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Warunki taryfowe oferty pozataryfowej 
„Taryfa podkarpacka” Tp 

 (obowiązujące od 10.12.2017 r.) 
 

I. BILETY JEDNORAZOWE 
 

1. Uprawnieni 
 

Z oferty może korzystać 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%; 
3) z ulgą 50% – osoba, której pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 50%. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) bilety wydaje się na przejazd w jedną stronę (w punktach odprawy i w pociągu u obsługi, 
również bilety na przejazd „tam  i z powrotem”) pociągami REGIO w relacjach wewnątrz 
obszaru objętego ofertą - województwa podkarpackiego - ograniczonego stacjami: 
a) Czarna Tarnowska (w kierunku stacji Tarnów),  
b) Zaklików (w kierunku stacji Kraśnik),  
c) Werchrata (w kierunku stacji Hrebenne), 
oraz odcinków: 
d) Siepietnica – Gorlice (woj. małopolskie), 
e) Tarnobrzeg – Sandomierz (woj. świętokrzyskie); 

2) wykaz stacji na obszarze objętym ofertą zawiera Załącznik 1 do niniejszych warunków 
(stacje graniczne obszaru objętego ofertą – oznaczono pogrubionym drukiem). 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilety można nabyć:   

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

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

    Systemu SkyCash zgodnie z Regulaminem SkyCash, 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 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 w dniu wyjazdu; 

2) bilet wydaje się z nadrukiem „Taryfa podkarpacka”; 
3) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi                    

i specjalnymi. 
 

http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.polregio.pl/
http://www.koleo.pl/
http://www.e-podroznik.pl/
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4. Opłaty 
 
Ceny biletów normalnych i ulgowych zawiera Załącznik 2 do niniejszych warunków. 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu oraz stacji 

przeznaczenia; 
2) w przypadku przejazdu poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie: 

a) do stacji położonej na obszarze objętym ofertą Tp – podróżny dopłaca różnicę 
należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji 
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat zawartych w Załączniku 
2, a ceną okazanego biletu,  

b) do stacji położonej poza obszarem objętym ofertą Tp  – podróżny dopłaca różnicę 
należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji 
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, z zastosowaniem opłat zawartych w Dziale III 
Rozdział 1 Taryfy przewozowej (TPR),  a ceną okazanego biletu. 

 
II. BILETY ODCINKOWE IMIENNE 

 
1. Uprawnieni 

 
Z oferty może korzystać na podstawie biletu: 
1) odcinkowego miesięcznego imiennego: 

a) normalnego – każda osoba, 
b) ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 

78% lub 93% oraz osoba, której pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 50%; 
2) odcinkowego kwartalnego imiennego: 

a) normalnego – każda osoba, 
b) ulgowego – osoba, której pracodawca wykupił usługę transportową z ulgą 50%. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) bilety wydaje się na przejazdy w jedną stronę lub „tam i z powrotem” pociągami REGIO,        
w relacjach wewnątrz obszaru objętego ofertą - województwa podkarpackiego -
ograniczonego stacjami: 
a) Czarna Tarnowska  (w kierunku stacji Tarnów),  
b) Zaklików (w kierunku stacji Kraśnik),  
c) Werchrata (w kierunku stacji Hrebenne), 
oraz odcinków: 
d) Siepietnica – Gorlice (woj. małopolskie), 
e) Tarnobrzeg – Sandomierz (woj. świętokrzyskie); 

2) wykaz stacji na obszarze objętym ofertą zawiera Załącznik 1 do niniejszych warunków 
(stacje graniczne obszaru objętego ofertą – oznaczono pogrubionym drukiem). 
 

3. Warunki stosowania 
 

1) w przedsprzedaży do 30 dni naprzód można nabyć:  
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a) w punktach odprawy i 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  

bilety odcinkowe miesięczne imienne i bilety odcinkowe kwartalne imienne, 
b) w automatach biletowych na stacjach i w pociągach u obsługi - bilety odcinkowe 

miesięczne imienne; 
2) bilet wydaje się z nadrukiem „Taryfa podkarpacka”; 
3) oferty nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi                     

i specjalnymi. 
 

4. Opłaty 
 
1) ceny biletów normalnych i ulgowych zawiera Załącznik 3 do niniejszych warunków; 
2) cena biletu odcinkowego imiennego na przejazdy w jedną stronę stanowi połowę ceny 

biletu na przejazdy „tam i z powrotem”. 
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 

1) podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu oraz stacji 
przeznaczenia; 

2) w przypadku przejazdu poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie: 
a) do stacji położonej na odcinkach objętych ofertą Tp – podróżny dopłaca różnicę 

należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego obliczoną za odległość od stacji 
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, a ceną biletu jednorazowego w relacji 
wskazanej na posiadanym bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym,                            
z zastosowaniem opłat zawartych w Załączniku 2, 

b) do stacji położonej poza odcinkami objętymi ofertą Tp  – podróżny dopłaca różnicę 
należności pomiędzy ceną biletu jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji 
wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, a ceną biletu jednorazowego w relacji 
wskazanej na posiadanym bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym,                             
z zastosowaniem odpowiednim opłat zawartych w Dziale III Rozdział 1 Taryfy 
przewozowej (TPR). 
 

III. Inne 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie 
postanowienia: 
1) Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) – dostępnych na stronie 

internetowej www.polregio.pl 
2) Regulaminu IPR – dostępnego na stronie www.biletyregionalne.pl 
3) Regulaminu SkyCash – dostępnego na stronie www.polregio.pl  
4) Regulaminu KOLEO–PR – dostępnego na stronie www.polregio.pl  
5) Regulaminu sprzedaży przez Teroplan S.A. biletów ważnych na przejazd pociągami 

”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. – dostępnego na stronie www.e-podroznik.pl  
 

http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.koleo.pl/
http://www.polregio.pl/
http://www.biletyregionalne.pl/
http://www.polregio.pl/
http://www.polregio.pl/
http://www.e-podroznik.pl/

