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Oferta pozataryfowa „Taryfa Sądecka” 

Warunki taryfowe obowiązujące od 17.02.2020 r. 
 

1. Uprawnieni  
 

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

a) normalnych, 
b) z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%; 

2) strefowych miesięcznych imiennych: 
a) normalnych, 
b) z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%, 

ważnych na przejazdy pociągami REGIO, honorowanych w pojazdach Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego Spółka z o. o. w Nowym Sączu (dalej MPK). 
 

2. Zakres ważności  
 

1) oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO w strefach:  

 I-S Nowy Sącz  Jamnica – Barcice, 

 II-S Nowy Sącz Jamnica – Piwniczna,  

 III-S Nowy Sącz Jamnica – Andrzejówka, 

 IV-S Nowy Sącz Jamnica – Krynica-Zdrój,  

 V-S Nowy Sącz Biegonice – Ptaszkowa, 

 VI-S Nowy Sącz Biegonice – Stróże 
oraz pojazdami MPK na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień 
międzygminnych z miastem Nowy Sącz; 

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 w danej strefie oraz pojazdami MPK na obszarze miasta Nowego 
Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz; 

2) bilety strefowe czasowe: 

Symbol strefy 
Termin ważności 

biletu  
Strefa (obszar 

ograniczony stacjami) 
Wypis na bilecie 

I-S 60 minut 
Nowy Sącz Jamnica – 

Barcice 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie I-S (Nowy Sącz 
Jamnica – Barcice), ważny 60 min. 

II-S 90 minut 
Nowy Sącz Jamnica – 

Piwniczna 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie II-S (Nowy Sącz 
Jamnica – Piwniczna), ważny 90 min. 

III-S 90 minut 
Nowy Sącz Jamnica – 

Andrzejówka 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie II-S (Nowy Sącz 
Jamnica – Andrzejówka), ważny 90 min. 

IV-S 120 minut 
Nowy Sącz Jamnica – 

Krynica-Zdrój 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie IV-S (Nowy Sącz 
Jamnica – Krynica-Zdrój), ważny 120 min. 

V-S 60 minut 
Nowy Sącz Biegonice – 

Ptaszkowa 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie V-S (Nowy Sącz 
Biegonice – Ptaszkowa), ważny 60 min. 
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VI-S 90 minut 
Nowy Sącz Biegonice – 

Stróże 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie VI-S (Nowy Sącz 
Biegonice – Stróże), ważny 90 min. 

 
3) bilety strefowe miesięczne imienne: 

Symbol strefy 
Termin ważności 

biletu  
Strefa (obszar 

ograniczony stacjami) 
Wypis na bilecie 

I-S miesiąc 
Nowy Sącz Jamnica – 

Barcice 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy miesięczny 
obowiązujący w strefie I-S (Nowy Sącz 
Jamnica – Barcice) 

II-S miesiąc 
Nowy Sącz Jamnica – 

Piwniczna 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie II-S (Nowy Sącz 
Jamnica – Piwniczna) 

III-S miesiąc 
Nowy Sącz Jamnica – 

Andrzejówka 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie II-S (Nowy Sącz 
Jamnica –Andrzejówka) 

IV-S miesiąc 
Nowy Sącz Jamnica – 

Krynica-Zdrój 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie IV-S (Nowy Sącz 
Jamnica – Krynica-Zdrój) 

V-S miesiąc 
Nowy Sącz Biegonice – 

Ptaszkowa 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie V-S (Nowy Sącz 
Biegonice – Ptaszkowa) 

VI-S miesiąc 
Nowy Sącz Biegonice – 

Stróże 

Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący w strefie VI-S (Nowy Sącz 
Biegonice – Stróże) 

 
4) bilety można nabyć: 

a) strefowe czasowe:  

   w punktach odprawy oraz 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) strefowe miesięczne imienne: w punktach odprawy, w pociągu u obsługi oraz za pośrednictwem 
Systemu MKA lub 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 strefowych czasowych w zł (w tym 8% PTU): 

Numer strefy 
Termin 

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

I-S 60 min. 5,30 3,55 3,34 2,70 2,60 1,17 0,37 0,26 

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

III-S 90 min. 7,10 4,76 4,47 3,62 3,48 1,56 0,50 0,35 

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

V-S 60 min. 5,50 3,68 3,46 2,80 2,69 1,21 0,38 0,27 

VI-S 90 min. 6,60 4,42 4,16 3,37 3,23 1,45 0,46 0,33 
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2) ceny biletów strefowych miesięcznych imiennych w zł (w tym 8% PTU): 

Numer strefy  
Termin 

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

I-S miesiąc 127,00 85,09 80,01 64,77 62,23 27,94 8,89 

II-S miesiąc 141,00 94,47 88,83 71,91 69,09 31,02 9,87 

III-S miesiąc 175,00 117,25 110,25 89,25 85,75 38,50 12,25 

IV-S miesiąc 210,00 140,70 132,30 107,10 102,90 46,20 14,70 

V-S miesiąc 130,00 87,10 81,90 66,30 63,70 28,60 9,10 

VI-S miesiąc 168,00 112,56 105,84 85,68 82,32 36,96 11,76 

 
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); 

2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów strefowych 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 strefowego 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 strefą 
objętą ofertą, na zasadach przewidzianych w Regulaminie przewozu (RPR) zobowiązany jest nabyć 
nowy bilet na przejazd od granicznej stacji strefy objętej 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 strefowy 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 strefowe czasowe częściowo niewykorzystane; 
3) do zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety strefowe miesięczne 

imienne nabyte w punktach odprawy lub w pociągu, stosuje się postanowienia Regulaminu 
przewozu (RPR) dotyczące biletów odcinkowych miesięcznych imiennych; 

4) 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”. 
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7. Inne 
 
1) bilet na przewóz pod nadzorem podróżnego: bagażu ręcznego, roweru lub psa, wydany do biletu: 

a) strefowego czasowego - uprawnia do przewozu w terminie ważności tego biletu, 
b) strefowego miesięcznego imiennego - uprawnia do przewozu w ciągu wskazanego przez 

nabywcę dnia (w terminie ważności biletu strefowego miesięcznego imiennego) i jest na bilecie 
na przewóz określony; 

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

www.polregio.pl 
b)  „Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej 

iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet” – dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl 
c) Przepisów Porządkowych Przewozu Osób i Bagażu w Środkach Transportu Zbiorowego 

Komunikacji Miejskiej miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień 
międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Załącznik Nr 3 do Uchwały 
Rady Miejskiej w Nowym Sączu Nr XXXIX/391/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.) – dostępnych na 
stronie www.mpk.nowysacz.pl/przepisy-porzadkowe/  
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