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Warunki taryfowe oferty pozataryfowej 

„Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego” 
 

 (obowiązujące od dnia 1 lutego  2017 r.) 
 

I. Bilety jednorazowe 
 

1. Uprawnieni 
 

Z oferty może skorzystać na podstawie biletu: 
1) normalnego – każda osoba, 
2) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 

78%, 93%, 95% albo 100%. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) bilety jednorazowe wg oferty „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego” wydaje się 
na przejazd w jedną stronę (w przypadku biletów nabywanych w kasie biletowej albo  
w pociągu u obsługi, wydaje się również bilety na przejazd „tam i z powrotem”) 
pociągami REGIO, w relacjach wewnątrz 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) szczegółowy wykaz stacji znajdujących się na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego zawiera załącznik 1 do niniejszych warunków taryfowych. 

 
3. Warunki stosowania 

 

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

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

 za pośrednictwem systemu IPR, dostępnego na stronie internetowej 
www.biletyregionalne.pl – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie 
IPR, 

 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 internetowej 
PR,  

 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) w pociągu u obsługi wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia;  
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2) bilet musi być zaopatrzony w nadruk „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego”. 
 

4. Opłaty 

 

Ceny biletów jednorazowych wg oferty „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego” 
zawarte są w załączniku 2 do niniejszych warunków taryfowych. 
 

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 – na zasadach i warunkach określonych                    

w Regulaminie IPR, 
c) za pośrednictwem systemu SkyCash – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie SkyCash-PR,  
d) za pośrednictwem systemu KOLEO – na zasadach i warunkach określonych  

w Regulaminie KOLEO – PR; 
2) przejazd dalszy poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie jest możliwy:  

a) do stacji położonej na obszarze objętym zakresem stosowania oferty (tj. do stacji 
położonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego), 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 „Taryfa 
województwa kujawsko-pomorskiego”, 

b) do stacji położonej poza obszarem obowiązywania oferty (tj. do stacji położonej poza 
terenem województwa kujawsko-pomorskiego), 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 za przejazd pociągiem REGIO wskazanych w Taryfie przewozowej (TPR) a 
ceną okazanego biletu wg oferty „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego”, 

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

6. Inne 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia RPR oraz 
TPR, Regulaminu IPR, Regulaminu SkyCash-PR  lub Regulaminu KOLEO – PR.  

 
II. Bilety odcinkowe miesięczne imienne 

 
1. Uprawnieni 

Z oferty może skorzystać na podstawie biletu: 
1) normalnego – każda osoba, 
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2) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 
78% albo 93%. 
 

2. Zakres ważności 

 

1) bilet odcinkowy miesieczny imienny wg oferty „Taryfa województwa kujawsko-
pomorskiego” wydaje się na przejazdy w jedną stronę albo „tam i z powrotem” 
pociągami REGIO, w relacjach wewnątrz 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) szczegółowy wykaz stacji znajdujących się na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego zawiera załącznik 1 do niniejszych warunków taryfowych;   

3) bilet, o którym mowa w pkt 1, wydawany na przejazdy „tam i z powrotem” lub na 
przejazd w jedną stronę, uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągu 
między wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany. 
 

3. Warunki stosowania 

 

1) bilety wg oferty można nabyć zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży:   
a) w kasach biletowych, w automatach biletowych i w pociągu u obsługi – na zasadach 

określonych w Regulaminie przewozu (RPR), 
b) za pośrednictwem systemu IPR, dostępnego na stronie internetowej 

www.biletyregionalne.pl – na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie IPR, 
2) bilety wydawane są wyłącznie elektronicznie; 
3) bilet wydaje się z nadrukiem „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego”. 

 

4. Opłaty 

 

Ceny biletów odcinkowych miesięcznych imiennych wg oferty „Taryfa województwa 
kujawsko-pomorskiego” zawarte sa w załączniku 3 do niniejszych warunków taryfowych. 
 

5. Zmiana umowy przewozu 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 określonych w RPR,  
b) za pośrednictwem systemu IPR – zgodnie z Regulaminem IPR; 

2. przejazd dalszy poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie jest możliwy: 
a) do stacji położonej na obszarze objętym zakresem stosowania oferty (tj. do stacji 

położonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego), poprzez uiszczenie 
należności, stanowiącej różnicę opłat między ceną biletu jednorazowego obliczoną 
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za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia z zastosowaniem 
opłat normalnych lub ulgowych, wskazanych w ust. 4 a ceną biletu na przejazd 
jednorazowy w jedną stronę według oferty „Taryfa województwa kujawsko-
pomorskiego”, w relacji wskazanej na bilecie odcinkowym imiennym, wydanym wg 
oferty „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego”, 

b) do stacji położonej poza obszarem obowiązywania oferty (tj. do stacji położonej 
poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego), 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 za przejazd pociągiem REGIO, wskazanych w 
Taryfie przewozowej (TPR) a ceną biletu na przejazd jednorazowy w jedną stronę 
według oferty „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego”, w relacji wskazanej na 
bilecie odcinkowym imiennym, wydanym wg oferty „Taryfa województwa kujawsko-
pomorskiego”,  

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

6. Inne 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia RPR oraz TPR. 


