
§ 38 Przejazdy z biletami wydanymi na podstawie REGIOkarty 

1. Uprawnieni 
 

1)  właściciele REGIOkarty (wzór nr 60), 
2)  osoby, które ukończyły 60 lat –  właściciele REGIOkarty SENIOR (wzór nr 61).  
 

2. Zakres ważności  
 

1) osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do korzystania z taryfy RAZEM przy przejazdach na 
podstawie biletów: 
a) jednorazowych, 
b) odcinkowych imiennych (patrz §§ 34 i 35), 
c) sieciowych imiennych (patrz § 36 i 36a), 
ważnych w pociągach uruchamianych przez PR, przewidzianych w rozkładzie jazdy.  

2) REGIOkarta wydawana jest odpowiednio na okres: 
a) sześciu kolejno po sobie następujących miesięcy – REGIOkarta półroczna, 
b) dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy – REGIOkarta roczna, 

3) REGIOkarta SENIOR jest wydawana na okres dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy, 
4) Zakup REGIOkarty odbywa się na zasadach określonych w RPR, z zastrzeżeniem pkt 6, 
5) osoby wymienione w ust.1 mają prawo do nabycia dla siebie drugiej i każdej kolejnej karty (bez 

względu na rodzaj) na warunkach, określonych w RPR wg niższej opłaty, niż przy pierwszym 
zakupie,z zastrzeżeniem pkt 6, 

6) REGIOkartę SENIOR można zakupić wyłącznie do dnia 15 października 2016 r. Od dnia 16 
października 2016 r. nie prowadzi się sprzedaży REGIOkarty SENIOR. 
 

3. Warunki stosowania  
 

1) REGIOkarta jest imienna, przy czym REGIOkarta SENIOR jest ważna łącznie z dokumentem 
tożsamości umożliwiającym stwierdzenie wieku podróżnego, 

2) przejazdy osób, o których mowa w ust. 1 odbywają się na podstawie biletów wskazanych w ust. 2 
pkt 1, wraz z ważną REGIOkartą, 

3) osoba, która nabyła REGIOkartę i nie posiada uprawnienia do ulgi ustawowej korzysta z biletów 
normalnych według taryfy RAZEM, 

4) osoba, która nabyła REGIOkartę i posiada uprawnienie do ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 51%, 
78%, 93% i 95% korzysta z biletów ulgowych według taryfy RAZEM, przy czym odbywając 
przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązana jest posiadać w pociągu (oprócz ważnej 
REGIOkarty) odpowiedni dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu, 

5) jeżeli podróżny zgłasza się do obsługi pociągu na zasadach określonych w RPR i okaże bilet 
jednorazowy wg taryfy RAZEM: 
a) normalny bez REGIOkarty, zobowiązany jest dopłacić różnicę należności pomiędzy ceną biletu 

jednorazowego normalnego wg taryfy podstawowej a ceną okazanego biletu normalnego wg 
taryfy RAZEM,  

b) z ulgą ustawową: 

 z REGIOkartą i nie może okazać dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi 
ustawowej ale oświadcza, że takie uprawnienie posiada, zobowiązany jest dopłacić różnicę 
należności między ceną biletu jednorazowego normalnego wg taryfy RAZEM a ceną 
okazanego biletu ulgowego, 

 bez REGIOkarty i nie może okazać dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi 
ustawowej ale oświadcza, że takie uprawnienie posiada, zobowiązany jest dopłacić różnicę 
należności między ceną biletu jednorazowego normalnego wg taryfy podstawowej a ceną 
okazanego biletu ulgowego 

na zasadach określonych w § 17 ust. 15 RPR; 

 z REGIOkartą i nie może okazać dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi 
ustawowej, zobowiązany jest nabyć bilet normalny wg taryfy RAZEM; okazany bilet 
poświadcza się o niewykorzystaniu; zwrotu należności dokonuje się bez potrącania 
odstępnego, 

 bez REGIOkarty ale okaże dokument poświadczający uprawnienie do ulgi ustawowej, 
zobowiązany jest nabyć bilet zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami wg taryfy 
podstawowej; okazany bilet poświadcza się o niewykorzystaniu; zwrotu należności 
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dokonuje się, bez potrącania odstępnego, 

 bez REGIOkarty i nie może okazać dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi 
ustawowej, zobowiązany jest nabyć bilet jednorazowy normalny wg taryfy podstawowej; 
okazany bilet poświadcza się o niewykorzystaniu; zwrotu należności dokonuje się bez 
potrącania odstępnego, 

w przypadku nie zgłoszenia się do obsługi pociągu na warunkach określonych w RPR podróżny 
jest traktowany jak osoba bez ważnego dokumentu przewozu i stosuje się postanowienia §§ 15  
i 16 RPR. 
W punkcie odprawy powyższe zasady stosuje się odpowiednio. 

 
4. Opłaty 

 
1) opłaty za REGIOkartę określone są jest w Dziale III Rozdział 5 
2) opłaty za bilety wg taryfy RAZEM (normalne i ulgowe), wymienione w ust. 2 pkt 1 wskazane są  

w Dziale III Rozdział 3 i 4.  
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 
1) przejście z biletem jednorazowym do innego rodzaju pociągu PR, przejazd poza stację 

przeznaczenia wskazaną na bilecie, przejazd inną drogą może nastąpić na warunkach określonych  
w §§ 6 – 12,  

2) zmiany umowy przewozu na podstawie biletu odcinkowego imiennego można dokonać na 
warunkach określonych odpowiednio w § 34 lub § 35, 

3) przejście z biletem jednorazowym do pociągu innego przewoźnika może nastąpić na warunkach 
określonych w § 13. 
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