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Oferta pozataryfowa „Bilet Górski”  
Warunki taryfowe obowiązujące od 1.02.2020 r. 

 
1. Uprawnieni 

 
Z oferty może skorzystać na podstawie: 
1) biletu jednorazowego: 

a) normalnego – każda osoba, 
b) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 

78%, 93%, 95% lub 100%; 
2) biletu odcinkowego miesięcznego imiennego:  

a) normalnego  –  każda osoba, 
b) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 

78% lub 93%. 
 

2. Zakres ważności 
 
1) ofertę stosuje się przy przejazdach pociągami REGIO pomiędzy stacjami na odcinkach: 
     a) Tarnów – Krynica-Zdrój, 
     b) Sędziszów – Bukowno Przymiarki, 
     c) Zakopane – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, 
     d) Żywiec – Sucha Beskidzka, 
     e) Bielsko-Biała Gł. – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, 
     f) Wilczyska – Jasło, 
     g) Stróże – Polna, 

oraz pomiędzy wszystkimi stacjami na odcinkach łączących się ze sobą, tj. Bielsko-Biała Gł. 
– Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Żywiec/Zakopane oraz Tarnów – Krynica-Zdrój/ 
Jasło; 

2) bilety jednorazowe wydaje się na przejazd w jedną stronę; 
3) bilety odcinkowe miesięczne imienne wydaje się na przejazdy „tam i z powrotem”;  
4) bilety wydawane wg oferty honorowane są w pociągach osobowych uruchamianych przez 

„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. 
 

3. Warunki stosowania 
 

1) bilety można nabyć:   
a) jednorazowe:  

    w punktach odprawy, automatach biletowych, elektronicznych kanałach sprzedaży 
oraz w automatach biletowych wchodzących w skład Systemu Małopolskiej Karty 
Aglomeracyjnej (Systemu MKA) – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,  
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   w pociągu u obsługi oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA – wyłącznie        
w dniu wyjazdu, 

b) odcinkowe miesięczne imienne: w punktach odprawy, w automatach biletowych,         
w pociągu u obsługi, w elektronicznych kanałach sprzedaży oraz za pośrednictwem 
Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód; 

2) bilety jednorazowe i miesięczne wydaje się z nadrukiem „Bilet Górski”; 
3) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi                    

i specjalnymi z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 3. 
 

4. Opłaty 
 

1) ceny biletów jednorazowych normalnych i ulgowych: 
 

Odległość 
(w km) 

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

norm. 
z ulgą 
33% 

z ulgą 
37% 

z ulgą 
49% 

z ulgą 
51% 

z ulgą 
78% 

z ulgą 
93% 

z ulgą 
95% 

do 5 3,30 2,21 2,08 1,68 1,62 0,73 0,23 0,16 

6-10 3,60 2,41 2,27 1,84 1,76 0,79 0,25 0,18 

11-15 3,90 2,61 2,46 1,99 1,91 0,86 0,27 0,19 

16-25 4,40 2,95 2,77 2,24 2,16 0,97 0,31 0,22 

26 -35 5,20 3,48 3,28 2,65 2,55 1,14 0,36 0,26 

36-45 6,10 4,09 3,84 3,11 2,99 1,34 0,43 0,30 

46-55 6,60 4,42 4,16 3,37 3,23 1,45 0,46 0,33 

56-62 7,20 4,82 4,54 3,67 3,53 1,58 0,50 0,36 

63-65 8,30 5,56 5,23 4,23 4,07 1,83 0,58 0,41 

66-70 9,40 6,30 5,92 4,79 4,61 2,07 0,66 0,47 

71-76 9,90 6,63 6,24 5,05 4,85 2,18 0,69 0,49 

77-80 10,50 7,03 6,61 5,35 5,14 2,31 0,73 0,52 

81-90 11,00 7,37 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 

91-100 11,60 7,77 7,31 5,92 5,68 2,55 0,81 0,58 

101-110 12,10 8,11 7,62 6,17 5,93 2,66 0,85 0,60 

111-130 12,70 8,51 8,00 6,48 6,22 2,79 0,89 0,63 

131-150 13,80 9,25 8,69 7,04 6,76 3,04 0,97 0,69 

151-170 14,90 9,98 9,39 7,60 7,30 3,28 1,04 0,74 
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2) ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych normalnych i ulgowych na przejazdy 
„tam i z powrotem”:  

 

Odległość 
(w km) 

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

norm. 
z ulgą 
33% 

z ulgą 
37% 

z ulgą 
49% 

z ulgą 
51% 

z ulgą 
78% 

z ulgą  
93% 

do 15 85,00 56,95 53,55 43,35 41,65 18,70 5,95 

16-25 100,00 67,00 63,00 51,00 49,00 22,00 7,00 

26 -35 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10 

36-45 150,00 100,50 94,50 76,50 73,50 33,00 10,50 

46-55 170,00 113,90 107,10 86,70 83,30 37,40 11,90 

56-62 190,00 127,30 119,70 96,90 93,10 41,80 13,30 

63-65 195,00 130,65 122,85 99,45 95,55 42,90 13,65 

66-70 200,00 134,00 126,00 102,00 98,00 44,00 14,00 

71-76 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40 

77-120 230,00 154,10 144,90 117,30 112,70 50,60 16,10 

121-130 240,00 160,80 151,20 122,40 117,60 52,80 16,80 

131-150 245,00 164,15 154,35 124,95 120,05 53,90 17,15 

151-170 250,00 167,50 157,50 127,50 122,50 55,00 17,50 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) w ramach oferty zmiana umowy przewozu może dotyczyć terminu wyjazdu lub stacji 

przeznaczenia;  
2) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu lub stacji przeznaczenia,                   

w zależności od rodzaju oraz sposobu nabycia biletu na przejazd, dokonuje się na 
zasadach określonych w Regulaminie przewozu (RPR), w regulaminie właściwym dla 
elektronicznego kanału sprzedaży, Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA; 

3) w przypadku, gdy zmiana umowy przewozu w zakresie stacji przeznaczenia realizowana 
jest w formie dopłaty do posiadanego przez podróżnego biletu wg oferty: 
a) od stacji wskazanej na bilecie jednorazowym: 

 do stacji położonej na odcinkach objętych ofertą – stanowi 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,  

 do stacji położonej poza odcinkami objętymi ofertą – stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do 
nowej stacji przeznaczenia, a ceną okazanego biletu; przy ustalaniu ceny biletu 
jednorazowego od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia stosuje się opłaty 
wskazane w Dziale III Rozdział 1 Taryfy przewozowej (TPR) albo w Załączniku 2 do 
Warunków taryfowych oferty pozataryfowej „Taryfa Małopolska”, wybierając 
cenę korzystniejszą dla podróżnego, 

b) od stacji wskazanej na bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym: 

 do stacji położonej na odcinkach objętych ofertą – stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do 
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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, 

 do stacji położonej poza odcinkami objętymi ofertą – stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do 
nowej stacji przeznaczenia, a ceną biletu jednorazowego w relacji wskazanej na 
okazanym bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym,   przy ustalaniu ceny biletu 
jednorazowego od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia stosuje się opłaty 
wskazane w Dziale III Rozdział 1 Taryfy przewozowej (TPR) albo w Załączniku 2 do 
Warunków taryfowych oferty pozataryfowej „Taryfa Małopolska”, wybierając 
cenę korzystniejszą dla podróżnego;                         

4) podróżny, w przypadku gdy jest to dla niego korzystne, może zawrzeć nową umowę 
przewozu poprzez nabycie biletu jednorazowego od pierwotnej stacji wyjazdu do nowej 
stacji przeznaczenia. 

 
6. Inne 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie 
postanowienia: 
1) Regulaminu przewozu (RPR), Taryfy przewozowej (TPR) lub regulaminu właściwego dla 

elektronicznego kanału sprzedaży, dostępnych na stronie www.polregio.pl 
2) „Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji 

mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez internet”, dostępnego na stronie 
www.mka.malopolska.pl  

http://www.polregio.pl/
http://www.mka.malopolska.pl/

