
Warunki taryfowe oferty specjalnej Polska – Białoruś 

 

Niniejszą ofertę specjalną wprowadzono w odstępstwie od Szczegółowych 
warunków międzynarodowego przewozu na podstawie biletów stosowanych                      
w komunikacji Wschód–Zachód (dalej SCIC-EWT) i „Porozumienia w sprawie 
specjalnych warunków taryfowych na przewóz osób”. 

1. Zakres obowiązywania 

1.1. Oferta obowiązuje w pociągach uruchamianych przez POLREGIO i Kolej 
Białoruską (dalej: BC) w komunikacji międzynarodowej w wagonach 2 klasy 
z miejscami do siedzenia na przejazd pomiędzy stacjami: 

1.1.1. Biała Podlaska – Brest-Centralnyj; 

1.1.2. Terespol – Brest-Centralnyj. 

1.2. W ofercie specjalnej dostępne są dwa rodzaje biletów: 

1.2.1. Bilet na przejazd w relacji „tam”. 

1.2.2. Bilet na przejazd w relacji „tam i z powrotem” ważny 15 dni 
i uprawniający do jednego przejazdu w relacji „tam i z powrotem”. 

2. Opłaty 

2.1. Opłata za przejazd jednej osoby w jednym kierunku pomiędzy stacjami 
określonymi w pkt. 1.1, jest zryczałtowana i wynosi – w zależności od relacji 
przejazdu: 

Biała Podlaska – Brest-Centralnyj 25,90 PLN*) 

Terespol – Brest-Centralnyj 16,90 PLN 

*) dopuszcza się również odprawę podróżnych na podstawie dwóch biletów na przejazd: 

- jeden wg PWDC (odc. Biała Podlaska – Terespol), 

- drugi wg oferty specjalnej (odc. Terespol – Brest C.). 

2.2 Na biletach wydanych przez kasy BC obowiązuje 4 EURO, 6 EURO, 7 EURO                      
w zależności od relacji przejazdu. 

2.3. Za przejazd „tam i z powrotem” pobierana jest podwójna opłata, tj.                               
w zależności od relacji przejazdu: 

Biała Podlaska – Brest-Centralnyj – Biała Podlaska 51,80 PLN 

Terespol – Brest-Centralnyj – Terespol 33,80 PLN 

2.4. Na biletach wydanych przez kasy BC obowiązuje 8 EURO, 12 EURO, 14 EURO                            
w zależności od relacji przejazdu. Oferta nie przewiduje biletów ulgowych. 

2.5. Dzieci do 4 lat podróżują bezpłatnie na podstawie dokumentu 
przewozowego towarzyszącej osoby dorosłej.  

2.6 Bilet wydany w Polsce na przejazd  „tam i z powrotem”, przy przejeździe                                
„z powrotem’’  podlega ostemplowany w kasach BC datą i nr pociągu, jak 
również jest pobierana opłata dodatkowa (opłata komisowa), zgodnie                             
z prawodawstwem Republiki Białoruś.  

3. Ważność biletów 

3.1. Bilet na przejazd „tam” wydany w kasie w Polsce jest ważny w dniu wyjazdu 
wskazanym przez podróżnego. Bilet na przejazd „tam” wydany przez 
konduktora POLREGIO jest ważny w dniu nabycia. 



3.2. Bilet na przejazd „tam i z powrotem” wydany w kasie w Polsce jest ważny                        
15 dni od dnia wyjazdu wskazanego przez podróżnego. Bilet na przejazd „tam 
i z powrotem” wydany przez konduktora POLREGIO jest ważny 15 dni od dnia 
nabycia w pociągu. 

3.3. Bilet wydany w Polsce na przejazd w relacji „tam i z powrotem” podlega 
ostemplowaniu    w kasach BC datą i nr pociągu. 

3.4. Podróżny ma prawo dojechać do stacji przeznaczenia po upływie terminu 
ważności biletu pod warunkiem, że przejazd rozpoczęto zgodnie z terminem 
ważności biletu  i odbywa się on pociągiem bezpośrednim. 

4. Przewóz roweru, psa i bagażu 

4.1. Na przewóz roweru/psa honoruje się wzajemnie bilety komunikacji krajowej 
POLREGIO  na przewóz roweru/psa (tylko w kierunku z Polski na Białoruś 
zgodnie z opłatą podaną  w TPR) i bilety RCT-2 Express BC na przewóz 
roweru/psa (tylko w kierunku z Białorusi do Polski) – zgodnie z relacją 
wskazaną na bilecie wydanym wg oferty specjalnej. 

4.2. Rower dopuszcza się do przewozu, jeśli są takie możliwości techniczne –                  
w pierwszym przedsionku pierwszego i w ostatnim przedsionku ostatniego 
wagonu w składzie pociągu lub w specjalnie oznaczonych miejscach                              
w składzie pociągu. Przewóz roweru  odbywa się pod nadzorem podróżnego 
(za opłatą w wysokości, o której mowa w ust. 2.2). Rower nie powinien 
przeszkadzać współpodróżnym, ani powodować uszkodzeń lub zanieczyszczeń 
wagonu. 

4.3. W przypadku stwierdzenia przewozu bagażu podręcznego powyżej normy, 
ustalonej w SCIC-EWT i nie przedstawienia przez podróżnego dodatkowego 
biletu wydanego według oferty specjalnej, podróżnemu wydaje się bilet na 
przewóz rzeczy zgodnie z postanowieniami krajowymi oraz pobiera inne 
opłaty (za wydanie biletu w pociągu, opłatę dodatkową) zgodnie  z własnym 
prawem krajowym. 

4.4. Przewóz psa odbywa się pod opieką podróżnego za opłatą w wysokości, o której 
mowa w ust. 2.2). Dopuszcza się nieodpłatny  przewóz małych psów                                   
w specjalnych klatkach w ramach normy na przewóz bagażu podręcznego.  

5. Zmiana umowy przewozu, zwrot biletów 

Bilety nie podlegają wymianie (przebukowaniu) ani zwrotowi. 

6. Pozostałe postanowienia 
6.1. Bilety są wydawane: 

6.1.1. W kasach w relacjach „tam” oraz „tam i z powrotem”. 
6.1.2. Przez konduktorów POLREGIO w relacjach „tam” oraz „tam                                              

i z powrotem”. 
6.2. Przedsprzedaż biletów wynosi 30 dni. 
6.3. Na jednym druku dopuszcza się odprawę do 6 osób. 
6.4. Na biletach wydawanych w Polsce obowiązuje wypis „Oferta specjalna 

Polska – Białoruś”. 
6.5. Przerwy w podróży nie są dozwolone (za wyjątkiem przesiadek podróżnych 

z biletami do/od stacji Biała Podlaska na stacji granicznej Terespol). 
6.6 Za wydanie biletu w kierunku z Polski na Białoruś przez drużyny POLREGIO 

nie stosuje się opłaty dodatkowej. 



7. Wzajemne honorowanie biletów krajowych w komunikacji  z Białorusią  
 

L.p. Rodzaj biletu Zakres honorowania 

1 Bilet komunikacji krajowej 
POLREGIO na przewóz roweru 

uprawnia do przewozu roweru przez granicę państwową do 
stacji Brest-Centralnyj – w zależności od relacji wskazanej 
na bilecie wydanym wg oferty  specjalnej posiadaczowi 
roweru 

2 Bilet RCT-2 Express BC  
na przewóz roweru 

uprawnia do przewozu roweru przez granicę państwową do 
stacji Biała Podlaska lub Terespol – w zależności od relacji 
wskazanej na bilecie wydanym wg oferty specjalnej 
posiadaczowi roweru 

 


