
§ 30. Przejazdy na podstawie biletów wycieczkowych 

1. Uprawnieni 
Bilet wycieczkowy może nabyć każda osoba.  
 

2. Zakres ważności 
 
1) bilety wycieczkowe sprzedawane są na przejazd pociągami uruchamianymi przez KM, z 

wyjątkiem pociągu Słoneczny oraz innych o charakterze komercyjnym, w relacji do 200 km.  
Uprawnienie do korzystania z biletów wycieczkowych nie dotyczy przejazdów w I strefie KM;  

2) bilet wycieczkowy wydaje się na przejazd:  
a) w jedną stronę lub  
b) w kierunku „tam i z powrotem” – jeżeli przejazd „tam” i przejazd „z powrotem” odbywa się tą 

samą drogą;  
3) bilet wycieczkowy można nabyć na zasadach określonych w Regulaminie.  
 

3. Warunki stosowania 
 

1) termin ważności biletu wycieczkowego na przejazd w jedną stronę lub ,,tam i z powrotem” – wynosi 
1 dzień; 

2) oferta bilet wycieczkowy obowiązuje od godz. 18.00: 
a) w każdy piątek, 
b) w dzień poprzedzający dni wolne, 

oraz w sobotę i niedzielę, jak i każdy dzień ustawowo przyjęty jako dzień wolny  od pracy oraz w dni 
określone przez KM podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty; 
3) każdą sobotę traktuje się jak dzień wolny od pracy;  
4) podróż musi być zakończona najpóźniej do godz. 24.00 w ramach ważności biletu, z zastrzeżeniem 

ust. 5; 
5) podróżny, który rozpoczął podróż w dniu ważności biletu wycieczkowego może dojechać do stacji 

przeznaczenia nawet po północy pod warunkiem, że odbywa podróż bez przerwy w podróży; 
6) przejazd na podstawie biletu wycieczkowego w jedną stronę lub w kierunku „tam” dla biletu „tam  

i z powrotem”, musi być rozpoczęta wyłącznie w strefie czasowej określonej na bilecie; 
7) oferta nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi, pozataryfowymi i specjalnymi; 
8) jeżeli przejazd „z powrotem” (na podstawie biletu „tam i z powrotem”) odbywa się tylko na części 

drogi, wówczas nie przysługuje zwrot należności za niewykorzystany odcinek; 
9) zwroty za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety wycieczkowe dokonywane są na 

warunkach określonych w Regulaminie. 
 

4. Opłaty 
 

1) opłaty za bilety wycieczkowe podane są w Załączniku (Tabela opłat za bilety wycieczkowe); 
2)  od opłat nie stosuje się ulg i opustów. 
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 

1) przejazd dalszy poza stację przeznaczenia może odbyć się wyłącznie na podstawie biletu na przejazd 
w jedną stronę – na zasadach określonych w przepisach § 9, pod warunkiem, że nowa stacja 
przeznaczenia jest położona w odległości nie większej niż 200 km od stacji wyjazdu określonej na 
okazanym bilecie;  

2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.  
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