
  

Strona 1 z 2 
 

 
 

Oferta pozataryfowa 
„Ulga 100% dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób represjonowanych                        

z powodów politycznych”   
Warunki taryfowe obowiązujące od dnia 13.01.2022 r. 

 
1. Uprawnieni 

 
Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych 
wymienieni w art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (j.t. Dz. U. z 2021 
r. poz.  1255). 
    

2. Zakres i obszar ważności 
 

Osoby wymienione w ust. 1 na obszarze województwa łódzkiego i mazowieckiego 
ograniczonego stacjami: Bobry, Petrykozy, Ostrowy, Skalmierz, Dzietrzniki, Warszawa Główna 
oraz Warszawa Gdańska, uprawnione są do przejazdów z ulgą 100% pociągami REGIO  
i interREGIO z wyjątkiem pociągów komercyjnych i objętych ofertą specjalną. 
 

3. Warunki stosowania 
 

1) osoby wymienione w ust. 1 odbywają przejazdy na podstawie biletów jednorazowych  
z ulgą 100% wraz z legitymacją działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowanej z powodów politycznych, której wzór wskazany jest w Taryfie przewozowej 
(TPR); 

2) bilety można nabyć wyłącznie: 
a) w punktach odprawy w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, lub  
b) w pociągu u obsługi w dniu wyjazdu;  

3) bilet wg oferty ważny jest wyłącznie w określonej na nim relacji i wskazaną drogą przewozu, 
a w przypadku jej nie wskazania – drogą najkrótszą; 

4) w ramach oferty nie są wydawane bilety z opłatą za łączną odległość przewozu na przejazd 
w relacjach pomiędzy stacjami znajdującymi się poza obszarem wskazanym w ust. 2  
z drogą przewozu poprzez ten obszar oraz od stacji na obszarze wskazanym w ust. 2 do stacji 
znajdującym się poza tym obszarem lub odwrotnie; 

5) w relacjach pomiędzy stacjami znajdującymi się na obszarze wskazanym w ust. 2 w razie 
przejazdu na części drogi pociągiem REGIO i na części drogi pociągiem interREGIO lub 
odwrotnie, wydawane są odrębne bilety wg oferty. 
 

4. Opłaty 
 

Bilety wydawane są z zastosowaniem ulgi 100% od opłat przewozowych zawartych w Dziale III 
Rozdział 1 Tabela nr 1 i 2 (Tabele opłat za bilety jednorazowe normalne wg taryfy podstawowej) 
Taryfy przewozowej (TPR). 
 
 
 
 



 

Strona 2 z 2  

5. Inne 
 

1) w ramach oferty można dokonać zmiany umowy przewozu w zakresie: 
a) terminu wyjazdu - zgodnie z postanowieniami § 20 ust. 9 Regulaminu przewozu (RPR), 
b) stacji przeznaczenia znajdującej się wyłącznie na obszarze wskazanym w ust. 2 - zgodnie 

z postanowieniami § 10 ust. 2 Taryfy przewozowej (TPR); 
2) bilet wg oferty na przejazd pociągiem interREGIO we wskazanej na nim relacji uprawnia  

do przejazdu pociągiem REGIO; 
3) zwroty należności za częściowo i całkowicie niewykorzystane bilety wg oferty –  

nie przysługują; 
4) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach taryfowych stosuje się 

odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu (RPR) oraz Taryfy przewozowej (TPR) 
dostępnych na stronie www.polregio.pl 


