
§ 39. Bilety sieciowe imienne KM 
 

1. Uprawnieni 
 

1) bilet wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba; 
2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 35% lub 50% może nabyć bilet ulgowy.  
 
 
 

2. Zakres ważności 
 

1) wydaje się następujące rodzaje biletów sieciowych  imiennych:  
a) dobowe KM – ważny w ciągu 24 godzin  licząc od godziny określonej na bilecie lub 

wskazanej przez nabywcę,  
b) 3-dniowe KM - ważny przez kolejne po sobie następujące trzy dni do godziny 24.00 trzeciego 

dnia ważności biletu, 
c) miesięczne - na okres jednego miesiąca, np.: od 6 lutego do 5 marca - gdy miesiąc luty ma 28 

dni, od 6 lutego do 6 marca - gdy miesiąc luty ma 29 dni, od 13 kwietnia do 12 maja, 
d) kwartalne - na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy, np.: od 15 września do 

14 grudnia, od 1 listopada do 31 stycznia, 
e) roczne - na okres dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy, np.: od 1 stycznia do 31 

grudnia; 
1) bilet sieciowy uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami uruchamianych przez 

KM,  
z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze komercyjnym, na obszarze 
ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Małkinia, 
Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kam., Drzewica, w terminie ważności na nim 
wskazanym; 

2) bilety wymienione w pkt. 1 ważne są począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, 
z zachowaniem terminu przedsprzedaży. 
 

3. Warunki stosowania 
 

1) bilety, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 wydawane są wyłącznie elektronicznie:  
a) lit. a-e w kasach biletowych, 
b) lit. a-d w biletomatach; 

2)  przy zbiorowym zakupie biletów, nabywca wypełnia zamówienie (wzór nr 64); 
3) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, właściciel biletu zobowiązany jest wpisać  czytelnie 

w sposób trwały, nieścieralny (w miejscu przeznaczonym na bilecie) swoje imię, nazwisko, numer 
dokumentu ze zdjęciem, z wyjątkiem biletu zakodowanego  na Karcie Mazowieckiej. Bez 
wpisanych w sposób trwały, nieścieralny wszystkich powyższych danych bilet jest nieważny. 
Bilet jest ważny łącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany; 

4) w przypadku nabycia biletu z ulgą 35% „KM-35” dla dziecka w wieku do rozpoczęcia rocznego 
przygotowania przedszkolnego, dopuszcza się możliwość wpisania na bilecie dla tego dziecka 
nazwy dokumentu, z którego wynika wiek dziecka;  

5) do przejazdów na podstawie biletu sieciowego imiennego uprawniona jest tylko ta osoba, której 
dane zostały na nim zamieszczone; 

6) w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta inna osoba niż na nim wskazana, KM uznaje bilet za 
nieważny, a osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu; 

7) foliowanie biletu, ani też przedłużenie terminu jego ważności, nie jest dozwolone; 
8) bilety sieciowe imienne podrobione, przerobione uważa się za nieważne; 
9) za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione, nie zwraca się uiszczonych opłat  

i nie wydaje duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do organów ścigania. 
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4. Opłaty 
 

1) bilety sieciowe imienne wydawane są z zastosowaniem opłat zryczałtowanych wskazanych 
w Załączniku (Tabele opłat za bilety sieciowe imienne KM); 

2) zwroty biletów sieciowych imiennych KM dokonywane są na zasadach określonych 
w Regulaminie. 

 
5. Zmiana umowy przewozu 

 
Przejście do pociągu innego przewoźnika z biletem sieciowym imiennym KM nie jest dozwolone. 
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