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Oferta pozataryfowa „Taryfa podkarpacka” 

Warunki taryfowe obowiązujące od 01.01.2021 r. 
 

1. Uprawnieni  
 

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

a) normalnych, 
b) z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% oraz 50%; 

2) odcinkowych miesięcznych imiennych:  
a) normalnych, 
b) z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93% oraz 50%; 

3) odcinkowych kwartalnych imiennych: normalnych i z ulgą 50%. 
 

2. Zakres ważności  
 
1) oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO w relacjach na obszarze województwa 

podkarpackiego ograniczonego stacjami Czarna Tarnowska, Werchrata, Zaklików, Siepietnica 
i Wielowieś oraz na odcinkach: 

 Czarna Tarnowska – Tarnów (woj. małopolskie), 

 Siepietnica – Gorlice (woj. małopolskie), 

 Wielowieś – Sandomierz (woj. świętokrzyskie); 
2) przejazdy realizowane mogą byd na podstawie biletów: 

a) jednorazowych,  
b) odcinkowych miesięcznych imiennych, 
c) odcinkowych kwartalnych imiennych, 
w jedną stronę lub „tam i z powrotem”.  

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilety można nabyd: 

a) jednorazowe:  

   w punktach odprawy, na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem”,  

   w automatach biletowych na stacjach oraz w elektronicznych kanałach sprzedaży,                   
na przejazd  w jedną stronę,  

w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, 

    w pociągu u obsługi, na przejazd w jedną stronę lub „tam i z powrotem” - wyłącznie w dniu 
wyjazdu, 

b) odcinkowe miesięczne imienne, na przejazdy w jedną stronę lub „tam i z powrotem”:                   
w punktach odprawy, w automatach biletowych na stacjach, w pociągu u obsługi oraz                
w elektronicznych kanałach sprzedaży - w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, 

c) odcinkowe kwartalne imienne, na przejazdy w jedną stronę lub „tam i z powrotem”:                     
w punktach odprawy oraz w elektronicznych kanałach sprzedaży - w przedsprzedaży do 30 dni 
naprzód; 

2) bilety posiadają wypis „Taryfa podkarpacka”; 
3) oferta nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi. 
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4. Opłaty przewozowe 
 

Ceny biletów: 
1) jednorazowych - zawiera Załącznik 1 do niniejszych warunków (cena biletu na przejazd „tam              

i z powrotem” stanowi dwukrotnośd ceny biletu na przejazd w jedną stronę); 
2) odcinkowych: miesięcznych i kwartalnych – zawiera Załącznik 2 do niniejszych warunków (cena na 

przejazdy w jedną stronę stanowi połowę ceny biletu odcinkowego na przejazdy „tam                        
i z powrotem”). 
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 

1) w ramach oferty zmiana umowy przewozu może dotyczyd terminu wyjazdu lub stacji 
przeznaczenia;  

2) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu lub stacji przeznaczenia, w zależności od 
rodzaju biletu na przejazd (jednorazowy, odcinkowy miesięczny lub kwartalny) i sposobu nabycia 
(punkt odprawy, automat, pociąg lub elektroniczny kanał sprzedaży), dokonuje się na zasadach 
określonych w Regulaminie przewozu (RPR) albo w regulaminie właściwym dla elektronicznego 
kanału sprzedaży; 

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 obszarze i odcinkach objętych ofertą - stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległośd od stacji wyjazdu do nowej 
stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat wskazanych w Załączniku 1 do niniejszych 
warunków a ceną okazanego biletu jednorazowego, 

   do stacji położonej poza obszarem i odcinkami objętymi ofertą - stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległośd od stacji wyjazdu do nowej 
stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III Rozdział 1 Taryfy 
przewozowej (TPR) a ceną okazanego biletu jednorazowego, 

b) od stacji wskazanej na bilecie odcinkowym: 

   do stacji położonej na obszarze i odcinkach objętych ofertą - stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległośd od stacji wyjazdu do nowej 
stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat wskazanych w Załączniku 1 do niniejszych 
warunków a ceną biletu jednorazowego w relacji określonej na okazanym bilecie 
odcinkowym, 

   do stacji położonej poza obszarem i odcinkami objętymi ofertą – stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległośd od stacji wyjazdu do nowej 
stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III Rozdział 1 Taryfy 
przewozowej (TPR) a ceną biletu jednorazowego w relacji określonej na okazanym bilecie 
odcinkowym, 

z uwzględnieniem indywidualnych uprawnieo podróżnego do przejazdów ulgowych. 
 

6. Inne 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia 
Regulaminu przewozu (RPR), Taryfy przewozowej (TPR) lub regulaminu właściwego dla 
elektronicznego kanału sprzedaży, dostępnych na stronie www.polregio.pl  

http://www.polregio.pl/

