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Warunki taryfowe oferty  

„Bilety czasowe i strefowe” (Bcis) 
(obowiązujące od 28.09.2017 r.) 

 
I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA: 

1. BILETÓW CZASOWYCH W AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 
2. BILETÓW CZASOWYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
3. BILETÓW CZASOWYCH NA OBSZARZE MIASTA SZCZECINA, POZNAŃSKIEGO WĘZŁA 

KOLEJOWEGO (PWK) I AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ 
4. BILETÓW CZASOWYCH I STREFOWYCH MIESIĘCZNYCH W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ 

 
1) oferta nie dotyczy: 

a) przy przejazdach na podstawie biletów czasowych z ulgą 78% - osób wymienionych      
w § 20 Taryfy przewozowej (TPR), tj. dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub 
niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia, studentów dotkniętych inwalidztwem 
lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia oraz rodziców lub opiekunów 
dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych, 

b) przy przejazdach na podstawie biletów czasowych z ulgą 37% - osób wymienionych         
w § 27 Taryfy przewozowej (TPR), tj. emerytów i rencistów oraz ich współmałżonków, 
na których pobierane są zasiłki rodzinne; 

2) podróżny z ważnym biletem w ramach oferty - może dojechać pociągiem, którym odbywa 
przejazd, najdalej do stacji, na której ten pociąg zgodnie z rozkładem jazdy, zatrzymuje się 
po raz ostatni przed upływem terminu ważności biletu; jeżeli przejazd nie został 
zakończony w terminie ważności biletu z powodu opóźnienia tego pociągu, wówczas 
podróżny może dojechać do stacji przeznaczenia po upływie terminu ważności biletu; 

3) bilety w ramach oferty - odpowiednio w aglomeracji wrocławskiej, województwie 
pomorskim, na obszarze miasta Szczecina, Poznańskiego Węzła Kolejowego (PWK)              
i aglomeracji łódzkiej, aglomeracji krakowskiej można nabyć tylko w tych pociągach 
REGIO, które zatrzymują się na stacjach danego obszaru/stref objętych ofertą;   

4) przez bilety strefowe miesięczne zintegrowane w aglomeracji krakowskiej, rozumie się 
bilety zintegrowane z Komunikacją Miejską w Krakowie; 

5) bilet na przewóz pod nadzorem podróżnego: bagażu ręcznego, roweru lub psa, wydany 
do biletu: 
a) czasowego - uprawnia do przewozu bagażu ręcznego, roweru lub psa w terminie 

ważności biletu czasowego, 
b) strefowego miesięcznego lub biletu strefowego miesięcznego zintegrowanego - 

uprawnia do przewozu bagażu ręcznego, roweru lub psa w ciągu wskazanego przez 
nabywcę dnia (w terminie ważności biletu strefowego miesięcznego lub biletu 
strefowego miesięcznego zintegrowanego) i jest na bilecie na przewóz określony; 

6) w pociągu oprócz opłaty za przejazd (wskazanej w ust. 4 poszczególnych działów) pobiera 
się opłatę za wydanie biletu w pociągu, na zasadach określonych w § 10 ust. 6 Regulaminu 
przewozu (RPR), w wysokości 8,00 zł brutto (w tym 8% PTU); 

7) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi                   
i specjalnymi; 

8) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach taryfowych stosuje się 
odpowiednie postanowienia: 
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a) Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) – dostępnych na stronie 
www.polregio.pl  

b) Regulaminu IPR w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem Internetowego 
Systemu Sprzedaży (IPR) – dostępnego na stronie www.biletyregionalne.pl  

c) Regulaminu SkyCash-PR w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu 
SkyCash – dostępnego na stronie www.polregio.pl 

d) Regulaminu KOLEO-PR w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu 
KOLEO – dostępnego na stronie www.koleo.pl 

e) Regulaminu sprzedaży przez Teroplan S.A. biletów ważnych na przejazd pociągami 
”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem 
Systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – dostępnego na stronie www.e-podroznik.pl  

f) „Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji 
mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet” (Regulaminu  MKA)  w przypadku 
biletów zakupionych za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – 
dostępnego na stronie www.mka.malopolska.pl  

 
II. BILETY CZASOWE W AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 

 
1. Uprawnieni 

 
Podróżni na podstawie biletu czasowego z zastosowaniem zryczałtowanej opłaty 
przewozowej.  
 

2.  Zakres ważności 
 
Obszar aglomeracji wrocławskiej ograniczony stacjami: Oleśnica, Oleśnica Rataje, Żmigród, 
Strzelin obejmuje odcinki ze stacjami: 
1) Wrocław Gł. - Oleśnica/Oleśnica Rataje (Wrocław Gł., Wrocław Mikołajów, Wrocław 

Nadodrze, Wrocław Sołtysowice, Wrocław Psie Pole, Długołęka, Borowa Oleśnicka, 
Oleśnica, Oleśnica Rataje); 

2) Wrocław Gł. – Żmigród (Wrocław Gł., Wrocław Mikołajów, Wrocław Popowice, Wrocław 
Różanka, Wrocław Osobowice, Wrocław Świniary, Szewce, Pęgów, Oborniki Śląskie, 
Osola, Skokowa, Żmigród); 

3) Wrocław Gł. – Strzelin (Wrocław Gł., Smardzów Wrocławski, Żórawina, Węgry, Boreczek, 
Warkocz, Strzelin). 

 
3.  Warunki stosowania 

 
Obowiązujący w ramach oferty bilet czasowy: 
1) można nabyć: 

a) w punktach odprawy i automatach biletowych, 
b) za pośrednictwem: 

   Internetowego Systemu Sprzedaży (Systemu IPR) zgodnie z Regulaminem IPR,  
dostępnym na stronie www.biletyregionalne.pl 

   Systemu SkyCash zgodnie z Regulaminem SkyCash-PR, dostępnym na stronie 
www.polregio.pl 

http://www.polregio.pl/
http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.polregio.pl/
http://www.koleo.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
http://www.mka.malopolska.pl/
http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.polregio.pl/
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   Systemu KOLEO zgodnie z Regulaminem KOLEO-PR, dostępnym na stronie 
www.koleo.pl 

   Systemu E-PODRÓŻNIK BILETY zgodnie z Regulaminem sprzedaży przez Teroplan S.A. 
biletów ważnych na przejazd pociągami ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., 
dostępnym na stronie www.e-podroznik.pl  

  w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, 
c) w pociągu u obsługi - wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia z terminem ważności 

rozpoczynającym się od godziny wydania biletu; 
2) posiada wypis: „BILET AGLO 8”; 
3) jest ważny przez 8 godzin licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych przez nabywcę;  
4) uprawnia w terminie ważności do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO po 

obszarze  aglomeracji wrocławskiej. 
 

4. Opłaty 
 

Cena biletu wynosi 12,90 zł (w tym 8% PTU). 
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu; 
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów nabytych                   

w punktach odprawy i automatach biletowych: 
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu - możliwa jest w każdym punkcie odprawy 

prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis, 
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu - możliwa jest nie później niż przed upływem 

30 minut oznaczonej na bilecie strefy czasowej, w każdym punkcie odprawy 
prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis wyłącznie na stacji nabycia biletu, 

w obydwu przypadkach poprzez wymianę biletu, na wyjazd w terminie późniejszym; 
3) w pociągu zmiana terminu wyjazdu możliwa jest wyłącznie na termin wcześniejszy, pod 

warunkiem zgłoszenia się podróżnego do obsługi pociągu na zasadach określonych w § 10 
ust. 5 Regulaminu przewozu (RPR) – w celu nabycia nowego biletu i uzyskania 
poświadczenia posiadanego biletu o jego niewykorzystaniu; 

4) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów nabytych za 
pośrednictwem Systemu IPR, Systemu SkyCash, Systemu KOLEO lub Systemu                     
E-PODRÓŻNIK BILETY – możliwa jest na zasadach określonych w regulaminie właściwym 
dla danego systemu; 

5) zmiana stacji przeznaczenia, możliwa jest pod warunkiem nabycia biletu na przejazd 
jednorazowy:  
a) od stacji, która graniczy z odcinkiem prowadzącym do nowej stacji przeznaczenia albo 
b) jeżeli jest to korzystniejsze dla podróżnego – od stacji wyjazdu znajdującej się na 

obszarze obowiązywania posiadanego biletu do nowej stacji przeznaczenia, 
z zastosowaniem opłat wskazanych w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR), zgodnie 
z indywidualnymi uprawnieniami podróżnego. 

 
6. Zwroty biletów 

 
1) w przypadku biletów nabytych w punktach odprawy i automatach biletowych, zwrot za 

http://www.koleo.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
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całkowicie niewykorzystany bilet z potrąceniem 10% odstępnego, można uzyskać: 
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu - w każdym punkcie odprawy 

prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis, 
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu - nie później niż przed upływem pierwszej godziny  

oznaczonej na bilecie strefy czasowej,   w każdym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż 
biletów wg oferty Bcis  wyłącznie na stacji nabycia biletu; 

2) zwroty biletów nabytych za pośrednictwem Systemu IPR, Systemu SkyCash, Systemu 
KOLEO lub Systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – możliwe są na zasadach określonych                
w regulaminie właściwym dla danego systemu; 

3) nie zwraca się należności za bilety częściowo niewykorzystane. 
 

III. BILETY CZASOWE NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
 

1. Uprawnieni 
 
Podróżni na podstawie biletu czasowego z zastosowaniem opłaty normalnej i opłat ulgowych 
33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%, z zastrzeżeniem Działu I pkt 1).  
 

2.  Zakres ważności 
 

Obszar województwa pomorskiego obejmuje: 
1) strefę I ograniczoną stacjami: Pruszcz Gdański, Reda Rekowo  

(w obszar strefy I wchodzą stacje: Pruszcz Gdański, Gdańsk Lipce, Gdańsk Orunia, Gdańsk 
Gł., Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Oliwa, Sopot, Gdynia Orłowo, Gdynia Gł., Gdynia Chylonia, 
Rumia, Reda i Reda Rekowo); 

2) strefę II ograniczoną stacjami: Tczew, Wejherowo, Puck  
(w obszar strefy II wchodzi strefa I oraz stacje: Tczew, Miłobądz, Pszczółki, Skowarcz, 
Różyny, Cieplewo, Mrzezino, Żelistrzewo, Puck, Reda Pieleszewo, Wejherowo Śmiechowo, 
Wejherowo-Nanice, Wejherowo); 

3) strefę III ograniczoną stacjami: Malbork, Pelplin, Starogard Gdański, Lębork, Chałupy     
(w obszar strefy III wchodzą strefa I i strefa II oraz stacje: Malbork, Malbork Kałdowo, 
Stogi Malborskie, Szymankowo, Lisewo, Czarlin, Subkowy, Pelplin, Rokitki Tczewskie, 
Swarożyn, Szpęgawsk, Starogard Gdański, Gościnino Wejherowskie, Luzino, Strzebielino 
Morskie, Bożepole Wielkie, Godętowo, Lębork Mosty, Lębork, Swarzewo, Władysławowo, 
Władysławowo Port, Chałupy). 

 
3.  Warunki stosowania 

 
Obowiązujący w ramach oferty bilet czasowy: 
1) można nabyć: 

a) w punktach odprawy i automatach biletowych, 
b) za pośrednictwem: 

   Internetowego Systemu Sprzedaży (Systemu IPR) zgodnie z Regulaminem IPR,  
dostępnym na stronie www.biletyregionalne.pl 

   Systemu SkyCash zgodnie z Regulaminem SkyCash-PR, dostępnym na stronie 
www.polregio.pl 

http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.polregio.pl/
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   Systemu KOLEO zgodnie z Regulaminem KOLEO-PR, dostępnym na stronie 
www.koleo.pl 

   Systemu E-PODRÓŻNIK BILETY zgodnie z Regulaminem sprzedaży przez Teroplan S.A. 
biletów ważnych na przejazd pociągami ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., 
dostępnym na stronie www.e-podroznik.pl  

w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, 
c) w pociągu u obsługi - wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia z terminem ważności 

rozpoczynającym się od godziny wydania biletu; 
2) posiada wypis: „BILET STREFOWY CZASOWY”; 
3) jest ważny licząc od daty i  godziny wydania lub wskazanych przez nabywcę: 

a) w strefie I - przez 4 godziny, 
b) w strefie II - przez 6 godzin, 
c) w strefie III - przez 8 godzin; 

4) uprawnia w terminie ważności do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO: 
a) wydany na strefę I - wyłącznie w strefie I, 
b) wydany na strefę II – w strefie I i strefie II, 
c) wydany na strefę III – we wszystkich trzech strefach. 

 
4. Opłaty 

 

Rodzaj biletu czasowego Cena biletu (w zł) w tym 8 % PTU 

strefa I strefa II strefa III 

normalny 8,00 13,00 16,00 

 
 
 

z ulgą 

33% 5,36 8,71 10,72 

37% 5,04 8,19 10,08 

49% 4,08 6,63 8,16 

51% 3,92 6,37 7,84 

78% 1,76 2,86 3,52 

93% 0,56 0,91 1,12 

95% 0,40 0,65 0,80 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu; 
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów nabytych                   

w punktach odprawy i automatach biletowych: 
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu - możliwa jest w każdym punkcie odprawy 

prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis, 
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu - możliwa jest nie później niż przed upływem 

30 minut oznaczonej na bilecie strefy czasowej, w każdym punkcie odprawy 
prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis wyłącznie na stacji nabycia biletu, 

w obydwu przypadkach poprzez wymianę biletu, na wyjazd w terminie późniejszym; 
3) w pociągu zmiana terminu wyjazdu możliwa jest wyłącznie na termin wcześniejszy, pod 

warunkiem zgłoszenia się podróżnego do obsługi pociągu na zasadach określonych w § 10 
ust. 5 Regulaminu przewozu (RPR) – w celu nabycia nowego biletu i uzyskania 
poświadczenia posiadanego biletu o jego niewykorzystaniu; 

4) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów nabytych za 

http://www.koleo.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
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pośrednictwem Systemu IPR, Systemu SkyCash, Systemu KOLEO lub Systemu                      
E-PODRÓŻNIK BILETY – możliwa jest na zasadach określonych w regulaminie właściwym 
dla danego systemu; 

5) zmiana stacji przeznaczenia, możliwa jest pod warunkiem nabycia biletu na przejazd 
jednorazowy:  
a) od stacji, która graniczy z odcinkiem prowadzącym do nowej stacji przeznaczenia albo 
b) jeżeli jest to korzystniejsze dla podróżnego – od stacji wyjazdu znajdującej się na 

obszarze obowiązywania posiadanego biletu do nowej stacji przeznaczenia, 
z zastosowaniem opłat wskazanych w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR), zgodnie 
z indywidualnymi uprawnieniami podróżnego. 

 
6. Zwroty biletów 

 
1) w przypadku biletów nabytych w punktach odprawy i automatach biletowych, zwrot za 

całkowicie niewykorzystany bilet z potrąceniem 10% odstępnego, można uzyskać: 
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu - w każdym punkcie odprawy 

prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis, 
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – nie później niż przed upływem pierwszej godziny  

oznaczonej na bilecie strefy czasowej (z zastrzeżeniem pkt. 3 a),  w każdym punkcie odprawy 
prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis  wyłącznie na stacji nabycia biletu; 

2) zwroty biletów nabytych za pośrednictwem Systemu IPR, Systemu SkyCash, Systemu 
KOLEO lub Systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – możliwe są na zasadach określonych                
w regulaminie właściwym dla danego systemu; 

3) nie zwraca się należności za bilety: 
a) wydane na przejazdy w strefie I po rozpoczęciu strefy czasowej oznaczonej na bilecie, 
b) częściowo niewykorzystane. 

 
IV. BILETY CZASOWE NA OBSZARZE MIASTA SZCZECINA, POZNAŃSKIEGO WĘZŁA 

KOLEJOWEGO (PWK) I AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ 
 

1. Uprawnieni 
 

Podróżni na podstawie biletu czasowego zastosowaniem opłaty normalnej i opłat ulgowych 
33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% oraz 50%, z zastrzeżeniem Działu I pkt 1).  

   
2.  Zakres ważności 

 
1) obszar miasta Szczecina ograniczony stacjami Szczecin Gumieńce, Szczecin Podjuchy, 

Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Gł., obejmuje: Szczecin Gumieńce, Szczecin 
Podjuchy, Szczecin Zdunowo, Szczecin Załom, Szczecin Główny, Szczecin Dąbie, Szczecin 
Port Centralny, Szczecin Zdroje; 

2) obszar Poznańskiego Węzła Kolejowego (PWK) ograniczony stacjami Poznań Junikowo, 
Poznań Strzeszyn,  Kobylnica, Kiekrz, Luboń k/Poznania, Poznań Krzesiny, obejmuje: 
Poznań Junikowo, Poznań Górczyn, Poznań Gł., Poznań Wola, Kiekrz, Poznań Strzeszyn, 
Poznań Garbary, Poznań Wschód, Ligowiec, Kobylnica, Poznań Krzesiny, Poznań Starołęka, 
Poznań Dębina, Poznań Dębiec, Luboń k/Poznania;  



Strona 7 z 13 

3) obszar aglomeracji łódzkiej ograniczony stacjami: Zgierz Kontrewers, Pabianice, Łódź 
Andrzejów, obejmuje: Łódź Kaliska, Łódź Pabianicka, Łódź Dąbrowa, Łódź Fabryczna, Łódź 
Niciarniana, Łódź Widzew, Łódź Andrzejów, Łódź Chojny, Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz 
Zachód, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers, Pabianice, Lublinek. 

 
3.  Warunki stosowania 

 
Obowiązujący w ramach oferty bilet czasowy: 
1) można nabyć: 

a) w punktach odprawy i automatach biletowych, 
b) za pośrednictwem: 

   Internetowego Systemu Sprzedaży (Systemu IPR) zgodnie z Regulaminem IPR,  
dostępnym na stronie www.biletyregionalne.pl 

   Systemu SkyCash zgodnie z Regulaminem SkyCash-PR, dostępnym na stronie 
www.polregio.pl 

   Systemu KOLEO zgodnie z Regulaminem KOLEO-PR, dostępnym na stronie 
www.koleo.pl 

   Systemu E-PODRÓŻNIK BILETY zgodnie z Regulaminem sprzedaży przez Teroplan S.A. 
biletów ważnych na przejazd pociagami ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., 
dostępnym na stronie www.e-podroznik.pl  

w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, 
c) w pociągu u obsługi - wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia z terminem ważności 

rozpoczynającym się od godziny wydania biletu; 
2) posiada  wypis: „BILET STREFOWY CZASOWY”; 
3) jest ważny przez 2 godziny licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych przez 

nabywcę;  
4) uprawnia w terminie i na obszarze ważności do wielokrotnych przejazdów pociągami 

REGIO. 
 

4. Opłaty 
 

Rodzaj biletu czasowego Cena biletu (w zł) w tym 8 % PTU 

normalny 3,60 

 
 
 

z ulgą 

33% 2,41 

37% 2,27 

49% 1,84 

51% 1,76 

78% 0,79 

93% 0,25 

95% 0,18 

50% 1,80 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu; 
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów nabytych                   

w punktach odprawy i automatach biletowych: 

http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.polregio.pl/
http://www.koleo.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
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a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu - możliwa jest w każdym punkcie odprawy 
prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis, 

b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu - możliwa jest nie później niż przed upływem 
30 minut oznaczonej na bilecie strefy czasowej, w każdym punkcie odprawy 
prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis wyłącznie na stacji nabycia biletu, 

w obydwu przypadkach poprzez wymianę biletu, na wyjazd w terminie późniejszym; 
3) w pociągu zmiana terminu wyjazdu możliwa jest wyłącznie na termin wcześniejszy, pod 

warunkiem zgłoszenia się podróżnego do obsługi pociągu na zasadach określonych w § 10 
ust. 5 Regulaminu przewozu (RPR) – w celu nabycia nowego biletu i uzyskania 
poświadczenia posiadanego biletu o jego niewykorzystaniu; 

4) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów nabytych za 
pośrednictwem Systemu IPR, Systemu SkyCash, Systemu KOLEO lub Systemu                        
E-PODRÓŻNIK BILETY – możliwa jest na zasadach określonych w regulaminie właściwym 
dla danego systemu; 

5) zmiana stacji przeznaczenia, możliwa jest pod warunkiem nabycia biletu na przejazd 
jednorazowy:  
a) od stacji, która graniczy z odcinkiem prowadzącym do nowej stacji przeznaczenia albo 
b) jeżeli jest to korzystniejsze dla podróżnego – od stacji wyjazdu znajdującej się na 

obszarze obowiązywania posiadanego biletu do nowej stacji przeznaczenia, 
z zastosowaniem opłat wskazanych w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR), zgodnie 
z indywidualnymi uprawnieniami podróżnego. 

 
6. Zwroty biletów 

 
1) w przypadku biletów nabytych w punktach odprawy i automatach biletowych, zwrot za 

całkowicie niewykorzystany bilet z potrąceniem 10% odstępnego, można uzyskać przed 
rozpoczęciem terminu ważności biletu - w każdym punkcie odprawy prowadzącym 
sprzedaż biletów wg oferty Bcis; 

2) zwroty biletów nabytych za pośrednictwem Systemu IPR, Systemu SkyCash, Systemu 
KOLEO lub Systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – możliwe są na zasadach określonych                 
w regulaminie właściwym dla danego systemu; 

3) nie zwraca się należności za bilety częściowo niewykorzystane. 
 

V. BILETY CZASOWE I STREFOWE MIESIĘCZNE W AGLOMERACJI KRAKOWSKIEJ 
 

1. Uprawnieni 
 

Podróżni na podstawie obowiązującego w ramach oferty: 
1) biletu czasowego z zastosowaniem opłaty normalnej i opłat ulgowych 33%, 37%, 49%, 

51%, 78%, 93%, 95% lub 100%, z zastrzeżeniem Działu I pkt 1); 
2) biletu strefowego miesięcznego lub strefowego miesięcznego zintegrowanego                     

z zastosowaniem opłaty normalnej i opłat ulgowych 33%, 37%, 49%, 51% lub 93%. 
 

2.  Zakres ważności 
 

Aglomerację krakowską wyznaczają: 
1) przy przejazdach na podstawie biletów czasowych: 
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a) strefa 0 ograniczona stacjami: Kraków Olszanica, Kraków Mydlniki Wapiennik, 
Kraków  Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów Drożdżownia, Kraków 
Sidzina 

     (strefa 0 obejmuje stacje: Kraków Olszanica, Kraków Zakliki, Kraków Młynówka, Kraków 
Łobzów, Kraków Mydlniki, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Gł., 
Kraków Zabłocie, Kraków Płaszów, Kraków Krzemionki, Kraków Bonarka, Kraków 
Łagiewniki, Kraków Sanktuarium, Kraków Swoszowice, Kraków Sidzina, Kraków 
Prokocim, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów Drożdżownia), 

b) strefa I ograniczona stacjami: Kraków Olszanica, Skawina, Zabierzów, Baranówka, 
Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek – Kopalnia  

          (strefa I obejmuje stacje strefy 0 oraz stacje: Skawina, Kraków Business Park, 
Zabierzów, Zastów, Baranówka, Kokotów, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Bogucice, 
Wieliczka Park, Wieliczka Rynek-Kopalnia), 

c) strefa II ograniczona stacjami: Kraków Olszanica, Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, 
Radziszów  
(strefa II obejmuje stacje strefy 0 i strefy I oraz stacje: Rudawa, Krzeszowice, Wola 
Filipowska, Łuczyce, Goszcza, Niedźwiedź, Słomniki Miasto, Słomniki, Podłęże, 
Staniątki, Szarów, Kłaj, Rzozów, Radziszów), 

d) strefa III ograniczona stacjami: Kraków Olszanica, Chrzanów, Miechów, Bochnia, 
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona 
(strefa III obejmuje stacje strefy 0, strefy I i strefy II oraz stacje: Dulowa, Trzebinia, 
Chrzanów Śródmieście, Chrzanów, Smroków, Szczepanowice, Kamieńczyce, Miechów, 
Stanisławice, Cikowice, Bochnia, Wola Radziszowska, Podolany, Leńcze, Przytkowice, 
Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona); 

2) przy przejazdach na podstawie biletów strefowych miesięcznych lub strefowych 
miesięcznych zintegrowanych: 
a) strefa 0 ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków 

Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów Drożdżownia, Kraków Sidzina 
(strefa 0 obejmuje stacje: Kraków Lotnisko, Kraków Olszanica, Kraków Zakliki, Kraków 
Młynówka, Kraków Łobzów, Kraków Mydlniki, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków 
Batowice, Kraków Gł., Kraków Zabłocie, Kraków Płaszów, Kraków Krzemionki, Kraków 
Bonarka, Kraków Łagiewniki, Kraków Sanktuarium, Kraków Swoszowice, Kraków 
Sidzina, Kraków Prokocim, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów Drożdżownia), 

b) strefa I ograniczona stacjami: Skawina, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, 
Wieliczka Rynek – Kopalnia 
(strefa I obejmuje stacje strefy 0 oraz stacje: Skawina, Kraków Business Park, 
Zabierzów, Zastów, Baranówka, Kokotów, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Bogucice, 
Wieliczka Park, Wieliczka Rynek-Kopalnia), 

c) strefa II ograniczona stacjami: Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Radziszów 
(strefa II obejmuje stacje strefy 0 i strefy I oraz stacje: Rudawa, Krzeszowice, Wola 
Filipowska, Łuczyce, Goszcza, Niedźwiedź, Słomniki Miasto, Słomniki, Podłęże, 
Staniątki, Szarów, Kłaj, Rzozów, Radziszów), 

d) strefa III ograniczona stacjami: Chrzanów, Miechów, Bochnia, Kalwaria Zebrzydowska 
Lanckorona 
(strefy III obejmuje stacje strefy 0, strefy I i strefy II oraz stacje: Dulowa, Trzebinia, 
Chrzanów Śródmieście, Chrzanów, Smroków, Szczepanowice, Kamieńczyce, Miechów, 
Stanisławice, Cikowice, Bochnia, Wola Radziszowska, Podolany, Leńcze, Przytkowice, 
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Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona). 
 

3.  Warunki stosowania. 
 
Obowiązujący w ramach oferty: 
1) bilet czasowy można nabyć: 

a) w punktach odprawy i automatach biletowych, 
b) w automatach biletowych wchodzących w skład Systemu Małopolskiej Karty 

Aglomeracyjnej (Systemu MKA) zgodnie z „Regulaminem wydawania i korzystania                   
z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów 
przez internet”(Regulaminem MKA), dostępnym na stronie www.mka.malopolska.pl 

c) za pośrednictwem: 

   Internetowego Systemu Sprzedaży (Systemu IPR) zgodnie z Regulaminem IPR,  
dostępnym na stronie www.biletyregionalne.pl 

   Systemu SkyCash zgodnie z Regulaminem SkyCash-PR, dostępnym na stronie 
www.polregio.pl 

   Systemu KOLEO zgodnie z Regulaminem KOLEO-PR, dostępnym na stronie 
www.koleo.pl 

   Systemu E-PODROŻNIK BILETY zgodnie z Regulaminem sprzedaży przez Teroplan S.A. 
biletów ważnych na przejazd pociagami ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., 
dostępnym na stronie www.e-podroznik.pl  

w przedsprzedaży do 30 dni naprzód, 
d) w pociągu u obsługi - wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia z terminem ważności 

rozpoczynającym się od godziny wydania biletu, 
e) za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA zgodnie z „Regulaminem wydawania               

i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz 
sprzedaży biletów przez Internet” (Regulaminem MKA), dostępnym pod adresem 
www.mka.malopolska.pl  - wyłącznie w dniu wyjazdu 

2) bilet strefowy miesięczny można nabyć w przedsprzedaży do 30 dni naprzód:  
a) w punktach odprawy,   
b) w automatach biletowych, 
c) w pociągu u obsługi, 
d) za pośrednictwem: 

   Internetowego Systemu Sprzedaży (Systemu IPR) zgodnie z Regulaminem IPR, 
dostępnym na stronie www.biletyregionalne.pl 

   Systemu KOLEO zgodnie z Regulaminem KOLEO-PR, dostępnym na stronie 
www.koleo.pl 

   Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA zgodnie z „Regulaminem wydawania           
i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz 
sprzedaży biletów przez Internet” (Regulaminem MKA), dostępnym pod adresem 
www.mka.malopolska.pl  

3) bilet strefowy miesięczny zintegrowany można nabyć w przedsprzedaży do 30 dni 
naprzód:  
a) w punktach odprawy - wyłącznie w kasach biletowych spółki Przewozy Regionalne,  
b) w pociągu u obsługi,  
c) za pośrednictwem Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA zgodnie z „Regulaminem 

wydawania  i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA 

http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.polregio.pl/
http://www.koleo.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
http://www.mka.malopolska.pl/
http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.koleo.pl/
http://www.mka.malopolska.pl/
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oraz sprzedaży biletów przez internet (Regulaminem MKA), dostępnym na stronie 
www.mka.maloposka.pl 

4) bilet czasowy: 
a) jest ważny licząc od daty i godziny wydania lub wskazanych przez nabywcę: 

  w strefie 0 - przez 2 godziny, 

  w strefie I - przez 2 godziny, 

  w strefie II - przez 4 godziny, 

  w strefie III - przez 6 godzin, 
b) uprawnia w terminie ważności do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO                     

i pociągami spółki Koleje Małopolskie: 

  wydany na strefę 0 - wyłącznie w strefie 0, 

  wydany na strefę I - w strefie 0 i strefie I, 

  wydany na strefę II – w strefie 0, strefie I i strefie II, 

  wydany na strefę III – we wszystkich czterech strefach, 
c) posiada  wypis: „BILET STREFOWY CZASOWY”; 

5) bilet strefowy miesięczny i bilet strefowy miesięczny zintegrowany: 
a) jest ważny przez okres jednego miesiąca licząc od daty wydania lub wskazanej przez 

nabywcę, 
b) uprawnia w terminie ważności do wielokrotnych przejazdów pociągami REGIO                     

i pociągami spółki Koleje Małopolskie: 

  wydany na strefę 0 - wyłącznie w strefie 0, 

  wydany na strefę I - w strefie 0 i strefie I, 

  wydany na strefę II – w strefie 0, strefie I i strefie II, 

  wydany na strefę III – we wszystkich czterech strefach, 
c) posiada wypis: „BILET STREFOWY MIESIĘCZNY” lub „BILET STREFOWY MIESIĘCZNY 

ZINTEGROWANY”. 
 

4. Opłaty 
 

1) bilety czasowe: 
 

Rodzaj biletu czasowego Cena biletu (w zł) w tym 8 % PTU 

strefa 0 strefa I strefa II strefa III 

normalny 4,50 5,50 8,00 10,50 

 
 
 

z ulgą 

33% 3,01 3,68 5,36 7,03 

37% 2,83 3,46 5,04 6,61 

49% 2,29 2,80 4,08 5,35 

51% 2,20 2,69 3,92 5,14 

78% 0,99 1,21 1,76 2,31 

93% 0,31 0,38 0,56 0,73 

95% 0,22 0,27 0,40 0,52 

 
 
 
 
 

http://www.mka.maloposka.pl/
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2) bilety strefowe miesięczne: 
 

Rodzaj biletu strefowego 
miesięcznego 

Cena biletu (w zł) w tym 8 % PTU 

strefa 0 strefa I strefa II strefa III 

normalny 85,00 105,00 165,00 220,00 

 
 
 

z ulgą 

33% 56,95 70,35 110,55 147,40 

37% 53,55 66,15 103,95 138,60 

49% 43,35 53,55 84,15 112,20 

51% 41,65 51,45 80,85 107,80 

93% 5,95 7,35 11,55 15,40 

 
3) bilety strefowe miesięczne zintegrowane: 
 

Rodzaj biletu strefowego 
miesięcznego  
zintegrowanego 

Cena biletu (w zł) w tym 8 % PTU 

strefa 0 strefa I strefa II strefa III 

normalny 76,50 94,50 148,50 198,00 

 
 
 

z ulgą 

33% 51,25 63,31 99,49 132,66 

37% 48,19 59,53 93,55 124,74 

49% 39,01 48,19 75,73 100,98 

51% 37,48 46,30 72,76 97,02 

93% 5,35 6,61 10,39 13,86 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu; 
2) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu przed rozpoczęciem terminu 

ważności biletu, w przypadku: 
a) biletów czasowych nabytych w punktach odprawy i automatach biletowych oraz 

biletów strefowych miesięcznych nabytych w punktach odprawy, automatach                 
i w pociągu u obsługi - możliwa jest w każdym punkcie odprawy prowadzącym 
sprzedaż biletów wg oferty Bcis poprzez wymianę biletu, na wyjazd w terminie 
późniejszym; 

b) biletów strefowych zintegrowanych nabytych w punktach odprawy i w pociągu                
u obsługi – możliwa jest wyłącznie w kasach biletowych spółki Przewozy Regionalne 
poprzez wymianę biletu, na wyjazd w terminie późniejszym; 

3) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu po rozpoczęciu terminu ważności 
biletu w przypadku biletów czasowych nabytych w punktach odprawy i automatach 
biletowych - możliwa jest nie później niż przed upływem 30 minut oznaczonej na bilecie 
strefy czasowej, w każdym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty 
Bcis wyłącznie na stacji nabycia biletu, 

4) w pociągu zmiana terminu wyjazdu na podstawie biletu czasowego możliwa jest 
wyłącznie na termin wcześniejszy, pod warunkiem zgłoszenia się podróżnego do obsługi 
pociągu na zasadach określonych w § 10 ust. 5 Regulaminu przewozu (RPR) – w celu 
nabycia nowego biletu i uzyskania poświadczenia posiadanego biletu o jego 
niewykorzystaniu; 

5) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu w przypadku biletów nabytych za 
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pośrednictwem Systemu IPR, Systemu SkyCash, Systemu KOLEO, Systemu E-PODROŻNIK 
BILETY, Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – możliwa jest na zasadach określonych 
w regulaminie właściwym dla danego systemu; 

6) zmiana stacji przeznaczenia, możliwa jest pod warunkiem nabycia biletu na przejazd 
jednorazowy:  
a) od stacji, która graniczy z odcinkiem prowadzącym do nowej stacji przeznaczenia albo 
b) jeżeli jest to korzystniejsze dla podróżnego – od stacji wyjazdu znajdującej się na 

obszarze obowiązywania posiadanego biletu do nowej stacji przeznaczenia, 
z zastosowaniem opłat wskazanych w Dziale III Taryfy przewozowej (TPR), zgodnie 
z indywidualnymi uprawnieniami podróżnego. 

 
6. Zwroty biletów 

 
1) zwrot za całkowicie niewykorzystany bilet z potrąceniem 10% odstępnego przed 

rozpoczęciem terminu ważności biletu w przypadku: 
a) biletów czasowych nabytych w punktach odprawy i automatach biletowych oraz 

biletów strefowych miesięcznych nabytych w punktach odprawy, automatach 
biletowych i w pociągu u obsługi – możliwy jest w każdym punkcie odprawy 
prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis, 

b) biletów strefowych miesięcznych zintegrowanych – możliwy jest wyłącznie w kasach 
biletowych spółki Przewozy Regionalne; 

2) zwrot za całkowicie niewykorzystany bilet z potrąceniem 10% odstępnego po rozpoczęciu 
terminu ważności biletu w przypadku biletów czasowych nabytych w punktach odprawy                
i automatach biletowych - możliwy jest nie później niż przed upływem pierwszej godziny  
oznaczonej na bilecie strefy czasowej (z zastrzeżeniem pkt. 3 a), w każdym punkcie odprawy 
prowadzącym sprzedaż biletów wg oferty Bcis wyłącznie na stacji nabycia biletu,  

3) nie zwraca się należności za bilety czasowe: 
a) wydane na przejazdy w strefie 0 lub strefie 0 i I po rozpoczęciu strefy czasowej 

oznaczonej na bilecie, 
b) częściowo niewykorzystane; 

4) zwroty biletów nabytych za pośrednictwem Systemu IPR, Systemu SkyCash, Systemu 
KOLEO, Systemu E-PODROŻNIK BILETY, Systemu MKA lub aplikacji mobilnej iMKA – można 
uzyskać na zasadach określonych w regulaminie właściwym dla danego systemu; 

5) do zwrotu za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety strefowe miesięczne 
stosuje się postanowienia § 20 Regulaminu przewozu (RPR) dotyczące biletów 
odcinkowych miesięcznych imiennych. 

 


