
Załącznik 2 
do pisma PBH1f-8150-6.1/20 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

Strona 1 z 3 

 

 
 

 
 
 

Oferta pozataryfowa „Taryfa Podhalańska” 
Warunki taryfowe obowiązujące od 17.02.2020 

 
1. Uprawnieni  

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

a) normalnych, 
b) z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%, 
na przejazdy pociągami REGIO, honorowanych w środkach komunikacji miejskiej w Nowym Targu 
lub Zakopanem albo Nowym Targu i Zakopanem; 

2) odcinkowych miesięcznych imiennych „tam i z powrotem”: 
a) normalnych, 
b) z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%, 
na przejazdy pociągami REGIO, honorowanych w środkach komunikacji miejskiej w Nowym Targu 
lub Zakopanem albo Nowym Targu i Zakopanem. 

 
2. Zakres ważności  

 
1) oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO na odcinku Nowy Targ – Zakopane oraz przejazdów 

środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu lub środkami Komunikacji Miejskiej        
w Zakopanem albo środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nowym Targu i Komunikacji 
Miejskiej w Zakopanem; 

2) bilety wg oferty honorowane są w pociągach uruchamianych przez Koleje Małopolskie  sp. z o.o.  
 

3. Warunki stosowania 
 

1) bilety wg oferty w terminie ich ważności i w zakresie wskazanym na bilecie, uprawniają do 
przejazdów pociągami REGIO pomiędzy stacjami położonymi na odcinku Nowy Targ – Zakopane 
oraz środkami komunikacji miejskiej w zakresie wskazanym na bilecie; bilety odcinkowe 
miesięczne imienne wydawane są na przejazdy „tam i z powrotem” wyłącznie w relacji Nowy Targ 
– Zakopane lub Zakopane – Nowy Targ;   

2) bilety czasowe:  
 

Zakres obowiązywania 
Termin ważności  

biletu 
Wypis na bilecie 

Odcinek Nowy Targ – Zakopane oraz 
komunikacja miejska w Nowy Targu 

90 minut 
Tar. Podh. KM Nowy Targ 90 min 

Odcinek Nowy Targ – Zakopane oraz 
komunikacja miejska w Zakopanem 

90 minut 
Tar. Podh. KM Zakopane 90 min 

Odcinek Nowy Targ – Zakopane oraz 
komunikacja miejska w Nowym 
Targu i Zakopanem 

120 minut 
Tar. Podh. KM NT i KM Zak. 120 min 
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3) bilety odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem”: 
 

Zakres obowiązywania 
Termin ważności  

biletu 
Wypis na bilecie 

Odcinek Nowy Targ – Zakopane oraz 
komunikacja miejska w Nowy Targu 

miesiąc 
Tar. Podh. KM Nowy Targ m-ny 

Odcinek Nowy Targ – Zakopane oraz 
komunikacja miejska w Zakopanem 

miesiąc 
Tar. Podh. KM Zakopane m-ny 

Odcinek Nowy Targ – Zakopane oraz 
komunikacja miejska w Nowym 
Targu i Zakopanem 

miesiąc 
Tar. Podh. KM NT i KM Zak. m-ny 

 
4) bilety można nabyć: 

a) czasowe:  

   w punktach odprawy lub w automatach biletowych wchodzących w skład Systemu 
Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (Systemu MKA) – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, 

   w pociągu u obsługi oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA – wyłącznie w dniu 
wyjazdu z terminem ważności rozpoczynającym się od godziny wydania/zakupu biletu, 

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

5) podróżny z biletem wg oferty może dojechać pociągiem, którym odbywa przejazd, najdalej do 
stacji, na której ten pociąg zgodnie z rozkładem jazdy, zatrzymuje się po raz ostatni przed upływem 
terminu ważności biletu; jeżeli przejazd nie został zakończony w terminie ważności biletu z powodu 
opóźnienia tego pociągu, wówczas podróżny może dojechać do stacji przeznaczenia po upływie 
terminu ważności biletu; 

6) oferta nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi. 
 

4. Opłaty przewozowe 
 

1) ceny biletów czasowych w zł (w tym 8% PTU): 

Zakres 
Termin 

ważności 
Normalny Ulga 33% Ulga 37% Ulga 49% Ulga 51% Ulga 78% Ulga 93% Ulga 95% 

Tar. Podh. KM 
Nowy Targ 90 min 

90 min. 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 

Tar. Podh. KM 
Zakopane 90 min 

90 min. 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 

Tar. Podh. KM NT    
i KM Zak. 120 min 

120 min. 8,20 5,49 5,17 4,18 4,02 1,80 0,57 0,41 

 
2) ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych w zł (w tym 8% PTU): 

Zakres 
Termin 

ważności 
Normalny Ulga 33% Ulga 37% Ulga 49% Ulga 51% Ulga 78% Ulga 93% 

Tar. Podh. KM 
Nowy Targ m-ny 

miesiąc 161,20 108,00 101,56 82,21 78,99 35,46 11,28 

Tar. Podh. KM 
Zakopane m-ny 

miesiąc 172,00 115,24 108,36 87,72 84,28 37,84 12,04 

Tar. Podh. KM NT    
i KM Zak. m-ny 

miesiąc 242,20 162,27 152,59 123,52 118,68 53,28 16,95 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu - w zależności od sposobu nabycia biletu na 

przejazd - wg zasad określonych w Regulaminie przewozu (RPR) lub Regulaminie wydawania 
i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów 
przez internet (Regulaminu MKA); 
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2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów czasowych nabytych 
w punktach odprawy i automatach biletowych: 
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – możliwa jest w dowolnym punkcie odprawy 

prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty, 
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu - możliwa jest nie później niż przed upływem 30 minut 

oznaczonej na bilecie strefy czasowej, w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu, 
poprzez wymianę biletu; 

3) w pociągu zmiana terminu wyjazdu na podstawie biletu czasowego możliwa jest wyłącznie na 
termin wcześniejszy, pod warunkiem zgłoszenia się podróżnego do obsługi pociągu na zasadach 
określonych w Regulaminie przewozu (RPR) – w celu uzyskania odpowiedniego poświadczenia 
o nowym terminie ważności; 

4) podróżny, który zamierza odbyć przejazd do nowej stacji przeznaczenia znajdującej się poza 
odcinkiem objętym ofertą, na zasadach przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR) 
zobowiązany jest nabyć nowy bilet na przejazd od granicznej stacji odcinka objętego ofertą do 
nowej stacji przeznaczenia z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR) 
lub obowiązującej oferty pozataryfowej, z uwzględnieniem przysługującego uprawnienia do ulg 
przejazdowych. 
 

6.  Zwroty 
 

1) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet czasowy nabyty w punktach odprawy lub 
automatach biletowych można uzyskać: 
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym 

sprzedaż biletów wg oferty, 
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – po uzyskaniu odpowiedniego poświadczenia nie 

później niż przed upływem 30 minut oznaczonej na bilecie strefy czasowej, w punkcie odprawy 
wyłącznie na stacji nabycia biletu, 

z potrąceniem 10% odstępnego; 
2) nie zwraca się należności za bilety czasowe częściowo niewykorzystane; 
3) zwrot należności za bilety nabyte za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – 

można uzyskać na zasadach określonych w „Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej 
Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet”. 

 
7. Inne 

 
1) bilet na przewóz pod nadzorem podróżnego: bagażu ręcznego, roweru lub psa, wydany do biletu 

czasowego - uprawnia do przewozu w terminie ważności tego biletu; 
2) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia: 

a) Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) – dostępnych na stronie 
www.polregio.pl  

b) „Regulaminu przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Nowym Targu” – dostępnego na stronie 
www.mzk.nowytarg.pl/site/informacjeojednostce 

c) „Przepisów taryfowych dotyczących przewozu osób w komunikacji miejskiej realizowanej na 
obszarze Gminy Miasto Zakopane” oraz „Przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu         
w środkach transportu zbiorowego komunikacji miejskiej Miasta Zakopane w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego” – dostępnych na stronie 
www.zakopane.eu/komunikacjamiejska  

d) „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.mzk.nowytarg.pl/site/informacjeojednostce
http://www.zakopane.eu/komunikacjamiejska
http://www.mka.malopolska.pl/

