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Warunki taryfowe oferty pozataryfowej  
„Bilet Górski” BG 

 

(obowiązują od 16 stycznia 2017 r.) 
 
 

I. BILETY JEDNORAZOWE 
 

1. Uprawnieni 
 

Z oferty BG może skorzystać na podstawie biletu jednorazowego: 
1) normalnego – każda osoba, 
2) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 

51%, 78%, 93%, 95% lub 100%. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) ofertę BG stosuje się przy przejazdach pomiędzy stacjami na odcinkach: 
     a) Tarnów – Krynica-Zdrój, 
     b) Sędziszów – Bukowno Przymiarki, 
     c) Zakopane – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, 
     d) Żywiec – Sucha Beskidzka, 
     e) Bielsko-Biała Gł. – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 
     oraz pomiędzy wszystkimi stacjami na odcinkach łączących się ze sobą                

tj.   Bielsko-Biała Gł. – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Żywiec/Zakopane; 
2) bilety wg oferty BG wydaje się na przejazd „w jedną stronę” pociągami REGIO.  
 

3. Warunki stosowania 
 

1) bilet wg oferty BG można nabyć:   
a) z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży: 

 w kasach biletowych i w automatach biletowych – na zasadach i warunkach 
określonych w Regulaminie przewozu (RPR),  

 za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży (systemu IPR) – na 
zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Internetowego Systemu 
Sprzedaży (IPR) biletów na przejazd pociągami ”Przewozy Regionalne” sp.    
z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. (dalej: Regulamin IPR), 
dostępnym na stronie internetowej www.biletyregionalne.pl 

 za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach 
określonych w Regulaminie usługi „Bilet przez aplikację mobilną”                  
w „Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. (dalej: Regulamin SkyCash-PR), 
dostępnym na stronie www.przewozyregionalne.pl oraz www.skycash.com  

 za pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych 
w Regulaminie sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd 
pociągami ”Przewozy Regionalne” spółka z o.o. (dalej: Regulamin KOLEO – 
PR), dostępnym na stronie internetowej koleo.pl 

b) wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia:   

http://www.przewozyregionalne.pl/
http://www.skycash.com/
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    - w pociągu – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie przewozu 
(RPR) – w tym również bilet na przejazd powrotny tego samego dnia, 

    - za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA – na zasadach określonych              
w „Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej karty Aglomeracyjnej, 
aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet” (dalej: 
Regulamin MKA), dostępnej pod adresem www.mka.malopolska.pl  

2) bilety wg oferty BG, o których mowa w pkt. 1, wydaje się z  nadrukiem „Bilet 
Górski”; 

3) oferty BG nie łączy się z innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi oraz 
ofertami taryfowymi. 

 
4. Opłaty 

 
Tabela opłat za bilety jednorazowe wg oferty BG: 
 

Odległość 
(w km) 

Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% VAT 

norm. z ulgą 33% z ulgą 37% z ulgą 49% z ulgą 51% z ulgą 78% z ulgą 93% z ulgą 95% 

Do 5 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 

6-10 3,30 2,21 2,08 1,68 1,62 0,73 0,23 0,16 

11-15 3,50 2,34 2,20 1,78 1,71 0,77 0,24 0,17 

16-25 4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 

26 -35 4,70 3,15 2,96 2,40 2,30 1,03 0,33 0,23 

36-45 5,50 3,68 3,46 2,80 2,69 1,21 0,38 0,27 

46-55 6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 

56-62 6,50 4,35 4,09 3,31 3,18 1,43 0,45 0,32 

63-65 7,50 5,02 4,72 3,82 3,67 1,65 0,52 0,37 

66-70 8,50 5,69 5,35 4,33 4,16 1,87 0,59 0,42 

71-76 9,00 6,03 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 

77-80 9,50 6,36 5,98 4,84 4,65 2,09 0,66 0,47 

81-90 10,00 6,70 6,30 5,10 4,90 2,20 0,70 0,50 

91-100 10,50 7,03 6,61 5,35 5,14 2,31 0,73 0,52 

101-110 11,00 7,37 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 

111-130 11,50 7,70 7,24 5,86 5,63 2,53 0,80 0,57 

131-150 12,50 8,37 7,87 6,37 6,12 2,75 0,87 0,62 

151-170 13,50 9,04 8,50 6,88 6,61 2,97 0,94 0,67 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się w przypadku 

biletów nabytych: 
a) w kasie, w automacie i w pociągu - na zasadach i warunkach określonych         

w RPR,  
b) za pośrednictwem systemu IPR – zgodnie z Regulaminem IPR, 
c) za pośrednictwem systemu SkyCash – zgodnie z Regulaminem SkyCash- PR, 

http://www.mka.malopolska.pl/
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d) za pośrednictwem systemu KOLEO – zgodnie z Regulaminem KOLEO – PR, 
e) na zasadach Regulaminu MKA, określonych w tym Regulaminie; 

2) zmiana umowy przewozu w zakresie stacji przeznaczenia - przejazd dalszy poza 
stację przeznaczenia wskazaną na bilecie jest możliwy:  
a) do stacji położonej na danym odcinku objętym zakresem stosowania oferty BG, 

poprzez uiszczenie należności, stanowiącej różnicę opłat między ceną biletu 
obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia,  z 
zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych wskazanych w ust. 4 a ceną 
okazanego biletu wg oferty BG, 

b) do stacji położonej poza danym odcinkiem obowiązywania oferty BG, poprzez 
uiszczenie należności, stanowiącej różnicę opłat między ceną biletu obliczoną 
za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, z zastosowaniem 
opłat normalnych lub ulgowych wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR) 
dostępnej na stronie internetowej www.przewozyregionalne.pl lub jeżeli będzie 
to korzystniejsze w ofercie pozataryfowej „Taryfa Małopolska” a ceną 
okazanego biletu wg oferty BG, 

c) poprzez nabycie nowego biletu od pierwotnej do nowej stacji przeznaczenia, 
zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami - jeśli będzie to korzystniejsze dla 
podróżnego. 

 
II. BILET ODCINKOWY MIESIĘCZNY IMIENNY 

 
1. Uprawnieni 

 

Z oferty BG może skorzystać na podstawie biletu odcinkowego miesięcznego 
imiennego:  
1) normalnego  –  każda osoba,  
2) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej 33%, 37%, 49%, 

51%, 78% lub 93%. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) ofertę BG stosuje się przy przejazdach pomiędzy stacjami na odcinkach: 
    a) Tarnów – Krynica-Zdrój, 
    b) Sędziszów – Bukowno Przymiarki, 
    c) Zakopane – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona, 
    d) Żywiec – Sucha Beskidzka, 
    e) Bielsko - Biała Gł. – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 

oraz pomiędzy wszystkimi stacjami na odcinkach łączących się ze sobą tj. Bielsko- 
Biała Gł. – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Żywiec/Zakopane; 

2) bilety wg oferty BG wydaje się na przejazdy pociągami REGIO wyłącznie „Tam          
i z powrotem”; bilety uprawniają do wielokrotnych przejazdów między wszystkimi 
stacjami odcinka, na który zostały wydane. 

   
3. Warunki stosowania 

 

1) bilety wg  oferty BG można nabyć: 
a) z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży: 

http://www.przewozyregionalne.pl/
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 w kasach biletowych, albo w automatach biletowych – na zasadach                  
i warunkach określonych w Regulaminie przewozu (RPR), 

 za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży (systemu IPR) – na  
zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Internetowego Systemu 
Sprzedaży (IPR) biletów na przejazd pociągami ”Przewozy Regionalne” sp.    
z o.o. obsługiwanego przez IT-Trans Sp. z o.o. (dalej: Regulamin IPR), 
dostępnych na stronie internetowej www.biletyregionalne.pl 

 za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA – na zasadach określonych              
w „Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej karty 
Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez 
Internet” (dalej: Regulamin MKA), dostępnej pod adresem 
www.mka.malopolska.pl 

b) w pociągu wyłącznie z terminem ważności rozpoczynającym się w dniu 
nabycia; 

2) bilety, o których mowa w pkt. 1, wydaje się z nadrukiem „Bilet Górski”; 
3) oferty BG nie łączy się z innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi oraz 

ofertami taryfowymi. 
 

4. Opłaty 
 

Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy „tam i z powrotem” wg 
oferty BG:  
 

Odległość 
(w km) 

Cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% VAT 

norm. z ulgą 33% z ulgą 37% z ulgą 49% z ulgą 51% z ulgą 78% z ulgą 93% 

Do 15 75,00 50,25 47,25 38,25 36,75 16,50 5,25 

16-25 90,00 60,30 56,70 45,90 44,10 19,80 6,30 

26 -35 120,00 80,40 75,60 61,20 58,80 26,40 8,40 

36-45 140,00 93,80 88,20 71,40 68,60 30,80 9,80 

46-55 160,00 107,20 100,80 81,60 78,40 35,20 11,20 

56-62 180,00 120,60 113,40 91,80 88,20 39,60 12,60 

63-65 185,00 123,95 116,55 94,35 90,65 40,70 12,95 

66-70 190,00 127,30 119,70 96,90 93,10 41,80 13,30 

71-76 210,00 140,70 132,30 107,10 102,90 46,20 14,70 

77-120 220,00 147,40 138,60 112,20 107,80 48,40 15,40 

121-130 230,00 154,10 144,90 117,30 112,70 50,60 16,10 

131-150 235,00 157,45 148,05 119,85 115,15 51,70 16,45 

151-170 240,00 160,80 151,20 122,40 117,60 52,80 16,80 

 
5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilety 

 

1) zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się w przypadku 
biletów nabytych: 
a) w kasie, w automacie i w pociągu - na zasadach i warunkach określonych         

w RPR,  

http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.mka.malopolska.pl/
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b) w przypadku biletów nabytych za pośrednictwem systemu IPR – zgodnie  
z Regulaminem IPR; 

c) w przypadku biletów nabytych za pośrednictwem systemu MKA lub aplikacji 
iMKA – zgodnie z Regulaminem MKA; 

2) zmiana umowy przewozu w zakresie stacji przeznaczenia - przejazd dalszy poza 
stację przeznaczenia wskazaną na bilecie jest możliwy:  
a) do stacji położonej na danym odcinku objętym zakresem stosowania oferty BG, 

poprzez uiszczenie należności, stanowiącej różnicę opłat między ceną biletu 
jednorazowego obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji 
przeznaczenia, z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych wskazanych   
w części I BILETY JEDNORAZOWE w ust. 4 a ceną biletu jednorazowego wg 
oferty  BG w relacji wskazanej na bilecie miesięcznym, 

b) do stacji położonej poza danym odcinkiem obowiązywania oferty BG, poprzez 
uiszczenie należności, stanowiącej różnicę opłat między ceną biletu 
jednorazowego obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji 
przeznaczenia, z zastosowaniem opłat normalnych lub ulgowych wskazanych         
w Taryfie przewozowej (TPR) lub jeżeli będzie to korzystniejsze w ofercie 
pozataryfowej „Taryfa Małopolska” a ceną biletu jednorazowego wg oferty  BG         
w relacji wskazanej na bilecie miesięcznym, 

c) poprzez nabycie nowego biletu jednorazowego od pierwotnej do nowej stacji 
przeznaczenia zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami – jeśli będzie to 
korzystniejsze dla podróżnego; 

3) w przypadku zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane 
bilety odcinkowe miesięczne imienne wg oferty BG, stosuje sie postanowienia       
§ 20 Regulaminu przewozu (RPR) dotyczące zwrotu należności za częściowo lub 
całkowicie niewykorzystane bilety odcinkowe miesięczne imienne, z 
zastrzeżeniem pkt. 4; 

4) zwrotu należności za częściowo niewykorzystane bilety odcinkowe miesięczne 
imienne wydane wg oferty BG, przedłożone do zwrotu po rozpoczęciu ich terminu 
ważności, dokonuje sie po potrąceniu 50% odstępnego.  

 
 

III. INNE  
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach stosuje się odpowiednie 
postanowienia RPR i TPR, Regulaminu IPR, Regulaminu SkyCash-PR, Regulaminu 
KOLEO – PR lub  Regulaminu MKA.  
 
 


