Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 150/2022 z 26 października 2022 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej
„Małopolski bilet dla rodziny”
(obowiązują od 2 listopada 2022 r.)

1. Uprawnieni
1) Od 2 do 4 osób, w tym co najwyżej dwie osoby dorosłe i co najmniej jedno dziecko do
ukończenia 16 roku życia, podróżujących wspólnie w tej samej relacji.
2) Bilet uprawnia do przejazdu:
a) dwóch osób dorosłych i jednego dziecka,
b) dwóch osób dorosłych i dwojga dzieci,
c) jednej osoby dorosłej i jednego dziecka,
d) jednej osoby dorosłej i dwojga dzieci,
e) jednej osoby dorosłej i trójki dzieci,
f) dwójki dzieci,
g) trójki dzieci,
h) czwórki dzieci.

2. Zakres ważności
Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez „Koleje Małopolskie"
sp. z o.o. (KMŁ) przy przejazdach na obszarze ograniczonym stacjami i przystankami:
1) Tarnów, Krynica-Zdrój, Jasło, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica,
Sędziszów, Zakopane, Oświęcim oraz pomiędzy stacjami/przystankami tego
obszaru,
2) Tarnów, Krynica-Zdrój, Jasło, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica,
Sędziszów, Zakopane, Oświęcim w przypadku przejazdu z lub do stacji Kraków
Lotnisko.

3. Warunki stosowania
1) Bilety można nabyć:
a) w wyznaczonych kasach biletowych,
b) w automatach biletowych,
c) za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – na zasadach określonych

Strona 1 z 8

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 150/2022 z 26 października 2022 r.

w Regulaminie serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz
osób oraz na przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY,
dostępnym pod adresem www.e-podroznik.pl,
d) za

pośrednictwem

serwisu

BILKOM

– na zasadach określonych

w Regulaminie sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazd
pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o. o., dostępnym pod adresem
internetowym www.bilkom.pl oraz na stronie internetowej przewoźnika
www.kolejemalopolskie.com.pl
w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
e) za pośrednictwem systemu MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA na zasadach
określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez
Internet, dostępnym pod adresem www.mka.malopolska.pl,
f) u obsługi w pociągu – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi
i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ),
dostępnym

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl,
g) za pośrednictwem aplikacji mPay – na zasadach określonych w Regulaminie
mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnym na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminie
Aplikacji mPay, dostępnym na stronie internetowej www.mpay.pl.
2) Na przejazdy osób wymienionych w ust. 1 wydaje się bilet czasowy liniowy.
3) Oferta obowiązuje wyłącznie w weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.
4) Uprawnia do wielokrotnych przejazdów na wybranej trasie, w dniu obowiązywania
biletu do godz. 24:00 (1 dzień):
a) w przypadku zakupu w dniu wyjazdu – od godziny wydania lub wskazanej
przez nabywcę,
b) w przypadku zakupu w ramach przedsprzedaży – od godz. 00.01 w dniu
wyjazdu wskazanym przez nabywcę.
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5) Uprawnienie do korzystania z biletów wg oferty poświadczają dokumenty
potwierdzające wiek podróżnych, w tym przy użyciu usługi mObywatel. Osobę, która
w trakcie kontroli dokumentów przewozu w pociągu, nie okaże dokumentu
potwierdzającego jej wiek, uważa się za podróżnego bez ważnego dokumentu
przewozu.
6) Termin ważności wskazany jest na bilecie za pomocą nadruku. Podróż musi być
rozpoczęta i zakończona w terminie ważności wskazanym na bilecie z zastrzeżeniem
pkt 7.
7) W ramach terminu ważności biletu można dokonywać przerw w podróży – przerwy
w podróży nie powodują wydłużenia terminu ważności biletu. Wznowienie podróży po
dokonaniu przerwy w podróży musi nastąpić w czasie ważności oznaczonym na bilecie.
8) Jeżeli nie ukończono podróży w terminie ważności biletu z powodu opóźnienia pociągu
zdążającego do stacji przeznaczenia, podróżny może tym pociągiem dojechać do tej
stacji po upływie terminu ważności biletu.
9) Bilety są honorowane w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę „POLREGIO”
S.A. Zasady i zakres honorowania zamieszczony jest na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
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4. Opłaty
1) Opłata za bilety czasowe liniowe

Opłaty za przejazd
Za
odległość

Cena brutto

Km

[zł]

1-10
11-15
16-20
21-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-120
121-150
151-170
171-200
201-220
221-260
261-280
281-300
301-320
321-385

22,00
26,00
32,00
34,00
38,00
42,00
48,00
60,00
72,00
78,00
86,00
90,00
98,00
102,00
106,00
112,00
118,00
122,00
126,00
130,00
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2) Opłata za bilety czasowe liniowe przy przejazdach z/do stacji Kraków Lotnisko
/Kraków Airport

Opłaty za przejazd
Za odległość
[km]

Cena
brutto
[zł]

wszystkie stacje/przystanki z nazwą Kraków

68,00

poza Kraków na odległość do 25 km

84,00

26-35
36-45
46-55
56-65
66-75
76-85
86-120
121-150
151-170
171-200
201-220
221-260

88,00
90,00
92,00
94,00
98,00
108,00
116,00
120,00
124,00
130,00
134,00
138,00

Strona 5 z 8

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 150/2022 z 26 października 2022 r.

5. Zmiana umowy przewozu
1) Zwrot lub wymiana całkowicie niewykorzystanego biletu na przejazd
zakupionego w kasie biletowej lub automacie stacjonarnym może nastąpić:
a) przed rozpoczęciem oznaczonej na nim strefy czasowej w dowolnym punkcie
odprawy prowadzącym sprzedaż danego rodzaju biletów,
b) po rozpoczęciu oznaczonej na nim strefy czasowej wyłącznie na stacji
(przystanku) wyjazdu lub na stacji nabycia biletu, jednak nie później niż
przed upływem 2-giej godziny terminu ważności biletu.
2) W przypadku zwrotu lub wymiany całkowicie niewykorzystanego biletu
jednorazowego zakupionego za pośrednictwem:
a) systemu E-PODRÓŻNIK BILETY - stosuje się postanowienia Regulaminu
serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz na
przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnego pod
adresem www.e-podroznik.pl,
b) serwisu BILKOM - stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży przez
BILKOM biletów ważnych na przejazd pociągami "Koleje Małopolskie" sp.
z o. o., dostępnego na stronie internetowej www.bilkom.pl oraz na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
c) systemu sprzedaży MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA – stosuje się
postanowienia Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez
Internet, dostępnego pod adresem www.mka.malopolska.pl,
d) aplikacji mPay – stosuje się postanowienia Regulaminu mobilnej sprzedaży
biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
(Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminu Aplikacji
mPay, dostępnego na stronie internetowej www.mpay.pl.
3) W przypadku zwrotu biletu całkowicie niewykorzystanego (nie dotyczy wymiany
biletu) potrąca się odstępne z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień
Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
"Koleje Małopolskie" sp. z o.o. (RPO-KMŁ). W przypadku rezygnacji z przejazdu
na części drogi od ceny posiadanego biletu potrąca się należność za faktyczny
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przejazd, od kwoty przypadającej do zwrotu nie potrąca się odstępnego.
4) Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym
bilecie a nowa stacja jest objęta ofertą i znajduje się na przedłużeniu relacji oraz
w nowej strefie cenowej jest zobowiązany uiścić różnicę opłat biletów według
oferty specjalnej lub według innej korzystniejszej oferty „Koleje Małopolskie”
sp. z o.o. – na zasadach określonych w Taryfie przewozowej osób, rzeczy
i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ).
5) Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym
bilecie może bez żadnych formalności odbyć ten przejazd pod warunkiem, że
nowa stacja przeznaczenia mieści się w tej samej strefie cenowej co pierwotna
stacja przeznaczenia. Podróżny nie ma obowiązku zgłaszania takiego przejazdu.

6. Inne
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszymi

warunkami

stosuje

się

odpowiednio

postanowienia:
1) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnego na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
2) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ),
dostępnej

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl,
3) Regulaminu serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz
na przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, zamieszczonego na
stronie internetowej www.e-podroznik.pl,
4) Regulaminu sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazd pociągami
„Koleje Małopolskie” sp. z o. o., dostępnego na stronie internetowej
www.bilkom.pl

oraz

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl,
5) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej,
aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod
adresem www.mka.malopolska.pl,
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6) Regulaminu mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnego na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminu
Aplikacji mPay, dostępnego na stronie internetowej www.mpay.pl.
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Warunki stosowania oferty specjalnej
„Małopolski bilet dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi”
(obowiązują od 2 listopada 2022 r.)

1. Uprawnieni
1) Podróżnym na przejazdy według oferty wydaje się bilety:
a) dobowe,
b) sieciowe miesięczne imienne.
2) Z oferty mogą skorzystać:
a) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, posiadający status „Honorowy Dawca Krwi
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu” na podstawie legitymacji wskazanej
w ust.3 pkt 5 lit.c, którzy oddali bezpłatnie minimum 20 litrów krwi pełnej
lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników,
b) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I stopnia, na podstawie legitymacji
wskazanych w ust. 3 pkt 5 lit. a-b, którzy oddali bezpłatnie minimum:
– 18 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej
składników – w przypadku mężczyzn,
– 15 litrów krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej
składników – w przypadku kobiet.

2. Zakres ważności
Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez „Koleje Małopolskie"
sp. z o.o. (KMŁ) przy przejazdach na obszarze ograniczonym stacjami i przystankami: Tarnów,
Krynica-Zdrój, Jasło, Wieliczka Rynek Kopalnia, Sędziszów, Zakopane, Oświęcim, Kraków
Lotnisko oraz pomiędzy stacjami/przystankami tego obszaru.

3. Warunki stosowania
1) Bilety można nabyć:
a) w wyznaczonych kasach biletowych,
b) w automatach biletowych,
c) za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – na zasadach określonych
w Regulaminie serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz
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osób oraz na przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY,
dostępnym pod adresem www.e-podroznik.pl,
d) za pośrednictwem serwisu BILKOM – wyłącznie bilety dobowe – na zasadach
określonych w Regulaminie sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na
przejazd pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o. o., dostępnym na stronie
internetowej www.bilkom.pl oraz na stronie internetowej przewoźnika
www.kolejemalopolskie.com.pl
w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
e) za pośrednictwem systemu MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA – na zasadach
określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez
Internet, dostępnym pod adresem www.mka.malopolska.pl,
f) u obsługi w pociągu – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi
i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ),
dostępnym

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl,
g) za pośrednictwem aplikacji mPay – na zasadach określonych w Regulaminie
mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnym na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
2) Bilet dobowy uprawnia do wielokrotnych przejazdów, w dniu obowiązywania biletu do
godz. 24:00 (1 dzień):
a) w przypadku zakupu w dniu wyjazdu – od godziny wydania lub wskazanej
przez nabywcę,
b) w przypadku zakupu w ramach przedsprzedaży – od godz. 00:01 w dniu
wyjazdu wskazanym przez nabywcę.
3) Bilet sieciowy miesięczny imienny jest ważny przez miesiąc od daty wydania lub
wskazanej przez nabywcę.
4) Bilety wydane według oferty są honorowane w pociągach REGIO uruchamianych przez
Spółkę „POLREGIO” S.A. oraz w pociągach osobowych uruchamianych przez Spółkę
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„Koleje Śląskie” sp. z o.o. Zasady i zakres honorowania zamieszczony jest na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
5) Dokumentem poświadczającym uprawnienia do skorzystania z oferty jest legitymacja:
a) "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi", wydana przez Polski Czerwony Krzyż –
wzór nr 1 w Załączniku nr 1 albo
b) „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”, wydana przez Polski Czerwony
Krzyż – wzór nr 2 w Załączniku nr 1 albo
c) „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, wydana przez
ministra właściwego ds. zdrowia – wzór nr 3 w Załączniku nr 1
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej. Tożsamość osoby uprawnionej potwierdzać można również
przy użyciu usługi mObywatel.

6) Wzory dokumentów poświadczających uprawnienia do skorzystania z oferty
stanowią załącznik nr 1 do niniejszych warunków.
7) Osoba, która w trakcie kontroli dokumentów przewozu w pociągu, nie okaże
dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z biletu wg oferty,
traktowana jest jak podróżny bez ważnego dokumentu przewozu.
8) Bilety wg oferty wydaje się z nadrukiem „Małopolski bilet dla Zasłużonych
Honorowych Dawców Krwi”, z wyjątkiem biletów zakupionych przez aplikację
iMKA.

4. Opłaty
Ceny biletów wynoszą:
1) 1,00 zł – bilet dobowy,
2) 10,00 zł – bilet sieciowy miesięczny imienny.

5. Zmiana umowy przewozu i zasady zwrotów za bilety
1) Podróżny ma prawo do zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu
w przypadku biletów dobowych nabytych w kasach biletowych oraz
automatach stacjonarnych:
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a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – w dowolnym punkcie
odprawy, prowadzącym sprzedaż biletów według oferty,
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – wówczas zmiana możliwa jest nie
później niż przed upływem drugiej godziny jego ważności w punkcie
odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu
poprzez wymianę biletu.

2) U obsługi pociągu zmiana umowy przewozu co do biletu dobowego w zakresie
terminu wyjazdu możliwa jest wyłącznie na termin wcześniejszy, pod
warunkiem zgłoszenia się Podróżnego do obsługi pociągu na zasadach
określonych w RPO-KMŁ.
3) Zwrot należności za całkowicie niewykorzystany bilet dobowy można uzyskać:
a) przed rozpoczęciem terminu ważności biletu – w dowolnym punkcie
odprawy, prowadzącym sprzedaż biletów według oferty,
b) po rozpoczęciu terminu ważności biletu – po uzyskaniu odpowiedniego
poświadczenia – nie później niż przed upływem drugiej godziny jego
ważności w punkcie odprawy wyłącznie na stacji nabycia biletu
z potrąceniem odstępnego.

4) Nie

dokonuje

się

zwrotu

należności

za

bilety

dobowe

częściowo

niewykorzystane.
5) W przypadku zwrotu lub wymiany całkowicie niewykorzystanego biletu
zakupionego za pośrednictwem:
a) systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – stosuje się postanowienia Regulaminu
serwisu i internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz na przewóz
przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnego na stronie
internetowej www.e-podroznik.pl,
b) serwisu BILKOM – stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży przez
BILKOM biletów ważnych na przejazd pociągami "Koleje Małopolskie" sp.
z o. o., dostępnego na stronie internetowej www.bilkom.pl oraz na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
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c) systemu sprzedaży MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA – stosuje się
postanowienia Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez
Internet, dostępnego na stronie internetowej www.mka.malopolska.pl,
d) aplikacji mPay – stosuje się postanowienia Regulaminu mobilnej sprzedaży
biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
(Regulaminu mPay – KMŁ), dostępnego na stronie internetowej przewoźnika
www.kolejemalopolskie.com.pl.
6) W przypadku zwrotu biletu całkowicie niewykorzystanego (nie dotyczy wymiany
biletu) potrąca się odstępne, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień RPOKMŁ.

6. Inne
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszymi

warunkami

stosuje

się

odpowiednio

postanowienia:
1) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
2) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ),
dostępnej na stronie internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
3) Regulaminu serwisu i internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz na
przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnego na stronie
internetowej www.e-podroznik.pl,
4) Regulaminu sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazd pociągami
"Koleje Małopolskie" sp. z o. o., dostępnego na stronie internetowej
www.bilkom.pl

oraz

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl,
5) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej,
aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego na
stronie internetowej www.mka.malopolska.pl,
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6) Regulaminu mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminu mPay – KMŁ), dostępnego na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
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Załącznik nr 1
Wzór nr 1 – legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „ZASŁUŻONY HONOROWY
DAWCA KRWI” – wersja wydawana przed 2017 rokiem zachowująca ważność
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Wzór nr 1 (stary) został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia
2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad nadawania odznaki honorowej
„Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (Dz.U. z 2006 r., Nr 180, poz.1324).

Wzór nr 2 – legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „ZASŁUŻONY HONOROWY
DAWCA KRWI I STOPNIA” – wersja wydawana od 2017 roku
Legitymacja w formie okładki do legitymacji o wymiarach: długość 144 mm x wysokość 94 mm
oraz wkładki do legitymacji o wymiarach: długość 132 mm x wysokość 87 mm
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Wzór nr 2 został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r.
w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
(t.j. Dz.U. 2019, poz.1259).

Wzór nr 3 – legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „HONOROWY DAWCA
KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” – wersja wydawana do 2017 roku
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Wzór nr 3 (stary) został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r.
w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi
– Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. 2005 r., Nr 65, poz. 573).

Wzór nr 3 – legitymacja stwierdzająca nadanie odznaki honorowej „HONOROWY DAWCA
KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU” – wersja wydawana od 2017 roku

Okładka: z zewnątrz granatowa z wytłoczonym srebrną folią godłem i tekstem „HONOROWY
DAWCA KRWI – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU”
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Wzór nr 3 (nowy) został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia
2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia
Narodu” (Dz.U. 2017 r. poz. 1677).
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Warunki taryfowe oferty specjalnej

„Małopolski bilet rowerowy”
(obowiązują od 2 listopada 2022 r.)

1. Uprawnieni
Według oferty wydaje się bilety:
1) jednorazowe na przewóz roweru,
2) sieciowe miesięczne imienne na przewóz roweru.

2. Zakres ważności
Podróżny może nabyć bilet na przewóz roweru pociągami uruchamianymi przez przewoźnika
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (z wyjątkiem komunikacji autobusowej regularnej oraz
specjalnej) na obszarze ograniczonym stacjami: Tarnów, Krynica-Zdrój, Jasło, Wieliczka Rynek
Kopalnia,

Sędziszów,

Zakopane,

Oświęcim,

Kraków

Lotnisko

oraz

pomiędzy

stacjami/przystankami.

3. Warunki stosowania
1) Bilety można nabyć:
a) w wyznaczonych kasach biletowych,
b) w automatach biletowych,
c) za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – na zasadach określonych
w Regulaminie serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz
na przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnym pod adresem
www.e-podroznik.pl,
d) za pośrednictwem serwisu BILKOM – wyłącznie bilety jednorazowe na zasadach
określonych w Regulaminie sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazd
pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o. o., dostępnym na stronie internetowej
www.bilkom.pl

oraz

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl
w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
e) za pośrednictwem systemu MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA – na zasadach
określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty
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Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet,
dostępnym pod adresem www.mka.malopolska.pl,
f) u obsługi w pociągu – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi
i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnym na
stronie internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
g) za pośrednictwem aplikacji mPay – wyłącznie bilety jednorazowe – na zasadach
określonych w Regulaminie mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd
pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnym
na stronie internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz
Regulaminie Aplikacji mPay, dostępnym na stronie internetowej www.mpay.pl.
2) Bilet jednorazowy na przewóz roweru jest ważny:
a) w terminie ważności biletów zakupionych na przejazd wg wybranej oferty,
b) w przypadku biletów miesięcznych w ciągu jednego dnia wskazanego przez
nabywcę biletu – w terminie ważności biletu na przejazd.
3) Bilet sieciowy miesięczny imienny na przewóz roweru uprawnia jego właściciela do
przewozu roweru bez względu na rodzaj posiadanego biletu na przejazd.
4) Bilety sieciowe miesięczne imienne na przewóz roweru wydaje się na okres jednego
miesiąca.
5) Właściciel biletu sieciowego miesięcznego imiennego na przewóz roweru
zobowiązany jest wpisać w sposób trwały na bilecie imię i nazwisko. Bilet bez
wpisanego imienia i nazwiska jest nieważny.
6) Do przewozu roweru na podstawie biletu sieciowego miesięcznego imiennego na
przewóz roweru uprawniona jest wyłącznie osoba wskazana na bilecie, zgodnie z pkt 5.
7) W razie stwierdzenia, że bilet na przewóz roweru jest wykorzystany przez inna osobę
niż na nim wskazana, przewoźnik uznaje bilet za nieważny. Oprócz opłat
przewozowych nalicza się wówczas opłatę dodatkową ustaloną na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu
ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do
przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005, Nr 14,
poz. 117).
8) Bilety wydaje się z nadrukiem „MAŁOPOLSKI BILET ROWEROWY”.
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9) Bilety są honorowane

w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę

„POLREGIO” S.A. oraz w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Śląskie sp.
z o.o. Zasady i zakres honorowania biletów zamieszczony jest na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.

4. Opłaty
Opłaty za bilety są cenami zryczałtowanymi i wynoszą:
1) 4,00 zł za bilet jednorazowy na przewóz roweru,
2) 35,00 zł za bilet sieciowy miesięczny imienny na przewóz roweru.

5. Zmiana umowy przewozu
1) Foliowanie biletu, wymiana na inny bilet lub przedłużenie terminu ważności biletu nie
jest dozwolone.
2) Za zniszczone, zagubione, zafoliowane lub skradzione bilety przewoźnik nie zwraca
uiszczonych należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia do
organów ścigania.
3) Zwrotu należności za częściowo niewykorzystane bilety sieciowe miesięczne imienne
na przewóz roweru dokonuje się wyłącznie w drodze pisemnej reklamacji na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ).
4) Jeżeli w czasie kontroli dokumentów przewozu podróżny:
a) oświadczy, że posiada ważny bilet sieciowy miesięczny imienny na przewóz roweru,
ale nie okaże go w pociągu,
b) okaże ważny bilet sieciowy miesięczny imienny na przewóz roweru, ale nie okaże
dokumentu potwierdzającego tożsamość,
wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty)
opłaty taryfowej i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej –
może uzyskać w drodze pisemnej reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie
przewozu (RPO-KMŁ).
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6. Inne
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszymi

warunkami

stosuje

się

odpowiednio

postanowienia:
1) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
2) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), dostępnej na
stronie internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
3) Regulaminu internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz na przewóz
przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, zamieszczonego na stronie internetowej
www.e-podroznik.pl,
4) Regulaminu sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o. o., dostępnego na stronie internetowej przewoźnika
www.kolejemalopolskie.com.pl,
5) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji
mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod adresem
www.mka.malopolska.pl,
6) Regulaminu mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminu mPay – KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminu Aplikacji mPay,
dostępnego na stronie internetowej www.mpay.pl.
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Warunki stosowania oferty specjalnej Bilet kolejowy Park&Ride
(obowiązują od 29 października 2022 r. )

1. Uprawnieni
Z oferty może skorzystać kierowca, który pobierze bilet kolejowy w automacie
(parkometrze) znajdującym się przy wjeździe na parkingi Park&Ride (dalej:„P&R”)
wskazane w ust.3 pkt 1 i kontynuuje podróż najbliższym:
1) pociągiem osobowym w relacjach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3 albo
2) pociągiem osobowym w relacjach, o których mowa w ust.3 pkt 2-3 oraz pojazdami
Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

2. Zakres ważności
1) Ofertę stosuje się w pociągach osobowych uruchamianych przez „Koleje Małopolskie”
sp. z o.o. (KMŁ) w relacjach wskazanych w ust. 3 pkt 2-3.
2) Oferta obowiązuje przez 24 godziny od momentu pobrania biletu kolejowego
w automacie (parkometrze) na parkingach wskazanych w ust. 3 pkt 1.

3. Warunki stosowania
1) Oferta ma zastosowanie w przypadku pobrania biletu w automacie (parkometrze) na
parkingu P&R:
a) w Skawinie,
b) w Krzeszowicach.
2) Na podstawie biletu kolejowego, pobranego w automacie (parkometrze) na parkingu
P&R w Skawinie można podróżować od stacji Skawina do wszystkich stacji
i przystanków z nazwą Kraków, z wyłączeniem Kraków Lotnisko (Kraków Airport).
3) Na podstawie biletu kolejowego, pobranego w automacie (parkometrze) na parkingu
P&R w Krzeszowicach można podróżować od stacji Krzeszowice do wszystkich stacji
i przystanków z nazwą Kraków, z wyłączeniem Kraków Lotnisko (Kraków Airport).
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4) Bilet w ramach oferty można pobrać wyłącznie w automacie (parkometrze),
znajdującym się przy wjeździe na parking P&R.
5) Bilet w ramach oferty jest wydawany wyłącznie według taryfy normalnej (nie mają
zastosowania ulgi ustawowe oraz handlowe).
6) Bilet w ramach oferty jest biletem ważnym 24 godziny od godziny pobrania biletu.
Termin ważności biletu jest oznaczony na bilecie.
7) Bilet w ramach oferty uprawnia do:
a) nieograniczonej liczby przejazdów pociągami uruchamianymi przez „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. w czasie ważności i relacji (strefie) wskazanej na bilecie albo
b) nieograniczonej liczby przejazdów pociągami uruchamianymi przez „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. w czasie ważności i relacji (strefie) wskazanej na bilecie,
a także do nieograniczonej liczby przejazdów pojazdami Komunikacji Miejskiej
w Krakowie we wszystkich strefach biletowych, odbywanych w terminie ważności
biletu.
8) Po pobraniu biletu należy zachować go do kontroli w pociągu oraz w celu jego
opłacenia przed wyjazdem z parkingu P&R. Opłacenie biletu jest gwarantem otwarcia
bramki wyjazdowej z parkingu P&R.
9) Przy wyjeździe z parkingu P&R należy zeskanować kod QR, znajdujący się na bilecie
w celu otwarcia bramki wyjazdowej.
10) Bilet w ramach oferty posiada wypis zawierający nazwę parkingu P&R.
11) Wzór biletu uprawniającego wyłącznie do przejazdów koleją stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszych warunków taryfowych.
12) Wzór biletu uprawniającego do przejazdów koleją oraz pojazdami KMK stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszych warunków taryfowych.
13) Bilety w ramach oferty są honorowane przy przejazdach pociągami REGIO
uruchamianymi przez POLREGIO S.A. oraz pociągami osobowymi, uruchamianymi
przez „Koleje Śląskie” sp. z o.o. w relacjach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-3.
14) Posiadacz biletu okresowego w aplikacji iMKA może skorzystać z parkingów P&R
funkcjonujących w ramach Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, o których mowa w ust.
3 pkt 1, bez ponoszenia opłat wskazanych w ust.4. Przy wjeździe oraz wyjeździe
z parkingu P&R należy zeskanować kod QR, znajdujący się w zakładce „Kontrola biletu”.
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15) Bilet okresowy, o którym mowa w pkt 14, nie uprawnia do przejazdów pojazdami
Komunikacji Miejskiej w Krakowie (vide: pkt 7 lit. b).

4. Opłaty
Ceny biletu w ramach oferty są zryczałtowane i wynoszą odpowiednio:
1) w odniesieniu do biletów o których mowa w ust.3 pkt 7 lit. a – 19,00 zł;
2) w odniesieniu do biletów o których mowa w ust.3 pkt 7 lit. b – 29,00 zł.

5. Inne
1) Przez „Komunikację Miejską w Krakowie” rozumie się komunikację miejską,
realizowaną na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które
przystąpiły do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji publicznego transportu
zbiorowego. Przejazdy Komunikacją Miejską w Krakowie na podstawie biletu, o którym
mowa w ust.3 pkt 7 lit. b dozwolone są we wszystkich strefach biletowych (I, II, III)
w ramach ważności biletu.
2) „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., „POLREGIO” S.A. oraz „Koleje Śląskie” sp. z o.o. nie
ponosi odpowiedzialności za pojazdy osób korzystających z oferty, pozostawione na
parkingu P&R.
3) Zasady korzystania z parkingu P&R zawarte są w regulaminie właściwego parkingu.
4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach taryfowych stosuje się
odpowiednio przepisy:
a) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ),
b) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ),
c) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji
mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod adresem:
www.mka.malopolska.pl,
d) Warunków taryfowych ofert specjalnych KMŁ, w tym „Warunków
stosowania oferty specjalnej „Taryfa Małopolska”,
e) regulaminu właściwego parkingu P&R,
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f) właściwych taryf i regulaminów obowiązujących u przewoźnika POLREGIO
S.A.,
g) właściwych taryf i regulaminów obowiązujących u przewoźnika „Koleje
Śląskie” sp. z o.o.
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Warunki taryfowe oferty specjalnej
„Taryfa Sądecka”
(obowiązują od 2 listopada 2022 r.)
1) „Taryfa Sądecka” – oferta specjalna obejmująca bilety strefowe czasowe i strefowe
miesięczne imienne, obowiązująca w pociągach Spółki „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.,
w wyznaczonych strefach, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszych warunków
taryfowych.
Dla pasażerów posiadających bilety wydane według tej oferty, Spółka „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. nabywa uprawnienia do przejazdów środkami komunikacji
miejskiej, organizowanej przez Miasto Nowy Sącz, na obszarze Miasta Nowego Sącza
i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
2) „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (zwana dalej KMŁ) – przewoźnik, który uruchamia
pociągi osobowe w klasie 2.
3) „Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Nowym Sączu” (zwana dalej
MPK) – przewoźnik, świadczący usługi w zakresie pasażerskiego transportu
zbiorowego, na liniach komunikacji miejskiej na terenie Miasta Nowego Sącza i gmin,
które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.

1. Uprawnieni
1) W ramach oferty można nabyć bilet:
a) strefowy czasowy – normalny lub z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%,
95%, 100%,
b) strefowy miesięczny imienny – normalny lub z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%,
78%, 93%.
2) Bilet ulgowy może nabyć osoba uprawniona do korzystania z ulgowych przejazdów,
zgodnie z postanowieniami Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje
Małopolskie (TP-KMŁ).
3) Nabywając bilet normalny lub ulgowy, pasażer uzyskuje uprawnienie do przejazdu
pojazdami MPK, na zasadach o których mowa w ust. 2 („Zakres ważności”).

2. Zakres ważności
1) Bilety strefowe czasowe i strefowe miesięczne imienne:
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a) ważne są na przejazdy w klasie 2 pociągami osobowymi KMŁ w wyznaczonych
strefach, wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszych warunków taryfowych (bilety
wydawane są wyłącznie dla danej strefy wskazanej w załączniku, o którym mowa
wyżej),
b) uprawniają do przejazdu pojazdami MPK na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin,
które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz.
Obszar poszczególnych stref stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków
taryfowych. Wzór biletu stanowi załącznik nr 4 do niniejszych warunków
taryfowych.
2) Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt zabieranych przez podróżnych i przewożonych pod
ich nadzorem, odpowiednio w pociągu KMŁ lub w pojeździe MPK, odbywa się na
zasadach i warunkach

określonych

w

taryfach,

regulaminach

i

przepisach

porządkowych, obowiązujących odpowiednio w pociągach KMŁ lub w pojazdach MPK.

3. Warunki stosowania
1) Bilety można nabyć:
a) strefowe czasowe:
– w wyznaczonych automatach biletowych,
– za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – na zasadach określonych
w Regulaminie serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz
na przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnym pod adresem
www.e-podroznik.pl,
– za pośrednictwem serwisu BILKOM – wyłącznie bilety jednorazowe na zasadach
określonych w Regulaminie sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazd
pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o. o., dostępnym na stronie internetowej
www.bilkom.pl

oraz

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl
w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
– za pośrednictwem systemu MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA na zasadach
określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet,
dostępnym pod adresem www.mka.malopolska.pl,
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– u obsługi w pociągu – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnym na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
– za pośrednictwem aplikacji mPay – na zasadach określonych w Regulaminie
mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje Małopolskie”
sp. z o.o. (Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnym na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminie Aplikacji mPay,
dostępnym na stronie internetowej www.mpay.pl,
b) strefowe miesięczne imienne:
– za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA na zasadach określonych
w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej,
aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnym pod
adresem www.mka.malopolska.pl,
– za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – na zasadach określonych
w Regulaminie serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz
na przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnym pod adresem
www.e-podroznik.pl,
– u obsługi w pociągu – z ważnością od daty nabycia – na zasadach określonych
w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnym na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
– za pośrednictwem aplikacji mPay – na zasadach określonych w Regulaminie
mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje Małopolskie”
sp. z o.o. (Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnym na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminie Aplikacji mPay,
dostępnym na stronie internetowej www.mpay.pl.
2) „Taryfa Sądecka” nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i pozataryfowymi
(specjalnymi); nie dotyczy oferty „Małopolski bilet rowerowy”.
3) Bilety ważne są:
a) strefowe czasowe:
– od godziny nabycia – w przypadku biletu zakupionego u obsługi pociągu KMŁ,
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– od daty i godziny wskazanej na bilecie – w przypadku biletu zakupionego za
pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY oraz aplikacji mPay,
– od daty i godziny nabycia – w przypadku biletu zakupionego za pośrednictwem
aplikacji mobilnej iMKA,
– od daty i godziny wskazanej na bilecie – w przypadku biletu zakupionego
w automacie biletowym MKA,
b) strefowe miesięczne imienne:
– od daty nabycia – w przypadku biletu zakupionego u obsługi pociągu KMŁ,
– od daty nabycia lub wskazanej przez nabywcę – w przypadku biletu zakupionego
za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA, systemu E-PODRÓŻNIK BILETY oraz
aplikacji mPay.
4) Pasażer z biletem strefowym czasowym może dojechać pociągiem KMŁ, w którym
odbywa przejazd, najdalej do stacji/przystanku, na którym zgodnie z rozkładem jazdy
pociąg KMŁ zatrzymuje się po raz ostatni przed upływem terminu ważności biletu.
5) Jeżeli ukończenie podróży w terminie ważności biletu nie jest możliwe z powodu
opóźnionego przyjazdu pociągu KMŁ zdążającego do stacji przeznaczenia/przystanku
wysiadania pasażera, wówczas może on opóźnionym pociągiem KMŁ dojechać do tej
stacji/przystanku nawet po upływie terminu ważności biletu.
6) W okresie ważności biletu strefowego czasowego możliwa jest nieograniczona liczba
przesiadek przy przejazdach środkami MPK lub/i pociągami KMŁ (czas przeznaczony na
przesiadanie wlicza się do czasu podróży).
7) Osoba, która odbywa przejazd w pociągu KMŁ lub w pojeździe MPK na podstawie
biletu ulgowego, zobowiązana jest posiadać odpowiedni dokument poświadczający
uprawnienia do ulgowego przejazdu wskazany w Taryfie przewozowej osób, rzeczy
i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ).
8) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio
postanowienia:
a) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
b) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), dostępnej
na stronie internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
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c) Regulaminu serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz na
przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnego na stronie
internetowej www.e-podroznik.pl,
d) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji
mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod adresem
www.mka.malopolska.pl,
e) Regulaminu mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnego na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminu
Aplikacji mPay, dostępnym na stronie internetowej www.mpay.pl,
f) „PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W ŚRODKACH
TRANSPORTU ZBIOROWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ miasta Nowego Sącza i gmin,
które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie publicznego
transportu zbiorowego” oraz innych przepisów obowiązujących w pojazdach MPK
w zakresie korzystania z przejazdów w tej komunikacji.
9) Bilety strefowe czasowe i strefowe miesięczne imienne honorowane są pociągach
uruchamianych przez Spółkę „POLREGIO” S.A. Zasady i zakres honorowania biletów
zamieszczony

jest

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl.

4. Opłaty
Ceny biletów są zryczałtowane, niezależne od odległości przewozu i stanowią załącznik nr 2 i 3
do niniejszych warunków taryfowych.

5. Zmiana umowy przewozu i zwrot należności za niewykorzystany bilet
1) Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym bilecie
strefowym czasowym, a nowa stacja przeznaczenia znajduje się w nowej strefie na
obszarze objętym tą ofertą jest zobowiązany dokonać wymiany biletu na właściwą
strefę – na zasadach określonych w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje
Małopolskie (TP-KMŁ) oraz Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi
i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ).
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2) Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym bilecie
strefowym czasowym, a nowa stacja przeznaczenia nie znajduje się na obszarze
objętym tą ofertą jest zobowiązany uiścić różnicę opłat biletów jednorazowych według
oferty specjalnej „Taryfa Górska” lub według innej korzystniejszej oferty „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. – na zasadach określonych w Taryfie przewozowej osób, rzeczy
i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) oraz Regulaminie przewozu osób, rzeczy
i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPOKMŁ).
3) Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym bilecie
strefowym miesięcznym imiennym jest zobowiązany uiścić różnicę opłat biletów
jednorazowych według oferty specjalnej „Taryfa Górska” lub według innej
korzystniejszej oferty „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. – na zasadach określonych
w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) oraz
Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ).
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Załącznik Nr 1

Obszar obowiązywania oferty „Taryfa Sądecka” oraz czas ważności biletów
Numer
strefy

Obszar obowiązywania:
Bilet obowiązuje na obszarze Miasta
Nowego Sącza oraz na odcinku:

Czas ważności
Bilet strefowy
czasowy

Czas ważności
Bilet strefowy
miesięczny imienny

I-S

Nowy Sącz Jamnica - Barcice

60 minut

II-S

Nowy Sącz Jamnica - Piwniczna

90 minut

III-S

Nowy Sącz Jamnica - Andrzejówka

90 minut

IV-S

Nowy Sącz Jamnica – Krynica Zdrój

120 minut

V-S

Nowy Sącz Biegonice - Ptaszkowa

60 minut

okres jednego
miesiąca, np. od 14
maja do
13 czerwca;
od 1 października
do 31 października

VI-S

Nowy Sącz Biegonice – Stróże

90 minut

Załącznik Nr 2
Cennik dla biletów strefowych czasowych

Numer
strefy

I-S
II-S
III-S
IV-S
V-S
VI-S

Obszar obowiązywania
Bilet obowiązuje na
Czas
obszarze Miasta Nowego ważności
Sącza oraz na odcinku:
(min)
Nowy Sącz
Jamnica
Barcice
60
Nowy Sącz
Jamnica
Piwniczna
90
Nowy Sącz
Jamnica
Andrzejówka
90
Nowy Sącz
Jamnica
Krynica Zdrój
120
Nowy Sącz
Biegonice
Ptaszkowa
60
Nowy Sącz
Biegonice
Stróże
90

Bilet strefowy czasowy
Cena brutto w złotych
N

33%

37%

49%

51%

78%

93%

95%

8,00

5,36

5,04

4,08

3,92

1,76

0,56

0,40

8,50

5,69

5,35

4,33

4,16

1,87

0,59

0,42

10,00

6,70

6,30

5,10

4,90

2,20

0,70

0,50

11,00

7,37

6,93

5,61

5,39

2,42

0,77

0,55

8,00

5,36

5,04

4,08

3,92

1,76

0,56

0,40

9,50

6,36

5,98

4,84

4,65

2,09

0,66

0,47

Dodatkowo obowiązuje ulga ustawowa 100%
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Załącznik Nr 3
Cennik dla biletów strefowych miesięcznych imiennych
Obszar obowiązywania
Numer Bilet obowiązuje na obszarze
strefy Miasta Nowego Sącza oraz
na odcinku:
Nowy Sącz
I-S
Jamnica
Barcice
Nowy Sącz
II-S
Jamnica
Piwniczna
Nowy Sącz
III-S
Jamnica
Andrzejówka
Nowy Sącz
IV-S
Jamnica
Krynica Zdrój
Nowy Sącz
V-S
Biegonice
Ptaszkowa
Nowy Sącz
VI-S
Biegonice
Stróże

Bilet strefowy miesięczny imienny
Cena brutto w złotych
N

33%

37%

49%

51%

78%

93%

165,00

110,55

103,95

84,15

80,85

36,30

11,55

180,00

120,60

113,40

91,80

88,20

39,60

12,60

215,00

144,05

135,45

109,65

105,35

47,30

15,05

250,00

167,50

157,50

127,50

122,50

55,00

17,50

170,00

113,90

107,10

86,70

83,30

37,40

11,90

205,00

137,35

129,15

104,55

100,45

45,10

14,35

Załącznik Nr 4
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Wzór biletu strefowego czasowego sprzedawanego przez „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
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Warunki stosowania oferty specjalnej
„Taryfa Wielicka”
(obowiązują od 2 listopada 2022 r.)
1. Uprawnieni
1) Podróżnym na przejazdy według oferty wydaje się bilety:
a) czasowe,
b) czasowe ALD dla Seniora,
c) odcinkowe miesięczne imienne,
d) odcinkowe miesięczne imienne ALD dla Seniora.
2) Bilety czasowe wydawane są:
a) według taryfy normalnej,
b) z zastosowaniem ulg ustawowych 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%,
c) z ulgą handlową 100% przysługującą działaczom opozycji antykomunistycznej oraz
osobom represjonowanym z powodów politycznych wymienionym w ustawie
z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz.1255).
3) Bilety odcinkowe miesięczne imienne wydawane są:
a) według taryfy normalnej,
b) z zastosowaniem ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%.
4) Bilety czasowe ALD dla Seniora oraz odcinkowe miesięczne imienne ALD dla Seniora
wydawane są według taryfy normalnej (z zastosowaniem odpowiedniego upustu
cenowego). Do ich zakupu uprawnione są osoby, które ukończyły 60 rok życia na
podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość podróżnego.

2. Zakres ważności
1) Bilety odcinkowe miesięczne imienne uprawniają do przejazdów:
a) na odcinku Kraków Olszanica – Wieliczka Rynek Kopalnia pociągami osobowymi
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. KMŁ oraz:
– linia A2 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Byszyce Pętla
oraz odwrotnie lub
Strona 1 z 10

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 158/2022 z 26 października 2022 r.

– linia R1 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Grajów V Boisko
oraz odwrotnie lub
– linia D1 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Hucisko I oraz
odwrotnie albo
b) na odcinku Wieliczka Bogucice – Wieliczka Rynek Kopalnia pociągami osobowymi
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. KMŁ oraz:
– linia A2 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Byszyce Pętla
oraz odwrotnie lub
– linia R1 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Grajów V Boisko
oraz odwrotnie lub
– linia D1 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Hucisko I oraz
odwrotnie.
2) Bilety odcinkowe miesięczne imienne ALD dla Seniora uprawniają do przejazdów na
odcinku Wieliczka Bogucice – Wieliczka Rynek Kopalnia pociągami osobowymi „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. KMŁ oraz:
a) linia A2– w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Byszyce Pętla oraz
odwrotnie lub
b) linia R1 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Grajów V Boisko
oraz odwrotnie lub
c) linia D1 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Hucisko I oraz
odwrotnie.
3) Bilety czasowe oraz czasowe ALD dla Seniora uprawniają do przejazdów na odcinku
Wieliczka Bogucice – Wieliczka Rynek Kopalnia pociągami osobowymi „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. KMŁ oraz:
a) linia A2 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Byszyce Pętla oraz
odwrotnie lub
b) linia R1 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Grajów V Boisko
oraz odwrotnie lub
c) linia D1 – w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku Hucisko I oraz
odwrotnie.
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3. Warunki stosowania
1) Bilety, o których mowa w ust. 1 pkt 1 można nabyć:
a) za pośrednictwem systemu MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA – na zasadach
określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet,
dostępnym pod adresem www.mka.malopolska.pl,
b) u obsługi pociągu – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia z terminem ważności od
godziny wydania biletu – na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób,
rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
(RPO-KMŁ),

dostępnym

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl.
1a) Nie prowadzi się sprzedaży biletów według Taryfy w autobusach ALD.
1b) Odprawa podróżnych

w

Autobusowych

Liniach

Dowozowych

odbywa

się

z zastosowaniem „Taryfy Drogowej”.
1c) Warunki oferty „Taryfa Drogowa” dostępne są na stronie internetowej przewoźnika
www.kolejemalopolskie.com.pl.
2) Na przejazdy pomiędzy stacjami (przystankami) w relacjach wymienionych w ust.2
można zakupić bilet odpowiednio na linię R1, A2, D1. Na odcinkach wspólnych ważne
są bilety wydane na inne linie, które pokrywają się z tymi odcinkami.
3) Bilety czasowe ważne są 2 godziny w strefie czasowej oznaczonej na bilecie
i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach ważności biletu na
wybranej linii. Na odcinkach wspólnych ważne są bilety wydane na inne linie, które
pokrywają się z tymi odcinkami.
4) Bilety czasowe ALD dla Seniora ważne są 4 godziny w strefie czasowej oznaczonej na
bilecie i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w ramach ważności biletu na
wybranej linii. Na odcinkach wspólnych ważne są bilety wydane na inne linie, które
pokrywają się z tymi odcinkami.
5) Bilety odcinkowe miesięczne imienne oraz odcinkowe miesięczne ALD dla Seniora
wydaje się na okres jednego miesiąca np. od 27 stycznia do 26 lutego; od 1 marca do
31 marca; od 1 lutego do 28 lutego, a wskazany na bilecie termin ważności obowiązuje
zarówno w pociągach osobowych KMŁ jak i w autobusach komunikacji linii
dowozowych.
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6) Bilety wg oferty wydaje się z nadrukiem „Taryfa Wielicka”, z wyjątkiem biletów
zakupionych przez aplikację iMKA.
7) Po otrzymaniu biletu, właściciel zobowiązany jest sprawdzić czy dane zawarte na
bilecie są zgodnie z jego życzeniem oraz wpisać w sposób trwały na bilecie imię
i nazwisko. Bilet bez wpisanego imienia i nazwiska jest nieważny.
8) Przy przejazdach pociągami osobowymi KMŁ lub autobusami komunikacji linii
dowozowej bilety odcinkowe miesięczne imienne oraz odcinkowe miesięczne imienne
ALD dla Seniora ważne są łącznie z dokumentem, umożliwiającym stwierdzenie
tożsamości właściciela, a w przypadku biletu odcinkowego imiennego miesięcznego
oraz

biletu

czasowego

ulgowego

dodatkowo

z

ważnym

dokumentem

poświadczającym uprawnienia do ulgowego przejazdu.
9) W autobusach komunikacji linii dowozowych (ALD) przewóz rowerów nie jest
dozwolony.
10) Przejście do pociągu/autobusu innego przewoźnika z biletem wydanym według oferty
nie jest dozwolone.
11) Autobus zatrzymuje się wyłącznie na wyznaczonych do tego przystankach (miejscach),
dla których przewidziane jest wsiadanie i wysiadanie podróżnych.

4. Opłaty
Ceny biletów są zryczałtowane, niezależne od odległości taryfowej i zawarte są:
1) w załączniku nr 1 – opłaty za bilety czasowe;
2) w załączniku nr 2 – opłaty za bilety czasowe ALD dla Seniora;
3) w załączniku nr 3 – opłaty za bilety odcinkowe miesięczne imienne;
4) w załączniku nr 4 – opłaty za bilety miesięczne odcinkowe imienne ALD Senior.

5. Zmiana umowy przewozu
1) Zwrot lub wymiana całkowicie niewykorzystanego biletu wydanego w ramach oferty
zakupionego w automacie stacjonarnym lub u obsługi pociągu może nastąpić:
a) przed rozpoczęciem oznaczonej na nim strefy czasowej w dowolnym punkcie
odprawy prowadzącym sprzedaż danego rodzaju biletów,
b) po rozpoczęciu oznaczonej na nim strefy czasowej – wyłącznie w dowolnym punkcie
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odprawy prowadzącym sprzedaż danego rodzaju biletów, jednak nie później niż
przed upływem strefy czasowej na nim oznaczonej.
2) Zwrotu lub wymiany całkowicie niewykorzystanego biletu jednorazowego zakupionego
za pośrednictwem systemu sprzedaży MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA można
dokonać na zasadach określonych w Regulaminie wydawania i korzystania
z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów
przez Internet, dostępnym pod adresem www.mka.malopolska.pl.
3) W przypadku zwrotu biletu całkowicie niewykorzystanego (nie dotyczy wymiany biletu)
potrąca się odstępne z zastrzeżeniami wynikającymi z Regulaminu przewozu osób,
rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
(RPO-KMŁ).
4) Podróżny z biletem czasowym oraz czasowym ALD dla Seniora może dojechać
pociągiem/autobusem, którym odbywa przejazd najdalej do stacji, na której
pociąg/autobus zgodnie z rozkładem jazdy zatrzymuje się po raz ostatni przed upływem
terminu ważności biletu. Jeżeli nie ukończono podróży w terminie ważności biletu
z powodu opóźnionego przyjazdu pociągu/autobusu zdążającego do stacji/przystanku
przeznaczenia, podróżny może opóźnionym pociągiem/autobusem dojechać do tej
stacji/przystanku po upływie terminu ważności biletu.
5) W przypadku rezygnacji z części drogi na bilecie czasowym przy obliczaniu należności
za częściowo niewykorzystany bilet należy od ceny posiadanego biletu potrącić
należność za faktyczny przejazd z zastosowaniem oferty „Taryfa Wielicka”. Od kwoty
przypadającej do zwrotu nie potrąca się odstępnego.
6) Zwrotu należności za częściowo niewykorzystany bilet wydany zgodnie z ust. 1 pkt 1
lit.c-d, dokonuje się wyłącznie w drodze pisemnej reklamacji wniesionej na adres
przewoźnika na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt
oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO - KMŁ).
7) Podróżny odbywający przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązany jest
posiadać w pociągu oraz autobusie ALD odpowiedni dokument poświadczający
uprawnienie do przejazdu ulgowego, o którym mowa w Taryfie przewozowej osób,
rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), udostępnionej na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
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8) W przypadku, gdy podróżny posiada bilet ulgowy i nie posiada dokumentu, o którym
mowa w pkt 7 zobowiązany jest przed rozpoczęciem przejazdu:
a) w pociągu dokonać dopłaty do taryfy normalnej pod warunkiem zgłoszenia tego
faktu obsłudze pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób,
rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
(RPO-KMŁ), bez pobierania opłaty za wydanie biletu,
b) w autobusie ALD zakupić nowy bilet wg Taryfy Drogowej – posiadany bilet ulgowy
poświadczony przez obsługę autobusu (wymiana biletu) podlega reklamacji
wniesionej do przewoźnika.
9) Podróżny, który nie dopełni formalności, o których mowa wyżej, w trakcie kontroli jest
traktowany jak podróżny bez ważnego biletu na zasadach określonych w Regulaminie
przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ).
10) Zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłaty
taryfowej i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej –
można uzyskać w drodze reklamacji, złożonej na warunkach określonych
w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ).

6. Inne
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszymi

warunkami

stosuje

się

odpowiednio

postanowienia:
1) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
www.kolejemalopolskie.com.pl,
2) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), dostępnej na
stronie internetowej www.kolejemalopolskie.com.pl,
3) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji
mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod adresem
www.mka.malopolska.pl,
4) Warunków stosowania Taryfy Drogowej, dostępnych na stronie internetowej
www.kolejemalopolskie.com.pl.
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Załącznik Nr 1

TABELA OPŁAT ZA BILETY CZASOWE
Ważne 2 godziny
Odcinek Wieliczka

Cena brutto w złotych

Bogucice –
Wieliczka Rynek
Kopalnia oraz

Taryfa
N

z ulgą
33%

z ulgą
37%

z ulgą
49%

z ulgą
51%

z ulgą
78%

z ulgą
93%

z ulgą
93%

5,50

3,68

3,46

2,80

2,69

1,21

0,38

0,27

wybrana linia ALD:

A2
w Autobusowych
Liniach
Dowozowych do
przystanku
Byszyce Pętla lub
odwrotnie albo
R1
w Autobusowych
Liniach
Dowozowych do
przystanku
Grajów V Boisko
lub odwrotnie albo
D1
w Autobusowych
Liniach
Dowozowych do
przystanku
Hucisko I lub
odwrotnie
Dodatkowo obowiązuje ulga ustawowa 100% oraz ulga 100% dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych.
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Załącznik Nr 2

TABELA OPŁAT ZA BILETY CZASOWE ALD DLA SENIORA
Ważne 4 godziny

Odcinek Wieliczka Bogucice
Cena brutto
– Wieliczka Rynek Kopalnia
w złotych
oraz wybrana linia ALD:

A2 w Autobusowych
Liniach Dowozowych do
przystanku Byszyce Pętla
lub odwrotnie albo
R1 w Autobusowych
Liniach Dowozowych do
przystanku Grajów V

4,20

Boisko lub odwrotnie albo
D1 w Autobusowych
Liniach Dowozowych do
przystanku Hucisko I lub
odwrotnie

Strona 8 z 10

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 158/2022 z 26 października 2022 r.

Załącznik nr 3

TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE

Odcinek

Bilety miesięczne imienne
Ceny brutto w złotych
37%
49%
51%

N

33%

Kraków
Olszanica

LINIA A2
Byszyce Pętla
lub
LINIA R1
Grajów V Boisko
lub
LINIA D1
Hucisko I

210,00

140,70

132,30

107,10

Wieliczka
Bogucice

LINIA A2
Byszyce Pętla
lub
LINIA R1
Grajów V Boisko
lub
LINIA D1
Hucisko I

130,00

87,10

81,90

66,30

78%

93%

102,90

46,20

14,70

63,70

28,60

9,10
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Załącznik nr 4

TABELA OPŁAT ZA BILETY ODCINKOWE MIESIĘCZNE IMIENNE ALD DLA SENIORA
Bilety miesięczne ważne w pociągu KMŁ na odcinku
Wieliczka Bogucice – Wieliczka Rynek Kopalnia oraz
w autobusie ALD:
A2 w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku
Byszyce Pętla lub odwrotnie albo
R1 w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku
Grajów V Boisko lub odwrotnie albo
D1 w Autobusowych Liniach Dowozowych do przystanku
Hucisko I lub odwrotnie albo
Cena brutto w złotych
80,00
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Ulga 100% dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób
represjonowanych z powodów politycznych
(obowiązuje od 2 listopada 2022 r.)
1. Uprawnionymi do ulgi są działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby
represjonowane z powodów politycznych w rozumieniu art.2 oraz 3 Ustawy z dnia
20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (t.j. Dz.U. 2021, poz.1255), które są:
1) działaczami opozycji antykomunistycznej,
2) osobami represjonowanymi z powodów politycznych,
3) działaczami opozycji antykomunistycznej i osobami represjonowanymi z powodów
politycznych.
2. Ulga ma zastosowanie w przypadku przejazdów na podstawie biletów jednorazowych,
o których mowa w warunkach taryfowych następujących ofert specjalnych:
1) „Taryfa Małopolska”;
2) „Taryfa Wielicka”.
3. Bilety na przejazd, o których mowa w ust. 2, wydawane są z zastosowaniem ulgi
handlowej 100%.
4. Nie wydaje się biletów z zastosowaniem tej ulgi na podstawie innych ofert
przewoźnika, niż wskazane w ust.2, w tym w autobusach ALD, gdzie ma zastosowanie
wyłącznie Taryfa Drogowa (przepisy o honorowaniu biletów wydanych na podstawie
innych ofert w autobusach ALD stosuje się odpowiednio).
5. Podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu z ulgą handlową 100%,
zobowiązany jest posiadać w pociągu:
1) legitymację działacza opozycji antykomunistycznej i/lub osoby represjonowanej
z powodów politycznych (wzór legitymacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej
oferty) albo
2) decyzję administracyjną, wydaną przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów
i

Osób

Represjonowanych,

potwierdzającą

status

działacza

opozycji

antykomunistycznej i/lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wraz
z dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
(w tym aplikacją mObywatel).
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6. Dokumenty wskazane w ust.5 pkt 1-2 potwierdzają status działacza opozycji
antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz stanowią
podstawę do zastosowania ulgi handlowej 100%.
7. Bilet na przewóz roweru oraz przewóz psa wydawany jest odpłatnie na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ) oraz Taryfie przewozowej osób,
rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ).
8. Bilet można nabyć odpowiednio w kanałach sprzedaży, o których mowa w warunkach
taryfowych ofert wskazanych w ust.2, tj.:
1) w wyznaczonych kasach biletowych,
2) w automatach MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA – na zasadach określonych w
Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej,
aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnym pod
adresem www.mka.malopolska.pl,
3) za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – na zasadach określonych w
Regulaminie serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz na
przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnym pod adresem
www.e-podroznik.pl,
4) u obsługi w pociągu – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnym na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio
postanowienia:
1) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
2) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), dostępnej
na stronie internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
3) Warunków stosowania oferty specjalnej „Taryfa Małopolska”, dostępnych na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
4) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji
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mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod adresem
www.mka.malopolska.pl,
5) Warunków stosowania oferty specjalnej „Taryfa Wielicka”, dostępnych na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
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Załącznik nr 1
WZÓR LEGITYMACJI DZIAŁACZA OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ LUB OSOBY
REPRESJONOWANEJ Z POWODÓW POLITYCZNYCH
Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm × 54 mm,
o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego.
Awers legitymacji

1. Tło w kolorze jasnym kremowym.
2. Przy lewej i prawej krawędzi są umieszczone flagi państwowe biało-czerwone na tle
pionowych pasów utworzonych z pionowych linii w układzie fal i przejścia tonalnego
od szarego do kremowego.
3. Na środku szary kontur orła pochodzący z godła Rzeczypospolitej Polskiej, otoczony
czterema elementami w formie grupy składającej się z trzech nałożonych na siebie
i uproszczonych geometrycznie liści.
4. Na środku czarny majuskułowy napis „LEGITYMACJA” oraz powielony szary tekst jako
efekt cienia napisu. Poniżej tekstu ciemnoszara linia pozioma.
5. Pod ciemnoszarą linią miejsce na dokonanie wpisu o ustawowym statusie posiadacza
legitymacji – alternatywny napis: „działacza opozycji antykomunistycznej” albo „osoby
represjonowanej z powodów politycznych”, albo „działacza opozycji
antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych”.
Rewers legitymacji

1. Tło w kolorze jasnym kremowym.
2. W lewym górnym rogu znajduje się miejsce przeznaczone na umieszczenie zdjęcia
posiadacza legitymacji.
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3. Na środku znajduje się tekst czarną czcionką:
–„Legitymacja nr” – obok miejsce na dokonanie wpisu kolejnego numeru legitymacji,
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu imienia posiadacza legitymacji,
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu nazwiska posiadacza legitymacji,
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu daty urodzenia posiadacza
legitymacji,
– poniżej znajduje się miejsce na dokonanie wpisu o alternatywnej treści: „był
działaczem opozycji antykomunistycznej” albo „był osobą represjonowaną z powodów
politycznych”, albo „był działaczem opozycji antykomunistycznej i osobą
represjonowaną z powodów politycznych”.
4. W prawym górnym rogu znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej, otoczone szarym
cieniem.
5. W lewym dolnym rogu znajduje się fragment wizerunku orła z godła państwowego
w kolorze kremowym nieznacznie ciemniejszym od tła, wykonane szarym konturem.
6. W prawym dolnym rogu znajduje się tekst czarną czcionką:
– „Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”,
– poniżej znajduje się miejsce na podpis,
– poniżej znajduje się tekst „Warszawa,” oraz miejsce na dokonanie wpisu daty
wydania legitymacji.
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Warunki taryfowe w sprawie przejazdów w ramach akcji pn. „Walka ze smogiem”
(obowiązują od 2 listopada 2022 r. do odwołania)
1. Warunki stosowania
1) Na podstawie niniejszych warunków określa się zasady przejazdów podróżnych
w przypadku wystąpienia dużego zanieczyszczenia powietrza w regionie miasta
Krakowa.
2) Informację o terminach obowiązywania akcji ”Koleje Małopolskie” sp. z o.o. będzie
zamieszczać na stronie internetowej www.kolejemalopolskie.com.pl po komunikacie
ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Uprawnieni

1) Podróżny, na podstawie oryginalnego dowodu rejestracyjnego samochodu
osobowego zawierającego wpis ważnych badań technicznych samochodu.
2) Jedna osoba towarzysząca podróżnemu, o którym mowa w pkt 1, wskazana przez
niego podczas kontroli dokumentów przewozu w pociągu.

3. Zakres ważności
Bezpłatne przejazdy osób, wskazanych w ust.2 mogą odbywać się wyłącznie w dniu
obowiązywania oferty, podanym zgodnie z ust.1, w godzinach od 0:00 do 24:00,
w pociągach KMŁ, wyłącznie w relacjach na obszarze Aglomeracji Krakowskiej,
ograniczonej stacjami i przystankami: Kraków Olszanica, Wieliczka Rynek Kopalnia,
Skawina, Zabierzów, Zastów, Podłęże.

4. Zwroty biletów
1) Osobom, które nabyły bilety jednorazowe w przedsprzedaży, nie przysługuje zwrot
należności w związku z ogłoszeniem o wystąpieniu dużego zanieczyszczenia powietrza
i obowiązywaniem niniejszej oferty.
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2) Osobom posiadającym bilety okresowe, nie przysługuje częściowy zwrot należności za
przejazd odbyty w dniu obowiązywania oferty w przypadku okazania w pociągu
ważnego dowodu rejestracyjnego.
5. Inne
1) W

przypadku

okazania

podczas

przejazdu

pociągami

KMŁ,

dokumentu

niespełniającego wymogów niniejszych warunków, podróżnego traktuje się jak osobę
bez ważnego dokumentu przewozu.
2) W przypadku przewozu przez osobę uprawnioną do skorzystania z oferty bagażu
ręcznego, rzeczy lub zwierząt, należy nabyć odpowiedni bilet na przewóz, na zasadach
określonych w RPO-KMŁ oraz TP-KMŁ.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie
postanowienia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ) i Taryfy przewozowej osób,
rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), dostępnych na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
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Warunki taryfowe oferty specjalnej
„Wspólny bilet 70 - minutowy”
(obowiązują od 2 listopada 2022 r.)

1) Wspólny bilet 70-minutowy, zwany dalej wspólnym biletem – bilet na okaziciela,
uprawniający do korzystania ze środków Komunikacji Miejskiej w Krakowie w strefach
biletowych I i II i III oraz z pociągów „Koleje Małopolskie” sp. z o.o., ważny na odcinku
Wieliczka Bogucice – Wieliczka Rynek Kopalnia lub odwrotnie oraz na obszarze
obejmującym wszystkie stacje i przystanki kolejowe z nazwą Kraków, z wyłączeniem
Kraków Lotnisko (Kraków Airport), ważny przez 70 minut od momentu walidacji
w środkach komunikacji miejskiej lub w pociągu. Wykaz stacji i przystanków
obowiązywania wspólnego biletu w części dotyczącej KMŁ został określony
w załączniku nr 2 do niniejszych warunków taryfowych.
2) Komunikacja Miejska w Krakowie, zwana dalej KMK – system usług przewozowych
organizowanych przez Gminę Miejską Kraków, świadczonych liniami miejskimi
i aglomeracyjnymi na obszarze Krakowa oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do
porozumień międzygminnych w sprawie integracji zadań publicznych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego w:
a) I strefie biletowej – strefa obejmująca terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej
granicach administracyjnych,
b) II i III strefie biletowej – strefa obejmująca terytoria Miast i Gmin, które
przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego
transportu zbiorowego.
Strefy obejmują obszar określony w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków
taryfowych (podział sieci KMK na strefy biletowe),
3) „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. zwana dalej KMŁ – przewoźnik, który uruchamia
pociągi osobowe w klasie 2.
1. Uprawnieni
1) W ramach wspólnego biletu można nabyć bilet:
a) normalny,
b) ulgowy.
2) Bilet normalny może nabyć każda osoba.
3) Bilet ulgowy może nabyć osoba, której przysługuje ulga na podstawie:
a) uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej
realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które
przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu
zbiorowego i odrębnych przepisów ustawowych.
4) Wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów na podstawie wspólnego biletu
stanowi załącznik nr 3 do niniejszych Warunków taryfowych.
Strona 1 z 10

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 160/2022 z 26 października 2022 r.

5) Nie wydaje się wspólnego biletu w kombinacjach KMŁ - ulgowy i KMK - normalny lub
odwrotnie.
2. Zakres ważności
1) Wspólne bilety ważne są na przejazdy:
a) w klasie 2 pociągami osobowymi KMŁ na odcinku Wieliczka Bogucice - Wieliczka Rynek
Kopalnia (lub odwrotnie) oraz na obszarze obejmującym wszystkie stacje i przystanki
kolejowe z nazwą Kraków, z wyłączeniem Kraków Lotnisko (Kraków Airport). Wzór
biletu wydanego w pociągu KMŁ stanowi załącznik nr 4 do niniejszych warunków
taryfowych,
b) w strefie I, i II i III środkami KMK (wzór biletu zakupionego za pośrednictwem kanałów
dystrybucji biletów na przejazdy pojazdami KMK stanowi załącznik nr 5 do niniejszych
warunków taryfowych);
2) Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt zabieranych przez podróżnych i przewożonych pod ich
nadzorem, odpowiednio w pociągu KMŁ lub w pojazdach KMK, odbywa się na zasadach
i warunkach określonych w taryfach i regulaminach wydanych przez KMŁ lub przepisach
taryfowych i porządkowych obowiązujących w KMK.

3. Warunki stosowania
1) Wspólny bilet można nabyć:
a) w pociągach KMŁ u obsługi pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie przewozu
osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie sp.
z o. o. (RPO-KMŁ), udostępnionym na stronie internetowej przewoźnika
www.kolejemalopolskie.com.pl, wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia,
b) w punktach dystrybucji biletów KMK – w automatach mobilnych i stacjonarnych KKM,
Punktach Sprzedaży Biletów KMK,
c) za pośrednictwem systemu MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA;
d) za pośrednictwem aplikacji mPay.
2) Oferty specjalnej nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i pozataryfowymi
(specjalnymi);
3) Wspólny bilet ważny jest przez 70 minut:
a) od godziny nabycia – w przypadku biletu zakupionego w pociągu KMŁ,
b) od daty i godziny skasowania – w środkach KMK lub legalizacji, o której mowa w pkt 9;
c) od daty i godziny nabycia – w przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem
systemu MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA, a także za pośrednictwem aplikacji mPay.
4) Wspólny bilet uprawnia do przejazdu pociągami KMŁ oraz pojazdami KMK w terminie,
o którym mowa w pkt 3, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6;
5) Pasażer ze wspólnym biletem może dojechać pociągiem KMŁ, w którym odbywa przejazd,
najdalej do stacji/przystanku, na którym zgodnie z rozkładem jazdy pociąg KMŁ zatrzymuje
się po raz ostatni przed upływem terminu ważności biletu;
Strona 2 z 10

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 160/2022 z 26 października 2022 r.

6) Jeżeli ukończenie podróży w terminie ważności biletu nie jest możliwe z powodu
opóźnionego przyjazdu pociągu KMŁ zdążającego do stacji przeznaczenia/przystanku
wysiadania pasażera, wówczas może on opóźnionym pociągiem KMŁ dojechać do tej
stacji/przystanku nawet po upływie terminu ważności biletu;
7) W okresie ważności wspólnego biletu możliwa jest nieograniczona liczba przesiadek przy
przejazdach środkami KMK lub/i pociągami KMŁ, przy czym czas przeznaczony na
przesiadanie wlicza się do czasu podróży;
8) Pasażer rozpoczynający podróż środkami KMK, na podstawie wspólnego biletu
zakupionego w punkcie dystrybucji biletów KMK, obowiązany jest przy pierwszym
przejeździe niezwłocznie po wejściu do pojazdu skasować bilet i zachować go na czas
podróży;
9) Pasażer ze wspólnym biletem zakupionym w punkcie dystrybucji biletów KMK, zamierzający
w pierwszej kolejności skorzystać z przejazdu pociągiem, zobowiązany jest – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO-KMŁ) – zgłosić się do obsługi pociągu,
w celu legalizacji posiadanego biletu. Legalizacji dokonuje obsługa pociągu poprzez
wpisanie w wolnym miejscu na bilecie godziny odjazdu tego pociągu ze stacji wsiadania
podróżnego, potwierdzając wpis odciskiem znakownika. Bilet należy zachować na czas
podróży;
10) Bilet zakupiony w punkcie dystrybucji biletów KMK bez legalizacji, o której mowa w pkt 9
jest nieważny. W trakcie podróży pociągiem KMŁ osoba odbywająca przejazd na jego
podstawie traktowana jest jak podróżny bez ważnego biletu;
11) Pasażer rozpoczynający podróż pociągiem KMŁ zobowiązany jest do nabycia biletu;
a) u obsługi pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy
i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPOKMŁ),
b) za pośrednictwem systemu MKA – automatów biletowych lub aplikacji mobilnej iMKA
– na zasadach określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej
Karty Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet,
dostępnym pod adresem www.mka.malopolska.pl;
c) za pośrednictwem aplikacji mPay – na zasadach określonych w Regulaminie mobilnej
sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
(Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnym na stronie internetowej przewoźnika
www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminie Aplikacji mPay, dostępnym na
stronie internetowej www.mpay.pl.
12) Bilet wspólny zakupiony w punkcie dystrybucji biletów KMK jest biletem na okaziciela;
zabrania się odstępować skasowanego biletu innej osobie;
13) Osoba, która odbywa przejazd w pociągu KMŁ lub w pojeździe KMK na podstawie
ulgowego wspólnego biletu, zobowiązana jest posiadać odpowiedni dokument
poświadczający uprawnienia do ulgowego przejazdu wskazane w załączniku nr 3 do
niniejszych Warunków taryfowych;
14) Przedłożenie wspólnego biletu po odbytym przejeździe (nieokazanego w czasie kontroli
biletów) nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej należności za przewóz i opłaty
dodatkowej lub umorzenia wezwania do zapłaty;
15) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami, stosuje się odpowiednio:
a) przepisy właściwych taryf i regulaminów obowiązujących w KMK oraz KMŁ,
b) przepisy Regulaminu wydawania i korzystania z MKA, aplikacji mobilnej iMKA oraz
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sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego na stronie internetowej
www.mka.malopolska.pl,
c) przepisy Regulaminu mPay – KMŁ, dostępnego na stronie internetowej KMŁ
www.kolejemalopolskie.com.pl.
4. Opłaty
Cena wspólnego biletu jest zryczałtowana, niezależna od odległości przewozu i wynosi
odpowiednio:
̶

wg taryfy normalnej – 7,00 zł,
̶

wg taryfy ulgowej – 3,50 zł.
Cena biletu (zł)

Obszar obowiązywania

 KMŁ – pociągi osobowe, klasa 2
na odcinku Wieliczka Bogucice – Wieliczka
Rynek Kopalnia lub odwrotnie oraz na obszarze
obejmującym wszystkie stacje i przystanki
kolejowe z nazwą Kraków, z wyłączeniem
Kraków Lotnisko (Kraków Airport)
 KMK – Strefa biletowa I i II i III, wszystkie linie
dzienne i nocne

Normalnego

Ulgowego

7,00

3,50

5. Zmiana umowy przewozu i zwrot należności za niewykorzystany bilet
1) Przejście z biletem wspólnym do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
2) Przejście z biletem wspólnym do autobusów komunikacji linii dowozowych ALD nie jest
dozwolone.
3) Nie dokonuje się zwrotów za częściowo niewykorzystany wspólny bilet po rozpoczęciu
podróży.
4) W przypadku biletu całkowicie niewykorzystanego, zwrot jest możliwy nie później, niż po
upływie 20 minut oznaczonej na bilecie strefy czasowej, na zasadach określonych w RPOKMŁ – pod warunkiem, że nie rozpoczęto przejazdu na podstawie tego biletu,
z zastrzeżeniem pkt 5.
5) Nie dokonuje się zwrotów za bilety zakupione w automatach KMK oraz w punktach KMK.
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Załącznik nr 1
PODZIAŁ SIECI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE NA STREFY BILETOWE
Strefa I – obszar Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych
Strefa II – obszar administracyjny gmin:
1) Gmina Biskupice
2) Gmina Czernichów
3) Gmina Iwanowice
4) Gmina Kocmyrzów-Luborzyca
5) Gmina Liszki
6) Gmina Michałowice
7) Gmina Mogilany
8) Gmina Niepołomice
9) Gmina Słomniki
10) Gmina Skała
11) Gmina Skawina
12) Gmina Świątniki Górne
13) Gmina Wieliczka
14) Gmina Wielka Wieś
15) Gmina Zabierzów
16) Gmina Zielonki
Strefa III – pozostały obszar sieci Komunikacji Miejskiej w Krakowie
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Załącznik Nr 2
WYKAZ STACJI I PRZYSTANKÓW, STANOWIĄCYCH OBSZAR OBOWIĄZYWANIA WSPÓLNEGO
BILETU 70-MIN. W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KMŁ

Kraków Batowice

Kraków Bieżanów

Kraków Bieżanów
Drożdżownia

Kraków Bonarka

Kraków Bronowice

Kraków Główny

Kraków Lubocza

Kraków Łagiewniki

Kraków Łobzów

Kraków Młynówka

Kraków Mydlniki

Kraków Mydlniki
Wapiennik

Kraków Nowa Huta

Kraków Olsza

Kraków Olszanica

Kraków Opatkowice

Kraków Płaszów

Kraków Podgórze

Kraków Prokocim

Kraków Sanktuarium

Kraków Sidzina

Kraków Swoszowice

Kraków Zabłocie

Kraków Zakliki

Kraków Złocień

Wieliczka Bogucice

Wieliczka Park

Wieliczka Rynek
Kopalnia
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Załącznik Nr 3
WYKAZ UPRAWNIEŃ DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE (KMK)
ORAZ POCIĄGAMI URUCHAMIANYMI PRZEZ KOLEJE MAŁOPOLSKIE SP. Z O.O.
NA ODCINKU KRAKÓW OLSZANICA - WIELICZKA RYNEK-KOPALNIA LUB ODWROTNIE W RAMACH OFERTY BILETU 70-MINUTOWEGO

L.p.

Osoby uprawnione

Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie1

Dzieci i młodzież od 1 października roku
kalendarzowego, w którym kończą 7 lat do
ukończenia 16 roku życia
1.

(nie dotyczy uczniów szkół podstawowych
prowadzonych w obszarze objętym
integracją międzygminną2, w okresie od 1
września do 30 czerwca - uprawnionych do
przejazdów bezpłatnych w KMK)

Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

2.

Młodzież po ukończeniu 16 roku życia,
ucząca się w szkołach publicznych lub
niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych, objętych polskim systemem
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24
roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra
właściwego do spraw edukacji narodowej lub kultury

3.

Uczestnicy studiów trzeciego stopnia oraz
szkół doktorskich

Ważna legitymacja doktoranta wydana według wzoru określonego przez ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

4.

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół, do
ukończenia 26 roku życia

Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

Osoby niepełnosprawne z orzeczonym/ą:

5.

umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności
lub

lub
lub

całkowitą niezdolnością do pracy

lub

II grupą inwalidzką

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy
orzeczenie o II grupie inwalidztwa

z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
6.

Osoby niepełnosprawne z narządu słuchu

z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności z wpisem przyczyny
niepełnosprawności: „03-L”
lub legitymacja

wydana przez Polski Związek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

7.

Emeryci do ukończenia 70 roku życia

Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu
świadczeń emerytalnych wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie
tożsamości osoby uprawnionej

8.

Kombatanci lub osoby zajmujące się
działalnością równorzędną z działalnością
kombatancką oraz niektóre osoby będące
ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego

Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub częściowej
niezdolności do pracy albo o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do
samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie wydane przez Urząd do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących ulgach.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 517)

9.

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich
lub magisterskich

Ważna legitymacja studencka wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U.
z 2018 poz. 1861 z późn. zm.) w związku z art. 105 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)
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10.

Weterani poszkodowani pobierający rentę
inwalidzką z tytułu urazów lub chorób
powstałych w związku z udziałem w
działaniach poza granicami państwa

Legitymacja weterana poszkodowanego wg wzoru określonego w Rozporządzeniu
Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji
weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydawania, wymiany lub
zwrotu (Dz. U. z 2012 poz. 229) w związku z art. 30 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055)

1 Uprawnienia do przejazdów ulgowych przysługują osobom niepełnosprawnym oraz emerytom tylko wtedy, gdy niepełnosprawność lub
uprawnienie do świadczenia emerytalnego zostały stwierdzone przez właściwe instytucje lub organy administracji publicznej.
2 Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych przysługują uczniom szkół podstawowych, prowadzonych na obszarze gmin, które określiły z
Gminą Miejską Kraków w stosownym porozumieniu międzygminnym szczegółowe warunki pokrycia kosztów realizacji tego działania.
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Załącznik Nr 4
WZÓR
WSPÓLNEGO BILETU 70-MINUTOWEGO SPRZEDAWANEGO PRZEZ
„KOLEJE MAŁOPOLSKIE” SP. Z O.O.
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Załącznik nr 5
WZORY
BILETÓW 70-MINUTOWYCH SPRZEDAWANYCH
PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE
1.

W AUTOMATACH MOBILNYCH I STACJONARNYCH KKM

2.

W

PUNKTACH

SPRZEDAŻY

BILETÓW

OKRESOWYCH

I

INNYCH

PUNKTACH

DYSTRYBUCYJNYCH

Strona 10 z 10

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 155/2022 z 26 października 2022 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej
„Taryfa Górska”
(obowiązują od 2 listopada 2022 r.)

1. Uprawnieni
1) Podróżnym na przejazdy według oferty wydaje się bilety:
a) jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz „tam i z powrotem”,
b) odcinkowe miesięczne imienne na przejazd „tam i z powrotem”.
2) Bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz „tam i z powrotem” wydawane są:
a) według taryfy normalnej,
b) z zastosowaniem ulg ustawowych 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100%.
3) Bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazd „tam i z powrotem” wydawane są:
a) według taryfy normalnej,
b) z zastosowaniem ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%.

2. Zakres ważności
Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez „Koleje Małopolskie”
sp. z o.o. przy przejazdach na odcinkach:
1) Tarnów – Krynica-Zdrój – Tarnów,
2) Tarnów – Jasło – Tarnów,
3) Jasło – Krynica-Zdrój – Jasło,
4) Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona – Zakopane,
5) Sędziszów – Tunel,
oraz pomiędzy stacjami/przystankami tych odcinków (wykaz stacji i przystanków stanowi
załącznik nr 1 do niniejszych warunków).

3. Warunki stosowania
1) Bilety można nabyć:
a) w wyznaczonych kasach biletowych,
b) w automatach biletowych,
c) za pośrednictwem systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – na zasadach określonych
w Regulaminie serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz
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na przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnym pod adresem
www.e-podroznik.pl,
d) za pośrednictwem serwisu BILKOM – wyłącznie bilety jednorazowe na zasadach
określonych w Regulaminie sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazd
pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o. o., dostępnym na stronie internetowej
www.bilkom.pl

oraz

na

stronie

internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl,
w przedsprzedaży do 30 dni naprzód,
e) za pośrednictwem systemu MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA – na zasadach
określonych w Regulaminie wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty
Aglomeracyjnej, aplikacji mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet,
dostępnym pod adresem www.mka.malopolska.pl,
f) u obsługi w pociągu – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia – na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy
podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnym na stronie
internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
g) za pośrednictwem aplikacji mPay – na zasadach określonych w Regulaminie
mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje Małopolskie”
sp. z o.o. (Regulaminie mPay – KMŁ), dostępnym na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminie Aplikacji mPay,
dostępnym na stronie internetowej www.mpay.pl.
2) Bilet na przejazd w jedną stronę „TAM” jest ważny:
a) na odległość do 50 km – 3 godziny,
b) na odległość od 51 km do 100 km – 6 godzin,
c) na odległość 101 km albo więcej – 1 dzień
– od daty i godziny wydania biletu lub wskazanej przez nabywcę – w przypadku
biletów wydanych w kasie lub zakupionych w automacie biletowym stacjonarnym
lub za pośrednictwem systemu MKA, E-PODRÓŻNIK BILETY, serwisu BILKOM,
aplikacji mPay,
– od godziny wydania biletu - w przypadku biletów zakupionych u obsługi
w pociągu,
– od dnia i godziny zakupu biletu za pośrednictwem systemu MKA i aplikacji iMKA.
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3) Bilet jednorazowy na przejazd „tam i z powrotem” jest ważny 1 dzień.
4) Termin ważności wskazany jest na bilecie za pomocą nadruku. Podróż musi być
rozpoczęta i zakończona w terminie ważności wskazanym na bilecie z zastrzeżeniem
pkt 5 i 6.
5) W ramach terminu ważności biletu można dokonywać przerw w podróży, które nie
powodują wydłużenia terminu ważności biletu. Wznowienie podróży po dokonaniu
przerwy w podróży, musi nastąpić w czasie ważności oznaczonym na bilecie
z zastrzeżeniem pkt 6.
6) Podróżny z biletem jednorazowym na przejazd w jedną stronę, ma prawo dojechać do
stacji przeznaczenia po upływie terminu ważności biletu, gdy przejazd odbywa się:
a) bezpośrednim pociągiem od stacji wyjazdu, wskazanej na bilecie albo
b) z przesiadaniem po drodze – pod warunkiem, że przesiadanie odbywa się do
najbliższego pociągu jadącego w kierunku stacji przeznaczenia, jeżeli pociąg,
którym rozpoczęto podróż nie dojeżdża do tej stacji.
Jeżeli nie ukończono podróży w terminie ważności biletu z powodu opóźnienia
pociągu zdążającego do stacji przeznaczenia, podróżny może tym pociągiem
dojechać do tej stacji po upływie terminu ważności biletu.
7) Bilet odcinkowy miesięczny imienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów
na odcinku ograniczonym stacjami określonymi na bilecie w terminie jego ważności.
Właściciel zobowiązany jest wpisać w sposób trwały na bilecie imię i nazwisko. Bilet
bez wpisanego imienia, nazwiska jest nieważny.
8) Po otrzymaniu biletu, właściciel zobowiązany jest sprawdzić czy dane zawarte na
bilecie są zgodnie z jego życzeniem.
9) Bilety wg oferty wydaje się z nadrukiem „Taryfa Górska”, z wyjątkiem biletów
zakupionych przez aplikację iMKA.
10) Bilety są honorowane w pociągach REGIO uruchamianych przez Spółkę „POLREGIO”
S.A. Zasady i zakres honorowania biletów zamieszczone są na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
11) Bilety są honorowane na wybranych relacjach w pociągach uruchamianych przez
Spółkę „Koleje Śląskie” sp. z o. o. Zasady i zakres honorowania biletów zamieszczone
są na stronie internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl.
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4. Opłaty
1) Opłaty za bilety jednorazowe są zależne od odległości taryfowej i wskazane
w załącznikach nr 2 i 3.
2) Opłaty za bilety miesięczne odcinkowe imienne są zależne od strefy cenowej
i wskazane załączniku nr 4.

5. Zmiana umowy przewozu
1) Zwrot lub wymiana całkowicie niewykorzystanego biletu jednorazowego na przejazd
zakupionego w kasie biletowej lub automacie stacjonarnym może nastąpić:
a) przed rozpoczęciem oznaczonej na nim strefy czasowej w dowolnym punkcie
odprawy prowadzącym sprzedaż danego rodzaju biletów,
b) po rozpoczęciu oznaczonej na nim strefy czasowej wyłącznie na stacji (przystanku)
wyjazdu lub na stacji nabycia biletu, jednak nie później niż przed upływem strefy
czasowej oznaczonej na nim lub przed upływem terminu ważności w przypadku
biletu ważnego 1 dzień.
2) W przypadku zwrotu lub wymiany całkowicie niewykorzystanego biletu zakupionego za
pośrednictwem:
a) systemu E-PODRÓŻNIK BILETY – stosuje się postanowienia Regulaminu serwisu oraz
internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz na przewóz przesyłek przez
system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnego pod adresem www.e-podroznik.pl,
b) serwisu BILKOM – stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży przez BILKOM
biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o. o.,
dostępnego na stronie internetowej www.bilkom.pl oraz na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
c) systemu sprzedaży MKA oraz aplikacji mobilnej iMKA – stosuje się postanowienia
Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji
mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod adresem
www.mka.malopolska.pl,
d) aplikacji mPay – stosuje się postanowienia Regulaminu mobilnej sprzedaży biletów
ważnych na przejazd pociągami „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminu mPay
– KMŁ),

dostępnego

na

stronie

internetowej

przewoźnika
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www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminu Aplikacji mPay, dostępnego na
stronie internetowej www.mpay.pl.
3) W przypadku zwrotu biletu całkowicie niewykorzystanego (nie dotyczy wymiany biletu)
potrąca się odstępne z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Regulaminu
przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ). W przypadku rezygnacji z przejazdu na części drogi
od ceny posiadanego biletu potrąca się należność za faktyczny przejazd. Od kwoty
przypadającej do zwrotu nie potrąca się odstępnego.
4) Podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego, zobowiązany jest
posiadać w pociągu odpowiedni dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu
ulgowego, o którym mowa w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje
Małopolskie

(TP-KMŁ), udostępnionej na

stronie internetowej

przewoźnika

www.kolejemalopolskie.com.pl.
5) W przypadku, gdy podróżny posiada bilet ulgowy i nie posiada dokumentu, o którym
mowa w ust. 5 pkt 4 zobowiązany jest przed rozpoczęciem przejazdu:
a) w kasie biletowej dokonać dopłaty do taryfy normalnej, jeżeli podróżny składa
oświadczenie o posiadanym uprawnieniu,
b) w pociągu uiścić należności, o których mowa w lit. a pod warunkiem zgłoszenia tego
faktu obsłudze pociągu na zasadach określonych w Regulaminie przewozu osób,
rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o.
(RPO-KMŁ), bez pobierania opłaty za wydanie biletu.
Podróżny, który nie dopełni formalności, o których mowa wyżej w trakcie kontroli
w pociągu jest traktowany jak podróżny bez ważnego biletu na zasadach określonych
w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ).
Zwrot (umorzenie) zapłaconej w pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłaty
taryfowej i opłaty dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej –
może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie
przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ).
6) Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym bilecie
może bez żadnych formalności odbyć ten przejazd pod warunkiem, że nowa stacja
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przeznaczenia mieści się w tej samej strefie cenowej i jest objęta tą ofertą, co
pierwotna stacja przeznaczenia. Podróżny nie ma obowiązku zgłaszania takiego
przejazdu.
7) Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym bilecie
i nowa stacja przeznaczenia znajduje się w nowej strefie cenowej i jest objęta tą ofertą,
jest zobowiązany uiścić różnicę opłat biletów jednorazowych według oferty specjalnej
„Taryfa Górska” – na zasadach określonych w Taryfie przewozowej osób, rzeczy
i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ).
8) Podróżny, który zamierza odbyć przejazd poza stację wskazaną na posiadanym bilecie
i nowa stacja nie jest objęta ofertą, jest zobowiązany uiścić różnicę opłat biletów
jednorazowych na zasadach określonych w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt
Koleje Małopolskie (TP-KMŁ).

6. Inne
W

sprawach

nieuregulowanych

niniejszymi

warunkami

stosuje

się

odpowiednio

postanowienia:
1) Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO-KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
2) Taryfy przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP-KMŁ), dostępnej na
stronie internetowej przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl,
3) Regulaminu serwisu oraz internetowej sprzedaży biletów na przewóz osób oraz na
przewóz przesyłek przez system E-PODRÓŻNIK BILETY, dostępnego pod adresem
www.e-podroznik.pl,
4) Regulaminu sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o. o., dostępnego na stronie internetowej przewoźnika
www.kolejemalopolskie.com.pl,
5) Regulaminu wydawania i korzystania z Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej, aplikacji
mobilnej iMKA oraz sprzedaży biletów przez Internet, dostępnego pod adresem
www.mka.malopolska.pl,
6) Regulaminu mobilnej sprzedaży biletów ważnych na przejazd pociągami „Koleje
Małopolskie” sp. z o.o. (Regulaminu mPay – KMŁ), dostępnego na stronie internetowej
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przewoźnika www.kolejemalopolskie.com.pl oraz Regulaminu Aplikacji mPay,
dostępnego na stronie internetowej www.mpay.pl.
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Załącznik nr 1

Wykaz stacji znajdujących się na obszarze obowiązywania oferty „Taryfa
Górska”
Andrzejówka
Barcice
Biały Dunajec
Biecz
Bobowa
Bobowa-Miasto
Bogoniowice Ciężkowice
Bystra Podhalańska
Chabówka
Chojnik
Gorlice
Gorlice Glinik
Gorlice Zagórzany
Gromnik
Grybów
Jankowa
Jasło
Jasło Niegłowice
Jordanów
Juszczyn
Kalwaria Zebrzydowska
Lanckorona
Kamionka Wielka
Kłokowa
Kojszówka
Krynica Zdrój
Lasek
Libusza
Lubaszowa
Łomnica-Zdrój
Łowczów
Łowczówek Pleśna
Maków Podhalański

Milik
Młodów
Moszczenica Małopolska
Mszalnica
Muszyna
Muszyna Zdrój
Nowy Sącz
Nowy Sącz Biegonice
Nowy Sącz Jamnica
Nowy Targ
Osielec
Piwniczna
Piwniczna -Zdrój
Pławna
Polna
Poronin
Powroźnik
Przysieki
Ptaszkowa
Pyzówka

Stróże
Stryszów
Sucha Beskidzka
Sucha Beskidzka Zamek
Szaflary
Szaflary Wieś
Szalowa
Tarnów
Tuchów
Wierchomla Wielka
Wilczyska
Wola Łużańska
Zakopane
Zembrzyce
Zubrzyk
Żegiestów
Żegiestów-Zdrój
Tunel
Kozłów
Klimontów

Raba Wyżna

Sędziszów

Rabka Zdrój
Rokiciny Podhalańskie
Rytro
Siedliska k. Tuchowa
Sieniawa
Siepietnica
Skawa
Skawa Środkowa
Skołyszyn
Stary Sącz
Stronie
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Załącznik nr 2

Opłaty za bilety jednorazowe w jedną stronę
Za
odległość

Cena brutto w złotych

Km

Taryfa
N

z ulgą
33%

z ulgą
37%

z ulgą
49%

z ulgą
51%

z ulgą
78%

z ulgą
93%

z ulgą
95%

0-5
6-10
11-15
16-25
26 -35
36-45
46-55
56-62
63-65
66-70
71-76
77-80
81-90
91-100
101-110
111-130
131-150
151-170

4,30
4,60
5,40
6,20
7,40
8,50
9,20
10,10
11,60
13,10
13,80
14,70
15,30
16,20
16,80
17,70
19,20
20,70

2,88
3,08
3,62
4,15
4,96
5,69
6,16
6,77
7,77
8,78
9,25
9,85
10,25
10,85
11,26
11,86
12,86
13,87

2,71
2,90
3,40
3,91
4,66
5,35
5,80
6,36
7,31
8,25
8,69
9,26
9,64
10,21
10,58
11,15
12,10
13,04

2,19
2,35
2,75
3,16
3,77
4,33
4,69
5,15
5,92
6,68
7,04
7,50
7,80
8,26
8,57
9,03
9,79
10,56

2,11
2,25
2,65
3,04
3,63
4,16
4,51
4,95
5,68
6,42
6,76
7,20
7,50
7,94
8,23
8,67
9,41
10,14

0,95
1,01
1,19
1,36
1,63
1,87
2,02
2,22
2,55
2,88
3,04
3,23
3,37
3,56
3,70
3,89
4,22
4,55

0,30
0,32
0,38
0,43
0,52
0,59
0,64
0,71
0,81
0,92
0,97
1,03
1,07
1,13
1,18
1,24
1,34
1,45

0,21
0,23
0,27
0,31
0,37
0,42
0,46
0,50
0,58
0,65
0,69
0,73
0,76
0,81
0,84
0,88
0,96
1,03

Dodatkowo obowiązuje ulga ustawowa 100%.
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Załącznik nr 3

Opłata za bilety jednorazowe „tam i z powrotem”
Za
odległość

Cena brutto w złotych

Km

Taryfa
N

z ulgą
33%

z ulgą
37%

z ulgą
49%

z ulgą
51%

z ulgą
78%

z ulgą
93%

z ulgą
95%

0-5
6-10
11-15
16-25
26 -35
36-45
46-55
56-62
63-65
66-70
71-76
77-80
81-90
91-100
101-110
111-130
131-150
151-170

8,60
9,20
10,80
12,40
14,80
17,00
18,40
20,20
23,20
26,20
27,60
29,40
30,60
32,40
33,60
35,40
38,40
41,40

5,76
6,16
7,24
8,31
9,92
11,39
12,33
13,53
15,54
17,55
18,49
19,70
20,50
21,71
22,51
23,72
25,73
27,74

5,42
5,80
6,80
7,81
9,32
10,71
11,59
12,73
14,62
16,51
17,39
18,52
19,28
20,41
21,17
22,30
24,19
26,08

4,39
4,69
5,51
6,32
7,55
8,67
9,38
10,30
11,83
13,36
14,08
14,99
15,61
16,52
17,14
18,05
19,58
21,11

4,21
4,51
5,29
6,08
7,25
8,33
9,02
9,90
11,37
12,84
13,52
14,41
14,99
15,88
16,46
17,35
18,82
20,29

1,89
2,02
2,38
2,73
3,26
3,74
4,05
4,44
5,10
5,76
6,07
6,47
6,73
7,13
7,39
7,79
8,45
9,11

0,60
0,64
0,76
0,87
1,04
1,19
1,29
1,41
1,62
1,83
1,93
2,06
2,14
2,27
2,35
2,48
2,69
2,90

0,43
0,46
0,54
0,62
0,74
0,85
0,92
1,01
1,16
1,31
1,38
1,47
1,53
1,62
1,68
1,77
1,92
2,07

Dodatkowo obowiązuje ulga ustawowa 100%.

Strona 10 z 11

Załącznik nr 2
do Uchwały Zarządu „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. nr 155/2022 z 26 października 2022 r.

Załącznik nr 4

Opłaty za bilety miesięczne „tam i z powrotem”
Za
odległość
Km

0-15
16-25
26 -35
36-45
46-55
56-62
63-65
66-70
71-76
77-120
121-130
131-150
151-170

Cena brutto w złotych
Taryfa N z ulgą 33%

105,00
140,00
170,00
200,00
220,00
240,00
245,00
260,00
270,00
290,00
300,00
305,00
310,00

70,35
93,80
113,90
134,00
147,40
160,80
164,15
174,20
180,90
194,30
201,00
204,35
207,70

z ulgą 37% z ulgą 49% z ulgą 51% z ulgą 78% z ulgą 93%

66,15
88,20
107,10
126,00
138,60
151,20
154,35
163,80
170,10
182,70
189,00
192,15
195,30

53,55
71,40
86,70
102,00
112,20
122,40
124,95
132,60
137,70
147,90
153,00
155,55
158,10

51,45
68,60
83,30
98,00
107,80
117,60
120,05
127,40
132,30
142,10
147,00
149,45
151,90

23,10
30,80
37,40
44,00
48,40
52,80
53,90
57,20
59,40
63,80
66,00
67,10
68,20

7,35
9,80
11,90
14,00
15,40
16,80
17,15
18,20
18,90
20,30
21,00
21,35
21,70
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