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Oferta pozataryfowa „Taryfa Sądecka” 

Warunki taryfowe obowiązujące od 01.03.2022 r. 
 

1. Uprawnieni  
 

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

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

2) biletów strefowych miesięcznych imiennych na przejazdy „tam i z powrotem” pociągami REGIO: 
a) normalnych, 
b) z ulgą ustawową: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%, 

w obydwu przypadkach, podróżny nabywając bilet, uzyskuje uprawnienie do przejazdów pojazdami 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Nowym Sączu (dalej MPK). 

 
2. Zakres ważności  

 
1) oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO w strefach: Nowy Sącz  Jamnica - Barcice, Nowy Sącz 

Jamnica – Piwniczna, Nowy Sącz Jamnica – Andrzejówka, Nowy Sącz Jamnica – Krynica-Zdrój, Nowy 
Sącz Biegonice – Ptaszkowa lub Nowy Sącz Biegonice – Stróże; 

2) bilety wg oferty uprawniają do przejazdów pojazdami MPK na obszarze miasta Nowego Sącza           
i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz; 

3) bilety wg oferty w zakresie wskazanym w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1, honorowane są w pociągach 
uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o.  
 

3. Warunki stosowania 
 

1) bilety wg oferty w terminie ich ważności, uprawniają do wielokrotnych przejazdów pociągami 
REGIO pomiędzy stacjami położonymi w danej strefie oraz do wielokrotnych przejazdów pojazdami 
MPK na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych                 
z miastem Nowy Sącz; 

2) obowiązujące w ramach oferty bilety: 
a) strefowe czasowe uprawniające do: 

   przejazdów pociągami REGIO w strefie I-S Nowy Sącz Jamnica – Barcice oraz przejazdów 
pojazdami MPK są ważne przez 60 min. licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych 
przez nabywcę i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy obowiązujący          
w strefie I-S (Nowy Sącz Jamnica – Barcice), ważny 60 min.”, 

   przejazdów pociągami REGIO w strefie II-S Nowy Sącz Jamnica – Piwniczna oraz przejazdów 
pojazdami MPK są ważne przez 90 min. licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych 
przez nabywcę i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy obowiązujący         
w strefie II-S (Nowy Sącz Jamnica – Piwniczna), ważny 90 min.”, 

   przejazdów pociągami REGIO w strefie III-S Nowy Sącz Jamnica – Andrzejówka oraz 
przejazdów pojazdami MPK są ważne przez 90 min. licząc od daty i godziny wydania lub 
wskazanych przez nabywcę i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący  w strefie III-S (Nowy Sącz Jamnica– Andrzejówka), ważny 90 min.”, 

   przejazdów pociągami REGIO w strefie IV-S Nowy Sącz Jamnica – Krynica-Zdrój oraz 
przejazdów pojazdami MPK są ważne przez 120 min. licząc od daty i godziny wydania lub 
wskazanych przez nabywcę i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy 
obowiązujący strefie IV-S (Nowy Sącz Jamnica – Krynica-Zdrój), ważny 120 min.”, 
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   przejazdów pociągami REGIO w strefie V-S Nowy Sącz Biegonice – Ptaszkowa oraz przejazdów 
pojazdami MPK są ważne przez 60 min. licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych 
przez nabywcę i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy obowiązujący 
strefie V-S (Nowy Sącz Biegonice – Ptaszkowa), ważny 60 min.”, 

    przejazdów pociągami REGIO w strefie VI-S Nowy Sącz Biegonice – Stróże oraz przejazdów 
pojazdami MPK są ważne przez 90 min. licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych 
przez nabywcę i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, bilet strefowy czasowy obowiązujący 
strefie VI-S (Nowy Sącz Biegonice – Stróże), ważny 90 min.”, 

b) strefowe miesięczne imienne uprawniające do:  

   przejazdów pociągami REGIO w strefie I-S Nowy Sącz Jamnica - Barcice oraz przejazdów 
pojazdami MPK są ważne przez jeden miesiąc we wskazanym terminie i posiadają wypis 
„Taryfa Sądecka, bilet strefowy miesięczny obowiązujący w strefie I-S (Nowy Sącz Jamnica – 
Barcice)”, 

   przejazdów pociągami REGIO w strefie II-S Nowy Sącz Jamnica – Piwniczna oraz przejazdów 
pojazdami MPK są ważne przez jeden miesiąc we wskazanym terminie i posiadają wypis 
„Taryfa Sądecka, bilet strefowy miesięczny obowiązujący w strefie II-S (Nowy Sącz Jamnica – 
Piwniczna)”, 

   przejazdów pociągami REGIO w strefie III-S Nowy Sącz Jamnica – Andrzejówka oraz 
przejazdów pojazdami MPK są ważne przez jeden miesiąc we wskazanym terminie                    
i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, bilet strefowy miesięczny obowiązujący w strefie III-S 
(Nowy Sącz Jamnica – Andrzejówka)”, 

   przejazdów pociągami REGIO w strefie IV-S Nowy Sącz Jamnica – Krynica-Zdrój oraz 
przejazdów pojazdami MPK są ważne przez jeden miesiąc i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, 
bilet strefowy miesięczny obowiązujący w strefie IV-S (Nowy Sącz Jamnica – Krynica-Zdrój)”, 

    przejazdów pociągami REGIO w strefie V-S Nowy Sącz Biegonice – Ptaszkowa oraz 
przejazdów pojazdami MPK są ważne przez jeden miesiąc we wskazanym terminie                   
i posiadają wypis „Taryfa Sądecka, bilet strefowy miesięczny obowiązujący w strefie V-S 
(Nowy Sącz Biegonice – Ptaszkowa)”, 

    przejazdów pociągami REGIO w strefie VI-S Nowy Sącz Biegonice – Stróże oraz przejazdów 
pojazdami MPK są ważne przez jeden miesiąc we wskazanym terminie i posiadają wypis 
„Taryfa Sądecka, bilet strefowy miesięczny obowiązujący w strefie VI-S (Nowy Sącz Biegonice 
–  Stróże)”; 

3) bilety strefowe czasowe można nabyć: 
a) w punktach odprawy oraz w automatach biletowych wchodzących w skład Systemu 

Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA) – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, 
b) w pociągu u obsługi oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA zgodnie z „Regulaminem 

wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz 
sprzedaży biletów przez Internet”, dostępnym na stronie www.mka.malopolska.pl – wyłącznie   
w dniu wyjazdu; 

4) bilety strefowe miesięczne imienne można nabyć w punktach odprawy, w pociągu u obsługi oraz 
za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA zgodnie z „Regulaminem wydawania i korzystania               
z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet,  
dostępnym na stronie www.mka.malopolska.pl – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód; 

5) bilety strefowe miesięczne imienne  uprawniające do przejazdów pojazdami MPK są ważne łącznie                      
z dokumentem ze zdjęciem (z wyjątkiem biletów zakupionych za pośrednictwem aplikacji mobilnej 
iMKA), stwierdzającym tożsamość podróżnego (w ramach oferty za taki dokument nie uznaje się 
REGIOkarty). Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu pociągiem lub pojazdem MPK albo 
niezwłocznie po otrzymaniu biletu w pociągu, właściciel biletu jest zobowiązany, zgodnie  
ze wskazaniami, wpisać czytelnie w sposób trwały swoje imię i nazwisko.   

http://www.mka.malopolska.pl/
http://www.mka.malopolska.pl/
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Do przejazdów na podstawie biletu uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim 
wpisane. Bez wpisania powyższych danych oraz bez okazania dokumentu stwierdzającego 
tożsamość, bilet jest nieważny. Podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego, 
zobowiązany jest posiadać w pociągu dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego 
przejazdu; 

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. 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 

II-S 90 min. 7,50 5,02 4,72 3,82 3,67 1,65 0,52 0,37 

III-S 90 min. 9,00 6,03 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 

IV-S 120 min. 10,00 6,70 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 

V-S 60 min. 7,00 4,69 4,41 3,57 3,43 1,54 0,49 0,35 

VI-S 90 min. 8,50 5,69 5,35 4,33 4,16 1,87 0,59 0,42 

 
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 152,00 101,84 95,76 77,52 74,48 33,44 10,64 

II-S miesiąc 166,00 111,22 104,58 84,66 81,34 36,52 11,62 

III-S miesiąc 200,00 134,00 126,00 102,00 98,00 44,00 14,00 

IV-S miesiąc 235,00 157,45 148,05 119,85 115,15 51,70 16,45 

V-S miesiąc 155,00 103,85 97,65 79,05 75,95 34,10 10,85 

VI-S miesiąc 193,00 129,31 121,59 98,43 94,57 42,46 13,51 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu; 
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu przed rozpoczęciem terminu ważności 

biletu, w przypadku biletów nabytych w punktach odprawy i w pociągu u obsługi – możliwa jest                  
w każdym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty „Taryfa Sądecka” poprzez 
wymianę biletu, na wyjazd w innym terminie; 

3) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów nabytych                       
w automatach biletowych wchodzących w skład Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – 
możliwa jest na zasadach określonych w „Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej 
Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet”; 

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. 
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6. Inne 
 

1) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet z potrąceniem 10% odstępnego -                      
w przypadku biletów strefowych czasowych nabytych w punktach odprawy oraz biletów 
strefowych miesięcznych imiennych nabytych w punktach odprawy i w pociągu u obsługi – 
możliwy jest przed rozpoczęciem terminu ważności biletu, w każdym punkcie odprawy 
prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty; 

2) zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet strefowy czasowy z potrąceniem 10% 
odstępnego - w przypadku biletów nabytych w punktach odprawy - możliwy jest po rozpoczęciu 
terminu ważności biletu, w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu - nie później niż przed 
upływem 30  min. oznaczonej na bilecie strefy czasowej; 

3) do zwrotu należności za częściowo niewykorzystane bilety strefowe miesięczne imienne nabyte      
w punktach odprawy lub w pociągu, stosuje się postanowienia § 20 Regulaminu przewozu (RPR) 
dotyczące biletów odcinkowych miesięcznych imiennych; 

4) zwrot należności za bilety nabyte w automatach wchodzących w skład 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”; 

5) 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 – dostępnych na stronie 
www.mpk.nowysacz.pl 

 
 

 
 

 

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

