
§ 31. Przejazdy na podstawie biletów abonamentowych 

 
1. Uprawnieni 

 
Bilet wg taryfy normalnej może kupić każda osoba. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) sprzedawane są bilety na przejazdy pociągami KM, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych 
o charakterze komercyjnym; 

2) bilet abonamentowy: 
a) jest ważny przez dwa miesiące od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, np. od 30 

września do 29 listopada, 12 czerwca do 11 sierpnia,  
b) uprawnia do dwunastu jednorazowych przejazdów w wybranej przez podróżnego relacji 

określonej na bilecie. 
 

3. Warunki stosowania 
 

1) do przejazdu na podstawie biletu abonamentowego uprawniony jest jego okaziciel; 
2) bilety wydawane są wyłącznie elektronicznie;  
3) posiadacz biletu zobowiązany jest przed każdym przejazdem zalegalizować bilet – na załączonym 

do niego karnecie – w kasie biletowej (z pominięciem kolejki) lub w pociągu na zasadach 
określonych  
w Regulaminie; 

4) bilet może być zalegalizowany na przejazd maksymalnie dla tylu osób, ile jest wolnych rubryk 
w karnecie; 

5) w przypadku zakupu biletu: 
a) do stacji (przystanku), na której nie ma kasy biletowej, przejazd powrotny należy każdorazowo 

legalizować w kasie biletowej przy ostemplowaniu biletu na przejazd „tam”, 
b) do stacji z czynną kasą, przejazd powrotny można zalegalizować w kasie biletowej przy 

ostemplowaniu biletu na przejazd „tam”; 
6) bilet może być zalegalizowany przez kierownika/konduktora w pociągu: 

a) w przypadku wyjazdu ze stacji, na której jest czynna kasa biletowa za pobraniem opłaty za 
legalizację określoną w Załączniku (Wykaz innych opłat) pod warunkiem, że podróżny zgłosił 
przejazd, na zasadach określonych w Regulaminie, 

b) w przypadku wyjazdu ze stacji, na której nie ma kasy biletowej lub jest nieczynna, na zasadach 
określonych w Regulaminie, w tym przypadku nie pobiera się opłaty za legalizację w pociągu; 

7) nie podlegają zwrotowi opłaty uiszczone z powodu nie okazania w pociągu biletu, choćby później 
podróżny bilet ten okazał; 

8) foliowanie biletu, ani też przedłużenie terminu jego ważności nie są dozwolone; 
9) za bilety i karnety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione, nie zwraca się uiszczonych 

opłat 
i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów ścigania. 

 
4. Opłaty 

 
Za bilet abonamentowy pobiera się opłatę stanowiącą równowartość ceny dziesięciu przejazdów 
jednorazowych wg taryfy normalnej w danej relacji – jedenasty i dwunasty przejazd jest bezpłatny. 
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 

1) przejazd poza stację przeznaczenia, a także przejazd drogą inną (dłuższą) jest dozwolony po 
uiszczeniu należności, stanowiącej różnicę cen biletów jednorazowych, obliczonej wg zasad 
określonych w przepisach §§ 7 - 8; 

2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.  
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