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Wykaz biletów miejskiej komunikacji zbiorowej oraz dokumentów potwierdzających 
uprawnienie do ulgowych przejazdów przyjętych do honorowania w ramach umowy. 

 
1. Wykaz biletów opolskiej komunikacji miejskiej przyjętych do honorowania w pociągach 

Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. na terenie objętym umową (w granicach administracyjnych 

Miasta Opola):  
 

1) w formie papierowej: 

a)  bilet 30 dniowy na okaziciela miejski na wszystkie linie, 

b)  bilet 30 dniowy imienny miejski na wszystkie linie, 

c)  bilet 30 dniowy imienny pozamiejski na wszystkie linie, 

d) bilet 90 dniowy imienny miejski na wszystkie linie, 

e) bilet 90 dniowy imienny pozamiejski na wszystkie linie, 

f)  bilet 140 dniowy akademicki imienny miejski na wszystkie linie, 

g)  bilet 140 dniowy akademicki imienny pozamiejski na wszystkie linie, 

h)  bilet 150 dniowy szkolny imienny miejski na wszystkie linie, 

i)  bilet 150 dniowy szkolny imienny pozamiejski na wszystkie linie, 

j)  bilet wakacyjny szkolny imienny miejski na wszystkie linie, 

k)  bilet wakacyjny szkolny imienny pozamiejski na wszystkie linie, 
 

2) w formie elektronicznej (za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash): 

a)  bilet 30 dniowy imienny miejski na wszystkie linie, 

b)  bilet 30 dniowy imienny pozamiejski na wszystkie linie, 

c)  bilet 90 dniowy imienny miejski na wszystkie linie, 

d)  bilet 90 dniowy imienny pozamiejski na wszystkie linie, 

e)  bilet 140 dniowy akademicki imienny miejski na wszystkie linie, 

f)  bilet 140 dniowy akademicki imienny pozamiejski na wszystkie linie, 

g)  bilet 150 dniowy szkolny imienny miejski na wszystkie linie, 

h)  bilet 150 dniowy szkolny imienny pozamiejski na wszystkie linie, 

i)  bilet wakacyjny szkolny imienny miejski na wszystkie linie, 

j)  bilet wakacyjny szkolny imienny pozamiejski na wszystkie linie. 
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2. Do korzystania z biletów ulgowych, w środkach miejskiego transportu zbiorowego, w granicach 

administracyjnych Miasta Opola są uprawnieni: 

Ulga ustawowa 50% Wymagane dokumenty 

studenci (studia I i II stopnia lub jednolite 
studia magisterskie) 

legitymacja studencka, której wzór określa 
rozporządzenie właściwego ministra 

kombatanci 
zaświadczenie potwierdzające nabycie 
uprawnień 

weterani poszkodowani 

legitymacja weterana poszkodowanego  
wraz z legitymacją emeryta – rencisty, lub 
innym dokumentem potwierdzającym nabycie 
uprawnień, wydanym przez ustawowo 
uprawnione organy emerytalno-rentowe 

Ulga gminna Wymagane dokumenty 

dzieci od 4 roku życia aż do dnia rozpoczęcia 
nauki w szkole podstawowej 

dokument potwierdzający wiek dziecka,  
w szczególności dowód osobisty lub paszport,  
a w przypadku jego braku oświadczenie 
towarzyszącego opiekuna, 

dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół 
podstawowych, gimnazjów oraz szkół 
ponadgimnazjalnych, nie dłużej niż  
do ukończenia 24 roku życia 

aktualna legitymacja szkolna lub przedszkolna 
wydana przez placówkę oświatową według 
wzoru określonego rozporządzeniem 
właściwego ministra, 

emeryci i renciści 

dowód osobisty emeryta/rencisty lub inny 
dokument ze zdjęciem potwierdzający 
tożsamość wraz z imienną legitymacją 
potwierdzającą status emeryta/rencisty lub 
innym dokumentem potwierdzającym nabycie 
uprawnień, wydanym przez ustawowo 
uprawnione organy emerytalno-rentowe 

Ulga gminna 50% Wymagane dokumenty 

uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej 
niż do ukończenia 35 roku życia 

legitymacja doktoranta, której wzór określa 
rozporządzenie właściwego ministra 

 

3. Dodatkowe uprawnienia dla posiadaczy niektórych rodzajów biletów okresowych 

obowiązujących w opolskiej komunikacji miejskiej. 
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W pociągach Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. na terenie objętym umową, czyli w granicach 

administracyjnych Miasta Opola, posiadacze niżej wymienionych biletów okresowych 

obowiązujących w autobusach MZK Sp. z o.o.: 

a) biletu normalnego 30 dniowego miejskiego na okaziciela na wszystkie linie, 

b) biletu normalnego 30 dniowego miejskiego imiennego na wszystkie linie, 

c) biletu normalnego 30 dniowego pozamiejskiego imiennego na wszystkie linie, 

d) biletu normalnego 90 dniowego miejskiego imiennego na wszystkie linie, 

e) biletu normalnego 90 dniowego pozamiejskiego imiennego na wszystkie linie, 

w okresie ważności biletu, w soboty i niedziele są uprawnieni do przejazdu pociągami PR z jedną 

dodatkową osobą do 18 roku życia, posiadającą dokument potwierdzający wiek. 
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STACJE I PRZYSTANKI KOLEJOWE OBJĘTE UMOWĄ 
 

Wykaz stacji znajdujących się w obszarze miasta Opole obsługiwany pociągami 
uruchamianymi przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o.  
 
 

Lp. Nazwa stacji lub przystanku 
wewnętrznego 

Odległość od stacji Opole Gł. 
[km] 

1. Opole Zachodnie 2.009 

2.      Opole Wschodnie 5,208 

3.  Opole Gosławice 5,512 

4.  Opole Grotowice 6,852 

5.  Opole Groszowice 3,553 

6. Chmielowice 4,970 

7. Borki Opolskie 13,956 

8. Czarnowąsy 10,510 

9. Opole Główne 0,00 
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Wzory biletów papierowych i telefonicznych  

a)Bilet 30 dniowy imienny miejski 
na wszystkie linie  N 
 
 

 
 

 

a’)Bilet 30 dniowy imienny 
miejski na wszystkie linie  Uu 
 
 

 
 

 

a’’)Bilet 30 dniowy imienny 
miejski na wszystkie linie  Ug 
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b)Bilet 30 dniowy imienny 
pozamiejski na wszystkie linie N 
 
Wygląd biletu identyczny  
z powyższym z wyjątkiem w nazwie  
i ceną równą 100 zł. 

b’)Bilet 30 dniowy imienny 
pozamiejski na wszystkie linie S 
 
Wygląd biletu identyczny  
z powyższym z wyjątkiem w 
nazwie i ceną równą 50 zł. 

b’’)Bilet 30 dniowy imienny 
pozamiejski na wszystkie linie U 
 
Wygląd biletu identyczny  
z powyższym z wyjątkiem w 
nazwie i ceną równą 58,50 zł. 

c)Bilet 90 dniowy imienny miejski 
na wszystkie linie N 
 

 

c’)Bilet 90 dniowy imienny miejski  
na wszystkie linie Uu 
 

 

c’’)Bilet 90 dniowy imienny 
miejski na wszystkie linie Ug 
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d)Bilet 90 dniowy imienny 
pozamiejski na wszystkie linie N 
 
Wygląd biletu identyczny z 
powyższym z wyjątkiem w nazwie  
i ceną równą 324 zł. 

d’)Bilet 90 dniowy imienny 
pozamiejski na wszystkie linie S 
 
Wygląd biletu identyczny z 
powyższym z wyjątkiem w nazwie  
i ceną równą 162 zł. 

d’’)Bilet 90 dniowy imienny 
pozamiejski na wszystkie linie U 
 
Wygląd biletu identyczny z 
powyższym z wyjątkiem w nazwie  
i ceną równą 194 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 e)Bilet 140 dniowy akademicki  
imienny miejski na wszystkie linie 
 

 
 

 

f)Bilet 140 dniowy akademicki  
imienny pozamiejski na wszystkie 
linie 
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 g)Bilet 150 dniowy szkolny  
imienny miejski na wszystkie linie 
 

 

 

h)Bilet 150 dniowy szkolny  
imienny pozamiejski na wszystkie 
linie 

 

 
 i)Bilet wakacyjny szkolny imienny   

miejski na wszystkie linie 
Bilet nie występuje w wersji testowej 
systemu, niczym się nie różni od 
pozostałych poza opisem i ceną 

j)Bilet wakacyjny szkolny  imienny 
pozamiejski na wszystkie linie 
Bilet nie występuje w wersji testowej 
systemu, niczym się nie różni od 
pozostałych poza opisem i ceną  

 


