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§ 37. Bilety odcinkowe imienne miesięczne z ulgą ustawową
33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%
1. Uprawnieni
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1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne, do ukończenia 24 roku życia oraz
studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni, do ukończenia 26 roku życia (§ 19);
2) osoby niewidome (§ 24):
a) uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
b) jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji;
3) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby całkowicie niezdolne do pracy
(§ 25);
4) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
oraz nauczyciele akademiccy (§ 27);
4a) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 2a;
5) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (§ 28);
5a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku
polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie
prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty
i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych
państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich,
sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r., nr 3 poz. 10);
6) studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych – do ukończenia 26 roku życia
(§ 28);
7) słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - dziennych, wieczorowych lub zaocznych, do
ukończenia 26 roku życia (§ 28);;
8) studenci studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia będący:
a) obywatelami polskimi,
b) obywatelami Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.
1697),
c) członkami rodziny obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
9) doktoranci do ukończenia 35 roku życia;
10) r rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny (patrz § 28 a),
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.

25

28

2. Zakres ważności
1) bilety odcinkowe miesięczne imienne wydaje się na przejazdy pociągami uruchamianymi przez
KM,
z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” oraz innych pociągów o charakterze komercyjnym, na odległość
do 200 km, na okres jednego miesiąca, np. od 1 marca do 31 marca; od 26 kwietnia do 25 maja, ;
2) osoby wymienione w ust. 1:
a) pkt. 1 - uprawnione są do ulgi 78%, w relacjach określonych w § 19 ust. 2,
b) pkt. 2 lit. a - uprawnione są do ulgi 93%,
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c) pkt. 2 lit. b oraz pkt. 3- uprawnione są do ulgi 37%,
d) pkt. 4,4a – uprawnione są do ulgi 33%,
e) pkt. 5,5a i 10 - uprawnione są do ulgi 49%,
f) pkt. 6 - 9 - uprawnione są do ulgi 51%;
ulgi, o których mowa w pkt. 2, poświadczają odpowiednie dokumenty wskazane w postanowieniach
szczególnych o ustawowych ulgach przejazdowych;
bilety ważne są począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem terminu
przedsprzedaży, określonym w Regulaminie;
bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w terminie ważności określonym na bilecie
między wszystkimi stacjami (przystankami) odcinka, na który został wydany, drogą najkrótszą lub
wskazaną na bilecie, z zastrzeżeniem pkt. 2 lit. a;
jeśli jedna miejscowość obsługiwana jest przez dwie stacje lub przejazd do niej możliwy jest
dwiema drogami, podróżny może odbyć przejazd do tej miejscowości dwiema drogami na
podstawie biletu odcinkowego okresowego zakupionego do stacji dalej położonej lub na dłuższą
drogę przejazdu;
bilet odcinkowy może być wydany na przejazdy „tam i z powrotem” lub na przejazdy w jedną
stronę; za bilet na przejazdy w jedną stronę pobiera się połowę ceny biletu na przejazdy „tam i
z powrotem”.
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3. Warunki stosowania
1) bilety odcinkowe imienne wydawane są wyłącznie elektronicznie;
2) przy zbiorowym zakupie biletów, nabywca wypełnia zamówienie (wzór nr 64);
3) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, właściciel biletu zobowiązany jest wpisać czytelnie

4)
5)
6)
7)
8)

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, dane podróżnego
potwierdzać można również mTożsamością albo mObywatelem;
do przejazdów na podstawie biletu okresowego imiennego uprawniona jest tylko ta osoba, której
dane zostały na nim zamieszczone;
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;
foliowanie biletu, ani też przedłużenie terminu jego ważności, nie jest dozwolone;
bilety okresowe podrobione, przerobione uważa się za nieważne;
za bilety zniszczone, zafoliowane, zagubione lub skradzione nie zwraca się uiszczonych opłat i nie
wydaje duplikatów (z wyjątkiem biletów zakodowanych na Karcie Mazowieckiej), także w
wypadku zgłoszenia do organów ścigania.
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4. Opłaty
Opłaty za bilety odcinkowe miesięczne imienne - wydawane z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%
podane są w Załączniku (Tabele opłat za bilety okresowe).
5. Zmiana umowy przewozu
1) przejazd poza stację przeznaczenia, wskazaną na bilecie, jest dozwolony pod warunkiem uiszczenia
należności stanowiącej różnicę między ceną biletu jednorazowego za faktyczny przejazd a cena
biletu jednorazowego w relacji określonej na posiadanym bilecie, obliczonej według należnej ulgi
tylko w tym przypadku, gdy postanowienia szczególne o ulgach przejazdowych oraz okazany
dokument uprawniają do przejazdu z jednym wymiarem ulgi na całej drodze przewozu;
2) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.
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