
§ 34. Przejazdy grupowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych 

 

1. Uprawnieni 
 

1) każda zorganizowana grupa dzieci, młodzieży, osób dorosłych; 

2) przewodnicy/opiekunowie towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt. 1. 

Przewodnikiem/opiekunem może być osoba dorosła. 

 

2. Zakres ważności 
 

Ulgę stosuje się przy przejazdach pociągami uruchamianymi przez KM, z wyjątkiem pociągu 

„Słoneczny”,  
 „Dragon” i innych o charakterze komercyjnym. 

 

3. Warunki stosowania i opłaty 

 
1) bilety na przejazd grupy można nabyć wyłącznie w kasach biletowych;                                                             

2) od każdej zorganizowanej grupy, złożonej co najmniej z 10 osób, nie wliczając 

przewodników/opiekunów, pobiera się opłaty za bilety z zastosowaniem Tabel opłat za bilety 

grupowe – normalnych lub z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 95%, 

zamieszczonych w Załączniku, w zależności od indywidualnych uprawnień uczestników grupy; 

3) opłaty pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników grupy, z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) na każdych 10 uczestników grupy płacących za bilet - jeden przewodnik/opiekun korzysta 

z bezpłatnego  

przejazdu. Jeżeli liczba przewodników/opiekunów jest większa, stosuje się wobec nich opłaty, 

o których  

mowa w pkt. 2; 

5) podczas kontroli w pociągu, osoba odpowiedzialna za grupę jest zobowiązana okazywać bilet (-y) 

na przejazd grupy – łącznie; 

6) rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest tylko jeden raz, pod warunkiem, że liczba 

uczestników korzystających z przejazdu grupowego nie będzie mniejsza niż 10 osób; 

7) uczestnicy przejazdu grupowego korzystający z uprawnienia do ulgi ustawowej obowiązani są 

okazać indywidualne dokumenty poświadczające te uprawnienia. Wobec osoby korzystającej 

z biletu ulgowego bez uprawnień do ulgi, lub która nie może okazać dokumentu poświadczającego 

to uprawnienie, stosuje się odpowiednio postanowienia § 15 TP-KM oraz Regulaminu; 

8) przewodnik/opiekun grupy zobowiązany jest do nadzoru nad przestrzeganiem przez uczestników 

przejazdu grupowego obowiązujących przepisów porządkowych. Ponadto ponosi wraz 

z uczestnikami przejazdu grupowego, solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone KM. 

 

 

4. Zmiana umowy przewozu 

 
1) przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie, bądź przejazd drogą inną (dłuższą, w tej 

samej strefie odległości lub krótszą) może nastąpić na warunkach określonych w §§ 9-11; 

2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 
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