Zasady odprawy
i tabele opłat stosowane przy przejazdach
osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH
”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
obowiązują od 1 stycznia 2014 r.
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Zakres stosowania
Niniejsze zasady mają zastosowanie przy przejazdach osób uprawnionych zgodnie z postanowieniami KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH
(dalej: KSP), stanowiącymi załącznik do POROZUMIENIA w sprawie uprawnień
do kolejowych świadczeń przejazdowych zawartego w dniu 21 maja 2012 roku
w Warszawie pomiędzy Zarządem ‘’Przewozy Regionalne” sp. z o.o.,
a związkami zawodowymi.
Kolejowe świadczenia przejazdowe przysługują w komunikacji krajowej,
w ogólnodostępnych pociągach osobowych, uruchamianych przez ‘’Przewozy
Regionalne’” sp. z o.o., ujętych w obowiązującym rozkładzie jazdy pociągów w klasie dowolnej, tj.:
 w pociągach REGIO (w kl. 2),
 w pociągach interREGIO (w kl. 1 i kl. 2),
 w pociągach REGIOekspres (w kl. 1 i kl. 2),
z zastrzeżeniem ust. 31.
Zasady wynikające z KŚP nie mają zastosowania przy nabywaniu biletów
według taryf i ofert specjalnych, stosowanych przez przewoźnika w ramach
prowadzonej polityki handlowej.
Przejazdy osób uprawnionych, o których mowa w ust. 5 i 6 w pociągach
dodatkowych o charakterze komercyjnym, w których obowiązuje specjalna
taryfa, mogą odbywać się wyłącznie na podstawie biletów jednorazowych
zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami - na zasadach podawanych
każdorazowo w warunkach taryfowych danej oferty, zamieszczonych na stronie
internetowej PR.

Uprawnieni
5. Osobami uprawnionymi do przejazdów ulgowych są:
1) pracownicy – na podstawie:
a) biletów jednorazowych,
b) biletów odcinkowych miesięcznych imiennych (dalej: bilet odcinkowy),
c) biletów sieciowych rocznych imiennych (dalej: bilet sieciowy),
2) emeryci, renciści (w tym renciści rodzinni) i osoby pobierające świadczenia
przedemerytalne – na podstawie:
a) biletów jednorazowych,
b) biletów odcinkowych miesięcznych imiennych (dalej: bilet odcinkowy),
c) biletów sieciowych rocznych imiennych (dalej: bilet sieciowy),
którym pracodawca przyznał uprawnienie do ulgowej usługi transportowej.
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6. Członkowie rodzin (tj. współmałżonkowie i dzieci) osób wymienionych w ust. 5
są uprawnieni do przejazdów na podstawie Karnetu Kolejowego, o którym mowa
w ust. 10.
7. Przez pracodawcę należy rozumieć Centralę ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie oraz jednostki wykonawcze. Pracodawca jest również
wystawcą dokumentów poświadczających uprawnienie.
8. Uprawnienia dla osób wymienionych w ust. 5 (oraz ich współmałżonków i dzieci)
przyznawane są na wniosek tych osób.
Wzór Wniosku pracownika*/emeryta*/rencisty*/osoby pobierającej świadczenie
przedemerytalne* o wykup uprawnień do kolejowych świadczeń przejazdowych
na rok 2014 (dalej: Wniosek) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych zasad.
Dokumenty poświadczające uprawnienie
9. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowych przejazdów w 2014r.
osób określonych w ust. 5 jest Poświadczenie uprawnienia do przejazdów z
ulgą 99% w pociągach uruchamianych przez ”Przewozy Regionalne” sp. z
o.o. (dalej zwane Poświadczenie) albo Legitymacja poświadczająca
uprawnienie do ulgowej usługi transportowej w pociągach uruchamianych
przez ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (dalej zwana Legitymacja), których
wzory stanowią
Załącznik 2 i 3 do niniejszych zasad. Na
Poświadczeniu/Legitymacji dla pracownika znajduje się informacja: „pracownik”
(w postaci nadruku). Poświadczenie/Legitymacja dla osób, określonych w ust. 5
pkt. 2 powyższej informacji nie posiada.
10. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do nieodpłatnego pobrania 6
jednorazowych biletów na przejazd w określonej relacji wszystkimi rodzajami
pociągów (wskazanych w ust. 2) dla osób określonych w ust. 6 jest imienny
Karnet Kolejowy (dalej: Karnet), którego wzór stanowi Załącznik 4 do
niniejszych zasad.
11. W danym roku kalendarzowym dla współmałżonka i dzieci przysługują
maksymalnie po dwa Karnety dla każdej osoby, z tym, że pracodawca przyznaje
nieodpłatnie wyłącznie jeden Karnet, natomiast opłata za drugi Karnet uiszczana
jest przez wnioskodawcę (tj. osobę wymienioną w ust. 5). W przypadku
wydawania drugiego Karnetu na zasadach, określonych w ust. 16, nie pobiera
się opłaty za Karnet.
12. W przypadku zagubienia lub kradzieży Poświadczenia/Legitymacji, a także jej
zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym korzystanie, należy niezwłocznie
powiadomić wystawcę.
13. Za Poświadczenie/Legitymację zniszczoną, zagubioną lub skradzioną,
wystawca może wydać duplikat (nie więcej niż trzy w danym roku
kalendarzowym) - za pobraniem opłaty za czynności związane z obsługą i
wydaniem oraz opłaty dodatkowej.
14. O utracie Karnetu należy niezwłocznie powiadomić wystawcę. Za Karnet
zniszczony, zagubiony lub skradziony nie wydaje się duplikatu, także
w przypadku zgłoszenia do organów ścigania.
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15. Osoba, dla której wydano Poświadczenie/Legitymację lub Karnet jest
zobowiązana zwrócić pracodawcy te dokumenty w przypadku utraty bądź
wygaśnięcia prawa do świadczeń przejazdowych.
16. Dla osób, zatrudnionych na czas określony/ członków ich rodzin, Legitymacja/
Karnet wydawane są ze skróconym terminem ważności (nadruk na czołowej
stronie dokumentu). Po upływie tego terminu pracownik jest zobowiązany
zwrócić pracodawcy Poświadczenie/Legitymację i/lub Karnet. W przypadku
przedłużenia umowy o pracę wydawane jest nowe Poświadczenie/Legitymacja
i/lub Karnet w ramach wymiany, przy czym Karnet jest wydawany z odpowiednią
liczbą pozostałych do wykorzystania kuponów.
17. Wysokość opłat za czynności związane z obsługą i wydaniem
Poświadczenia/Legitymacji (w tym za wydanie duplikatu oraz wymianę
Legitymacji) oraz pierwszego i drugiego Karnetu (w tym jego wymiany zgodnie z
ust. 16 w przypadku przedłużenia umowy o pracę), a także za jednorazową
obsługę wniosku (uiszczaną przez osoby, o których mowa w ust. 5 pkt. 2) jest
określona we wniosku.
18. Odstępowanie dokumentu poświadczającego uprawnienie, jak również
posługiwanie się sfałszowanym dokumentem, jest zabronione.
19. Osoby, które dopuściły się czynu określonego w ust. 18, zostają pozbawione
prawa do świadczeń przejazdowych na okres nie krótszy niż rok kalendarzowy
i nie dłuższy niż 3 lata.
Zasady i warunki odprawy osób uprawnionych
20. Bilety na przejazd wydane zgodnie z KSP: jednorazowe, odcinkowe i sieciowe
(dalej: bilety ulgowe) oraz jednorazowe bilety nieodpłatne wydane na
podstawie Karnetu (dalej: bilety nieodpłatne) można nabyć w kasie biletowej
oraz u obsługi pociągu (z wyjątkiem biletów sieciowych).
21. Zgłaszanie braku biletu ulgowego i biletu nieodpłatnego oraz pobieranie opłaty
za wydanie biletu w pociągu odbywa się na zasadach i warunkach określonych
w Regulaminie przewozu (RPR).
22. Na przejazd jednorazowy częściowo pociągiem REGIO i częściowo pociągiem
interREGIO albo/i REGIOekspres (bądź częściowo pociągiem interREGIO
i częściowo pociągiem REGIOekspres), a także jeżeli przejazd odbywa się w
wagonach różnej klasy - wydaje się oddzielne bilety ulgowe. Zasada ta nie
dotyczy wydawania biletów nieodpłatnych.
23. Bilet odcinkowy jest wydawany wyłącznie w relacji „tam i z powrotem” na
maksymalną odległość do 200 km na przejazdy w klasie dowolnej pociągów
uruchamianych przez PR. Termin ważności biletu odcinkowego miesięcznego
może być dłuższy niż 31 grudnia 2014r.
24. Bilet ulgowy wydany na przejazdy pociągami, w których obowiązuje wyższa
taryfa uprawnia również do przejazdów w pociągach o taryfie niższej - w relacji
nie dłuższej niż wskazana na bilecie. Zwrot różnicy należności nie przysługuje.
25. Bilet sieciowy jest ważny na przejazdy w klasie dowolnej wszystkimi rodzajami
pociągów. Termin ważności biletu sieciowego nie może być dłuższy niż termin
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ważności Poświadczenia/Legitymacji. Sprzedaż biletów sieciowych będzie
prowadzona do 31 marca 2014r. (włącznie). Ceny biletów sieciowych odnoszą
się do pełnego roku kalendarzowego, z wyjątkiem biletów zakupionych w lutym
lub w marcu, których ceny ulegają obniżeniu proporcjonalnie do czasu, na który
zostały wykupione.
26. Karnet składa się z 6 kuponów. Na podstawie jednego kuponu Karnetu wydaje
się nieodpłatnie jednorazowy bilet na przejazd jednej osoby w jedną stronę w kl.
1 lub 2 – na zasadach określonych w Taryfie Przewozowej (TPR). Bilet wystawia
się we wskazanej przez nabywcę relacji, na określoną drogę przewozu, datę
wyjazdu, klasę wagonu i rodzaj pociągu. Bilet ten jest ważny 3 dni, co oznacza,
że wyjazd ze stacji początkowej może nastąpić w dowolnym dniu ważności
biletu i dozwolone są przerwy w podróży. Rozpoczęcie przejazdu w 2 lub 3 dniu
nie wydłuża terminu ważności biletu. W przypadku, gdy podróżny odbywa
przejazd pociągami różnego rodzaju wydaje się nieodpłatny bilet kombinowany i
ewentualnie dodatkowy bilet/ bilety nieodpłatne.
W przypadku przejazdu częściowo pociągami PR i częściowo pociągiem innego
przewoźnika, na przejazd pociągami PR wydaje się jednocześnie oddzielne
bilety nieodpłatne z tym samym terminem ważności.
Na kuponie Karnetu sprzedawca wpisuje numer wydanego biletu/ biletów
nieodpłatnych i potwierdza datownikiem lub pieczątką identyfikacyjną.
27. Przy zakupie ulgowego biletu w kasie biletowej nie jest wymagane okazanie
Poświadczenia/Legitymacji. Przy zakupie biletu w pociągu należy wręczyć
Poświadczenie/Legitymację pracownikowi obsługi pociągu.
28. Nabywca biletu nieodpłatnego zobowiązany jest wręczyć Karnet sprzedawcy,
w celu dokonania przez niego czynności wskazanych w ust. 26. Obowiązkiem
nabywcy jest sprawdzenie, czy do kuponu został wpisany numer wydanego
biletu, a kupon ostemplowany.
29. Bilety ulgowe i nieodpłatne nie zapewniają miejsca do siedzenia w pociągu.
W przypadku braku miejsca do siedzenia przewoźnik nie zwraca opłaty za
przejazd (w całości lub części) oraz nie wypłaca odszkodowania (rekompensaty)
z tego tytułu.
30. Na podstawie biletu ulgowego lub nieodpłatnego, podróżny może zabrać ze
sobą do pociągu i nieodpłatnie przewieźć w relacji na nim wskazanej:
1) jeden rower
2) jednego psa (lub inne zwierzęta domowe),
3) bagaż ręczny (do 3 sztuk),
na zasadach określonych w RPR i TPR.
31. Osoby uprawnione do przejazdu na podstawie biletu ulgowego lub
nieodpłatnego, będące jednocześnie:
1) osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji,
2) osobami niewidomymi uznanymi za osoby niezdolne do samodzielnej
egzystencji (lub uznanymi za osoby całkowicie niezdolne do pracy),
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3) cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych uznanymi za osoby
niezdolne do samodzielnej egzystencji (lub uznanymi za osoby całkowicie
niezdolne do pracy),
mogą odbywać przejazd w towarzystwie odpowiednio opiekuna lub przewodnika
nie korzystającego z uprawnień do KSP – wyłącznie w wagonie klasy 2.
Powyższe dotyczy również przejazdów na podstawie biletu nieodpłatnego
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych: dzieci i młodzieży do
ukończenia 24 roku życia oraz studentów do ukończenia 26 roku życia w
relacjach wskazanych w TPR.
Jedno z rodziców (lub opiekun) albo przewodnik towarzyszący w podróży osobie,
o której mowa wyżej nie korzystający z uprawnień do KSP, odbywa przejazd na
podstawie biletu z odpowiednią ulgą ustawową (tj. 78% lub 95%).
32. W sprawach nie uregulowanych, w zakresie zasad i warunków odprawy osób
uprawnionych, stosuje się odpowiednio postanowienia TPR i RPR.
Kontrola dokumentów przewozu
33. Podczas kontroli dokumentów przewozu w pociągu należy wręczać osobie
upoważnionej do kontroli na każde żądanie ważny:
1) bilet ulgowy, Poświadczenie/Legitymację oraz dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość właściciela Poświadczenia/Legitymacji, a w
przypadku biletu odcinkowego i sieciowego – dokument, którego numer jest
wpisany na bilecie,
2) bilet nieodpłatny, Karnet z kuponem na którym wpisano numer biletu oraz
dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość właściciela Karnetu;
w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 24 roku życia oraz studentów
do ukończenia 26 roku życia – dokument poświadczający uprawnienia do
korzystania z ulgi ustawowej, wskazany w TPR,
3) w przypadku osób wskazanych w ust. 31 – dodatkowo jeden z dokumentów
określonych w TPR, poświadczający uprawnienie do przejazdu z opiekunem
lub przewodnikiem; w przypadku opiekuna lub przewodnika ww. osób jednorazowy bilet z przysługującą ulgą ustawową.
34. Brak ważnych dokumentów wskazanych w ust. 33 skutkuje uznaniem danej
osoby (w tym przewodnika lub opiekuna) za podróżnego bez ważnego
dokumentu przewozu.
35. Zafoliowane Poświadczenie/Legitymacja lub Karnet są nieważne.
Zmiana umowy przewozu, zwrot należności za bilet
36. Zmiana umowy przewozu (na podstawie ulgowego biletu jednorazowego lub
nieodpłatnego) jest możliwa wyłącznie w zakresie terminu wyjazdu.
37. W razie przejazdu poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie ulgowym lub
nieodpłatnym należy nabyć nowy bilet na przejazd od pierwotnej stacji
przeznaczenia do nowej stacji przeznaczenia, na zasadach określonych w RPR
i TPR; w przypadku wydawania biletu nieodpłatnego, jego numer należy wpisać
na kolejnym kuponie Karnetu zgodnie z ust.26.
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38. Zwrotów należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety ulgowe
dokonuje się na zasadach i warunkach określonych w RPR, z zastrzeżeniem
ust. 39.
39. Nie dokonuje się zwrotów należności za niewykorzystane bilety ulgowe, jeżeli
kwota zwrotu jest niższa niż 4,00 zł.
Powyższe ograniczenie nie dotyczy niewykorzystanych ulgowych biletów
jednorazowych, zwracanych w przypadkach określonych Rozporządzeniem (WE)
nr 1371/2007 oraz ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1173).
40. Za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet nieodpłatny nie przysługuje
zwrot równowartości ceny biletu normalnego lub ulgowego.
Zasady ustalania opłat przewozowych, tabele opłat
41. Minimalna opłata za przejazd uiszczona przez osobę uprawnioną, o której
mowa w ust. 5, nie może być niższa niż 50% ceny najtańszego biletu
jednorazowego normalnego, stosowanego przez ”Przewozy Regionalne” sp. z
o.o. w danej klasie wagonu i rodzaju pociągu (wskazanego w ust. 2).
42. Opłata za bilet jednorazowy wynosi:
za odległość

km
do 800

REGIO
klasa 2

interREGIO
klasa 2

cena brutto zł
2,00

cena brutto zł
5,50

interREGIO
klasa 1
REGIOekspres
klasa 2
cena brutto zł
6,00

REGIOekspres
klasa 1
cena brutto w zł
8,50

43. Opłata za bilet odcinkowy miesięczny imienny jest zryczałtowana i wynosi:
za odległość
km

REGIO, interREGIO i REGIOekspres
klasa dowolna
cena brutto w zł

do 200
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44. Opłata za bilet sieciowy imienny obowiązujący w 2014 r. jest zryczałtowana i
wynosi:
REGIO, interREGIO i REGIOekspres
klasa dowolna
czas ważności biletu
ważny na rok 2014
ważny 1 luty – 31 grudzień 2014
ważny 1 marzec – 31 grudzień 2014

cena brutto w zł
210,00
192,50
175,00

45. Tracą moc Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób
korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH „Przewozy
Regionalne” spółka z o.o. obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.
46. Niniejsze zasady udostępnione są do wglądu w siedzibach Centrali i jednostek
wykonawczych ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o.
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