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Oferta pozataryfowa „Bilet Jarosławski” 
Warunki taryfowe obowiązujące od 1.05.2018 r. 

 
1. Uprawnieni  

 
Podróżni na podstawie obowiązujących w ramach oferty biletów jednorazowych na przejazd 
pociągiem REGIO: 
1) normalnych, 
2) z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%. 

 
2. Zakres ważności  

 
Oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO w relacjach od stacji Jarosław do stacji znajdujących się 
na odcinku Jarosław – Rzeszów Gł. w powiązaniu z przejazdami autobusowymi realizowanymi przez 
PKS Jarosław z przystanków na odcinku Narol/Horyniec/Lubaczów – Jarosław w relacjach do 
Jarosławia. 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) warunkiem skorzystania z oferty przy przejeździe danego dnia pociągiem od stacji Jarosław             

w kierunku stacji Rzeszów Gł. jest posiadanie przez podróżnego biletu jednorazowego 
wykorzystanego w tym samym dniu podczas przejazdu autobusem PKS Jarosław na odcinku 
Narol/Horyniec/Lubaczów – Jarosław w relacji do Jarosławia;   

2)  bilety wg oferty na przejazd pociągiem, można nabyć wyłącznie na stacji Jarosław w dniu wyjazdu 
w punktach odprawy lub w pociągu u obsługi (bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu), 
po wręczeniu kasjerowi lub konduktorowi wykorzystanego w dniu wyjazdu jednorazowego biletu 
autobusowego, o którym mowa w pkt. 1. Wręczony bilet nie może nosić znamion kontroli 
dokumentów przewozu w pociągu (odcisku znakownika lub odręcznego zapisu zawierającego:       
nr pociągu, datę kontroli i nr identyfikacyjny). Przy odprawie biletowej w pociągu,  konduktor na 
bilecie na przejazd oraz na bilecie autobusowym, przed wydaniem ich podróżnemu, zamieszcza 
odcisk znakownika lub odręczny zapis; 

3) bilety na przejazd pociągiem posiadają wypis „Bilet Jarosławski”; 
4) bilet wg oferty na przejazd od stacji Jarosław w kierunku stacji Rzeszów Gł. jest ważny łącznie           

z wykorzystanym w dniu przejazdu biletem autobusowym, o którym mowa wyżej. Osobę, która            
w trakcie kontroli w pociągu nie okazała i nie wręczyła biletu autobusowego, uważa się za 
podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu; 

5) przeprowadzenie kontroli dokumentów przewozu w pociągu, potwierdza się na bilecie na przejazd 
oraz bilecie autobusowym, odciskiem znakownika lub odręcznym zapisem;  

6) oferta nie łączy się z ofertami taryfowymi oraz innymi ofertami pozataryfowymi i specjalnymi. 
 

4. Opłaty przewozowe 
 

Ceny biletów na przejazd ze stacji Jarosław w kierunku stacji Rzeszów  Gł.:  

Relacja 
Ceny biletów brutto (w zł) w tym 8% PTU, normalnych i ulgowych 

normalne 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Jarosław – Pełkinie 2,00 1,34 1,26 1,02 0,98 0,44 0,14 0,10 

Jarosław – Przeworsk 2,50 1,67 1,57 1,27 1,22 0,55 0,17 0,12 

Jarosław – Grzęska 3,00 2,01 1,89 1,53 1,47 0,66 0,21 0,15 

Jarosław - Rogóźno k. Łańcuta 3,50 2,34 2,20 1,78 1,71 0,77 0,24 0,17 

Jarosław – Kosina  4,00 2,68 2,52 2,04 1,96 0,88 0,28 0,20 

Jarosław - Głuchów 4,50 3,01 2,83 2,29 2,20 0,99 0,31 0,22 
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Jarosław – Łańcut 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 

Jarosław - Krzemienica 5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 

Jarosław -  Strażów 5,50 3,68 3,46 2,80 2,69 1,21 0,38 0,27 

Jarosław – Rzeszów Załęże 5,50 3,68 3,46 2,80 2,69 1,21 0,38 0,27 

Jarosław – Rzeszów Gł.  6,00 4,02 3,78 3,06 2,94 1,32 0,42 0,30 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
1) w ramach oferty zmiana umowy przewozu może dotyczyć stacji przeznaczenia; 
2) podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację przeznaczenia do stacji położonej: 

a) na odcinku objętym ofertą - powinien dopłacić różnicę należności pomiędzy ceną biletu  
jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia                 
z zastosowaniem opłat zawartych w ust. 4, a ceną okazanego biletu  wg oferty, 

b) poza odcinkiem objętym ofertą - powinien dopłacić 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 wg oferty, 

zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami podróżnego do przejazdów ulgowych a wykorzystany 
bilet autobusowy należy zachować do zakończenia przejazdu do nowej stacji przeznaczenia. 
Podróżny jeżeli jest to dla niego korzystniejsze nabyć nowy bilet od pierwotnej stacji 
przeznaczenia.  
Zmiany umowy przewozu podróżny może dokonać w punkcie odprawy na stacji Jarosław lub          
w pociągu (po zgłoszeniu się do obsługi pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu 
(RPR). 
 

6. Inne 
 

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

 

http://www.polregio.pl/

