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Regulamin oferty 

BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY 
 

(obowiązuje od 01.08.2017 r.) 

 

§ 1 

Podstawowe informacje 
 

1. Bilet miesięczny sieciowy imienny w terminie na nim wskazanym uprawnia do nieograniczonej 

liczby przejazdów na terenie Polski pociągami i autobusami uruchamianymi przez Koleje 

Dolnośląskie według obowiązującego rozkładu jazdy. 
 

2. Bilet miesięczny sieciowy imienny wydaje się na okres jednego miesiąca (np. od 1 kwietnia  

do 30 kwietnia, od 15 października do 14 listopada). 
 

3. Bilet miesięczny sieciowy imienny normalny może nabyć każda osoba. 
 

4. Bilet miesięczny sieciowy imienny z zastosowaniem opłat ulgowych mogą nabyć osoby 

ustawowo uprawnione do przejazdów ulgowych na podstawie biletów miesięcznych 

imiennych. Osoby, których uprawnienie zostało ustawowo ograniczone do określonej relacji 

przejazdu muszą nabyć bilet normalny. 
 

5. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego sieciowego w dni ustawowo wolne od pracy, soboty 

oraz na podstawie decyzji handlowej przewoźnika w inne dni, podane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej www.kolejedolnoslaskie.pl, ma prawo zabrać ze sobą 

dwoje współpodróżnych, którzy odbywają przejazd na podstawie biletów jednorazowych  

na przejazd „tam” ze zniżką w wysokości 30% w stosunku do cen biletów jednorazowych  

na przejazd „tam” w taryfie podstawowej. 
 

6. Terminy ważności biletów jednorazowych na przejazd „tam” dla współpodróżnego są tożsame 

z terminami ważności biletów jednorazowych według taryfy normalnej, określonymi w § 7 

Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD). 
 

7. Bilet jednorazowy normalny na przejazd „tam” dla współpodróżnego może nabyć każda osoba. 
 

8. Bilet jednorazowy na przejazd „tam” dla współpodróżnego z zastosowaniem opłat ulgowych 

mogą nabyć osoby ustawowo uprawnione do przejazdów ulgowych na podstawie biletów 

jednorazowych. 

 

 

§ 2 

Opłaty 
 

1. Cena biletu miesięcznego sieciowego imiennego jest zryczałtowana i wynosi: 

Cena biletu  
(brutto – zawiera podatek VAT w wysokości 8%) 

bez uprawnień 
do ulgi ustaw. 

z ulgą 
ustawową 33%  

z ulgą 
ustawową 37%  

319,00 zł 213,73 zł 200,97 zł 
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Cena biletu  
(brutto – zawiera podatek VAT w wysokości 8%) 

z ulgą 
ustawową 49% 

z ulgą 
ustawową 51%  

z ulgą 
ustawową 93%  

162,69 zł 156,31 zł 22,33 zł 
 

2. Cena biletu jednorazowego na przejazd „tam” dla współpodróżnego jest zależna od odległości 

przejazdu i wynosi: 

Odległość 
taryfowa 

[km] 

Cena biletu  
(brutto – zawiera podatek VAT w wysokości 8%) 

bez uprawnień z ulgą z ulgą z ulgą 

do ulgi ustaw. ustawową 33% ustawową 37% ustawową 49% 

do 5          2,80 zł          1,88 zł          1,76 zł          1,43 zł 

6 – 10          3,08 zł          2,06 zł          1,94 zł          1,57 zł 

11 – 15          3,71 zł          2,49 zł          2,34 zł          1,89 zł 

16 – 20          4,55 zł          3,05 zł          2,87 zł          2,32 zł 

21 – 25          5,32 zł          3,56 zł          3,35 zł          2,71 zł 

26 – 30          5,74 zł          3,85 zł   3,62 zł           2,93 zł 

31 – 35          6,86 zł          4,60 zł   4,32 zł           3,50 zł 

36 – 40          7,42 zł          4,97 zł   4,67 zł           3,78 zł 

41 – 47          8,19 zł          5,49 zł   5,16 zł           4,18 zł 

48 – 53          9,45 zł          6,33 zł   5,95 zł           4,82 zł 

54 – 59        10,22 zł          6,85 zł   6,44 zł           5,21 zł 

60 – 67        10,92 zł          7,32 zł   6,88 zł           5,57 zł 

68 – 73        11,27 zł          7,55 zł   7,10 zł           5,75 zł 

74 – 80        11,97 zł          8,02 zł   7,54 zł           6,10 zł 

81 – 90        13,02 zł          8,72 zł   8,20 zł           6,64 zł 

91 – 100        13,86 zł          9,29 zł   8,73 zł           7,07 zł 

101 – 120        15,40 zł        10,32 zł   9,70 zł           7,85 zł 

121 – 140        16,52 zł        11,07 zł     10,41 zł           8,43 zł 

141 – 160        17,85 zł        11,96 zł     11,25 zł           9,10 zł 

161 – 180        18,97 zł         12,71 zł     11,95 zł           9,67 zł 

181 – 200        20,37 zł         13,65 zł     12,83 zł         10,39 zł 

201 – 240        21,84 zł         14,63 zł     13,76 zł         11,14 zł 

241 – 280        23,31 zł         15,62 zł     14,69 zł         11,89 zł 

281 – 320        24,78 zł         16,60 zł     15,61 zł         12,64 zł 

321 – 360        25,97 zł         17,40 zł     16,36 zł         13,24 zł 

361 – 400        27,30 zł         18,29 zł     17,20 zł         13,92 zł 

401 – 500        28,70 zł         19,23 zł     18,08 zł         14,64 zł 

501 – 600        30,10 zł         20,17 zł     18,96 zł         15,35 zł 

601 – 700        31,50 zł         21,11 zł     19,85 zł         16,07 zł 

701 – 800        32,90 zł         22,04 zł     20,73 zł         16,78 zł 
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Odległość 
taryfowa 

[km] 

Cena biletu  
(brutto – zawiera podatek VAT w wysokości 8%) 

z ulgą z ulgą z ulgą z ulgą 

ustawową 51% ustawową 78% ustawową 93% ustawową 95% 

do 5  1,37 zł   0,62 zł   0,20 zł   0,14 zł  

6 – 10  1,51 zł   0,68 zł   0,22 zł   0,15 zł  

11 – 15  1,82 zł   0,82 zł   0,26 zł   0,19 zł  

16 – 20  2,23 zł   1,00 zł   0,32 zł   0,23 zł  

21 – 25  2,61 zł   1,17 zł   0,37 zł   0,27 zł  

26 – 30  2,81 zł   1,26 zł   0,40 zł   0,29 zł  

31 – 35  3,36 zł   1,51 zł   0,48 zł   0,34 zł  

36 – 40  3,64 zł   1,63 zł   0,52 zł   0,37 zł  

41 – 47  4,01 zł   1,80 zł   0,57 zł   0,41 zł  

48 – 53  4,63 zł   2,08 zł   0,66 zł   0,47 zł  

54 – 59  5,01 zł   2,25 zł   0,72 zł   0,51 zł  

60 – 67  5,35 zł   2,40 zł   0,76 zł   0,55 zł  

68 – 73  5,52 zł   2,48 zł   0,79 zł   0,56 zł  

74 – 80  5,87 zł   2,63 zł   0,84 zł   0,60 zł  

81 – 90  6,38 zł   2,86 zł   0,91 zł   0,65 zł  

91 – 100  6,79 zł   3,05 zł   0,97 zł   0,69 zł  

101 – 120  7,55 zł   3,39 zł   1,08 zł   0,77 zł  

121 – 140  8,09 zł   3,63 zł   1,16 zł   0,83 zł  

141 – 160  8,75 zł   3,93 zł   1,25 zł   0,89 zł  

161 – 180  9,30 zł   4,17 zł   1,33 zł   0,95 zł  

181 – 200  9,98 zł   4,48 zł   1,43 zł   1,02 zł  

201 – 240    10,70 zł   4,80 zł   1,53 zł   1,09 zł  

241 – 280    11,42 zł   5,13 zł   1,63 zł   1,17 zł  

281 – 320    12,14 zł   5,45 zł   1,73 zł   1,24 zł  

321 – 360    12,73 zł   5,71 zł   1,82 zł   1,30 zł  

361 – 400    13,38 zł   6,01 zł   1,91 zł   1,37 zł  

401 – 500    14,06 zł   6,31 zł   2,01 zł   1,44 zł  

501 – 600    14,75 zł   6,62 zł   2,11 zł   1,51 zł  

601 – 700    15,44 zł   6,93 zł   2,21 zł   1,58 zł  

701 – 800    16,12 zł   7,24 zł   2,30 zł   1,65 zł  

 

 

§ 3 

Sprzedaż biletów 
 

1. Bilety miesięczne sieciowe imienne są wydawane: 

1) w Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD, 

2) w pociągach i autobusach KD (z wyłączeniem odcinka Szklarska Poręba Górna –  

Jakuszyce Gr), 

3) w automatach biletowych (stacjonarnych i mobilnych), prowadzących sprzedaż biletów KD, 

4) we wszystkich kasach biletowych Przewozów Regionalnych. 
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2. Bilety jednorazowe na przejazd „tam” dla współpodróżnego są wydawane: 

1) w Biurach Obsługi Klienta KD i kasach biletowych KD, 

2) w pociągach i autobusach KD, 

3) w automatach biletowych (stacjonarnych i mobilnych), prowadzących sprzedaż biletów KD, 

4) za pośrednictwem systemu eKD (bilety internetowe), 

5) za pośrednictwem systemu SkyCash (bilety telefoniczne) – po ogłoszeniu, 

6) we wszystkich kasach biletowych Przewozów Regionalnych. 
 

3. Przedsprzedaż biletów miesięcznych imiennych sieciowych oraz biletów jednorazowych  

na przejazd „tam” dla współpodróżnego wynosi 30 dni. 

 

 

§ 4 

Zmiana/rozwiązanie umowy przewozu 
 

1. W zakresie biletów miesięcznych sieciowych imiennych obowiązują analogiczne zasady zwrotu 

jak dla biletów miesięcznych odcinkowych imiennych, wskazane w § 16 RP-KD. 
 

2. W przypadku zgłoszenia się podróżnego bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi nie 

dokonuje się żadnych dopłat do biletu miesięcznego sieciowego imiennego. Podróżny jest 

zobowiązany nabyć bilet jednorazowy normalny zgodnie rzeczywistą relacją przejazdu.  

Na bilecie umieszcza się adnotację o treści określonej w § 18 ust. 3 pkt 2 lit. a RP-KD. 
 

3. W zakresie biletów jednorazowych na przejazd „tam” dla współpodróżnego: 

1) zmiana umowy przewozu wymaga nabycia nowego biletu na faktyczny przejazd; 

2) zwrotu należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety jednorazowe 

dokonuje się zgodnie z § 15 RP-KD. 
 

4. Przejście do pojazdu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 

 

 

§ 5 

Pozostałe postanowienia 
 

1. Na biletach jednorazowych na przejazd „tam” dla współpodróżnego umieszcza się numer 

biletu miesięcznego imiennego sieciowego, do którego zostały wydane. Współpodróżni 

zobowiązani są odbywać przejazd wspólnie z posiadaczem biletu miesięcznego imiennego 

sieciowego, w przeciwnym razie są traktowani jak osoby bez ważnego biletu na przejazd. 
 

2. Współpodróżny z biletem jednorazowym na przejazd „tam”, który rozpoczął przejazd  

lub wznowił go po przerwie ze stacji pośredniej w terminie ważności biletu, może dojechać  

do stacji docelowej po północy bez względu na to, czy przejazd odbywa się pociągiem 

bezpośrednim, jak i najbliższym pociągiem KD jadącym w danym kierunku – w przypadku 

konieczności przesiadania się. 
 

3. Ofertę biletu miesięcznego sieciowego imiennego oraz biletu jednorazowego na przejazd 

„tam” łączy się wyłącznie z biletami na przewóz roweru / psa / bagażu (wydawanymi do biletu WER
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5 

na przejazd), które uprawniają do przewozu roweru / psa / bagażu pociągami Kolei 

Dolnośląskich S.A., na zasadach i warunkach określonych w RP-KD i TP-KD. 
 

4. Do biletów wystawionych według oferty nie stosuje się dalszych ulg handlowych. 
 

5. Nabycie biletu jednorazowego na przejazd „tam” dla współpodróżnego przez posiadacza 

biletu miesięcznego sieciowego imiennego w pociągu/autobusie KD nie jest zwolnione  

z opłaty za wydanie biletu w pociągu. 
 

6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają: 

1) Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD), 

2) Taryfa przewozowa osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (TP-KD), 

3) Regulaminu Internetowego Systemu Sprzedaży eKD, 

4) Regulaminu usługi „Bilet przez telefon komórkowy” w Koleje Dolnośląskie S.A., 

5) Regulaminu Użytkownika Systemu SkyCash. 
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