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Oferta pozataryfowa „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego” 
Warunki taryfowe obowiązujące od 01.07.2022 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% albo 100%; 

2) odcinkowych miesięcznych imiennych: 
a) normalnych, 
b) z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% albo 93%. 

 
2. Zakres ważności 

 
1) oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO w relacjach na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego, ograniczonego stacjami:  
a) Twarda Góra (w kierunku stacji Tczew),  
b) Wyrzysk Osiek (w kierunku stacji Piła Gł.),  
c) Mogilno (w kierunku stacji Gniezno),  
d) Rutkowice (w kierunku stacji Kutno),  
e) Jabłonowo Pomorskie (w kierunku stacji Iława Gł.).  

2) wykaz stacji znajdujących się na obszarze obowiązywania oferty zawiera Załącznik 1 
do niniejszych warunków; 

3) bilety jednorazowe wydawane są na przejazd w jedną stronę (w przypadku biletów nabywanych 
w punktach odprawy albo w pociągu u obsługi, wydawane są również bilety na przejazd 
„tam  i z powrotem”); 

4) bilety odcinkowe miesięczne imienne wydawane są na przejazdy w jedną stronę albo 
„tam i z powrotem”.  
 

3. Warunki stosowania 
 

1) bilety można nabyć:   
a) jednorazowe:  

 w punktach odprawy, automatach biletowych oraz za pośrednictwem elektronicznych 
kanałów sprzedaży, tj. w systemie mPOLREGIO, systemie E-PODRÓŻNIK BILETY, systemie 
SkyCash, systemie KOLEO, serwisie Bilkom2 – w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,  

 w pociągu u obsługi – wyłącznie w dniu wyjazdu; 
b) odcinkowe miesięczne imienne: w punktach odprawy, automatach biletowych, w pociągu          

u obsługi oraz za pośrednictwem elektronicznych kanałów sprzedaży, tj. w systemie 
mPOLREGIO, systemie E-PODRÓŻNIK BILETY lub systemie KOLEO – w przedsprzedaży  
do 30 dni naprzód; 

2) bilety wydawane są z nadrukiem „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego”;   
3) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi. 
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4. Opłaty 
 

1) ceny biletów jednorazowych normalnych i ulgowych wg oferty zawiera Załącznik 2  
do niniejszych warunków, z zastrzeżeniem ust. 3; 

2) ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych normalnych i ulgowych zwiera Załącznik 3 
do niniejszych warunków, z zastrzeżeniem ust. 4; 

3) ceny biletów jednorazowych normalnych i ulgowych wg oferty w przypadku ich zakupu  
w terminie od 01 lipca do 10 grudnia 2022 r. za pośrednictwem elektronicznych kanałów 
sprzedaży, tj. w systemie mPOLREGIO, systemie E-PODRÓŻNIK BILETY, systemie SkyCash, 
systemie KOLEO lub serwisie Bilkom2 - zawiera Załącznik 2a do niniejszych warunków; 

4) ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych normalnych i ulgowych wg oferty  
w przypadku ich zakupu w terminie od 01 lipca do 10 grudnia 2022 r. za pośrednictwem 
elektronicznych kanałów sprzedaży, tj. w systemie mPOLREGIO, systemie E-PODRÓŻNIK BILETY, 
systemie KOLEO - zawiera Załącznik 3a do niniejszych warunków; 

5) możliwość skorzystania z cennika wg Załącznika 2a i Załącznika 3a posiada każdy podróżny, 
który dokonuje zakupu biletu za pośrednictwem elektronicznych kanałów sprzedaży.  

 
5. Zmiana umowy przewozu  

 
1) w ramach oferty zmiana umowy przewozu może dotyczyć terminu wyjazdu lub stacji 

przeznaczenia; 
2) 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 jednorazowych: 

 do stacji położonej na obszarze objętym ofertą – stanowi różnicę należności pomiędzy 
cena biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji 
przeznaczenia, z zastosowaniem opłat wskazanych w Załączniku 2, a ceną okazanego 
biletu jednorazowego,  

 do stacji położonej poza obszarem objętym ofertą – stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość 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 miesięcznym imiennym: 

 do stacji położonej na obszarze objętym ofertą – stanowi różnicę należności pomiędzy 
cena biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji 
przeznaczenia, z zastosowaniem opłat wskazanych w Załączniku 2, a ceną okazanego 
biletu jednorazowego w relacji określonej na okazanym bilecie odcinkowym 
miesięcznym imiennym,  

 do stacji położonej poza obszarem objętym ofertą – stanowi różnicę należności 
pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość 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 miesięcznym imiennym; 

z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień podróżnego do przejazdów ulgowych; 
3) podróżny, w przypadku gdy jest to dla niego korzystne, może zawrzeć nową umowę przewozu 

poprzez nabycie biletu od pierwotnej stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia. 
 
 



 

 
 

Strona 3 z 3 
 

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/

