu lub przeznaczenia znajduje się w Warszawie, 
oraz  

b) pojazdami komunikacji miejskiej Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie (dalej: ZTM);  
2) w ramach oferty podróżny jest uprawniony do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej ZTM 

(na liniach autobusowych, tramwajowych, metra i pociągami SKM), w których obowiązuje Taryfa 
przewozowa m. st. Warszawy w pełnym zakresie: 
a) przez 75 min. w Strefie 1 ZTM (granice strefy wskazane są na stronie internetowej 

www.wtp.waw.pl ) lub  
b) przez 90 min. w Strefie 1 i 2 ZTM, tj. na obszarze obsługiwanym przez komunikację 

organizowaną przez ZTM,  
licząc od godziny wpisanej na bilecie wydanym wg oferty, przy czym przejazdy pojazdami 
komunikacji miejskiej ZTM mogą być realizowane w ciągu 12 godz. przed wyjazdem lub po 
przyjeździe pociągiem PR odpowiednio z lub do Warszawy; 

3) bilety wg oferty z ulgą 50% na przejazdy pojazdami komunikacji miejskiej ZTM, wydawane są 
wyłącznie na życzenie nabywcy;  zakres osób uprawnionych do ulgi 50% wskazany jest na stronie 
internetowej www.wtp.waw.pl 
 

3. Warunki stosowania 
 

1) komplet biletów w ramach oferty stanowią wydane na odrębnych blankietach: bilet jednorazowy 
na przejazd pociągami oraz wydany do niego i ważny z nim „Bilet warszawski z Polregio”; 

2) bilety w ramach oferty można nabyć wyłącznie w punktach odprawy, tj. w kasach biletowych: PR, 
„PKP Intercity” S.A., Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie” sp. z o.o, Koleje 
Wielkopolskie sp. z o.o., Koleje Dolnośląskie S.A., Koleje Śląskie Sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska 
w Trójmieście Sp. z o.o. i Arriva RP Sp. z o.o. - w przedsprzedaży do 30 dni naprzód; 

3) bilety wg oferty wydawane są: 
a) z nadrukiem „Bilet warszawski z Polregio” oraz wypisem: 

   „Bilet uprawnia w Strefie 1 ZTM od godz. ………. przez 75 min. do przejazdów pojazdami 
komunikacji miejskiej ZTM”, lub 

   „Bilet uprawnia w Strefie 1 i 2 ZTM od godz. ……. przez 90 min. do przejazdów pojazdami 
komunikacji miejskiej ZTM”, 

b) z wpisanym przez kasjera numerem biletu jednorazowego na przejazd pociągami, z którym są 
ważne; 

4) właściciel biletu wg oferty przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu pojazdem komunikacji 
miejskiej ZTM, zobowiązany jest w sposób trwały i czytelny wpisać godzinę (np. 10.20) od której 
bilet uprawnia do przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej ZTM; bilet bez wpisanej godziny lub 
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wpisanej w sposób nietrwały albo nieczytelny jest nieważny na przejazdy pojazdami komunikacji 
miejskiej ZTM, a okaziciel biletu traktowany jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd; 

5) podróżny, który odbywa przejazd pojazdem komunikacji miejskiej ZTM na podstawie biletu            
wg oferty z ulgą 50%, zobowiązany jest zgodnie z ust. 2 pkt 3, posiadać odpowiedni dokument 
poświadczający uprawnienie do ulgi; 

6) podróżny z biletem wg oferty w przypadku przejazdu metrem powinien w Punkcie Obsługi 
Pasażerów ZTM zaopatrzyć się w bezpłatną wejściówkę. 
 

4. Opłaty przewozowe 
 

Cena biletu wg oferty wynosi: 
1) w Strefie 1 ZTM: 

a)  bilet normalny - 4,40 zł 
b)  bilet ulgowy 50% - 2,20 zł 

2) w Strefie 1 i 2 ZTM: 
a)  bilet normalny - 7,00 zł, 
b)  bilet ulgowy 50% - 3,50 zł 
 

4. Inne 
 

1) właścicielowi biletu wg oferty nie przysługuje zwrot należności w przypadku nie korzystania             
z przejazdów pojazdami komunikacji miejskiej ZTM;  

2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia: 
a) Regulaminu przewozu (TPR) i Taryfy przewozowej (TPR) – dostępnych na stronie internetowej 

www.polregio.pl  
b) warunków taryfowych oferty pozataryfowej „Połączenie w dobrej cenie” – dostępnych na 

stronie internetowej www.polregio.pl , 
c) Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie – 

dostępnego na stronie internetowej www.wtp.waw.pl  
 

 
 
 

 


