
§ 41. Bilety okresowe strefowe imienne KM 
 

1. Uprawnieni 
 

1) bilety okresowe strefowe imienne KM wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba; 
2) osoba uprawniona do korzystania z ulgi: 

a) ustawowej 33%, 37%, 49%, 51% lub 93%, - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 lit. b, 
b) handlowej 35% lub 50%, 
może nabyć odpowiedni bilet ulgowy. 

 
2. Obszar i zakres ważności 

 
1) wydawane są następujące rodzaje biletów okresowych strefowych imiennych KM w strefach 

określonych w § 40 ust. 2 pkt. 1: 
a) miesięczne – na okres jednego miesiąca, np. od 26 lutego do 25 marca, 
b) kwartalne – na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy, np. od 15 maja do 14 

sierpnia;  
2) bilet okresowy strefowy KM uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami 

uruchamianymi przez KM, z wyjątkiem pociągu „Słoneczny” i innych o charakterze 
komercyjnym, na obszarze i w terminie ważności na nim określonym; 

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

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilety okresowe strefowe imienne KM 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 

w sposób trwały, nieścieralny (w miejscu przeznaczonym na bilecie) swoje imię, nazwisko, numer 
dokumentu ze zdjęciem, z wyjątkiem biletów zakodowanych 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 mObywatelem; 

4) ulgę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, poświadczają odpowiednie dokumenty wskazane w 
postanowieniach szczególnych o ustawowych i handlowych ulgach przejazdowych. W przypadku 
nabycia biletu z ulgą 35% „KM-35” dla dziecka w wieku do rozpoczęcia rocznego przygotowania 
przedszkolnego, dopuszcza się możliwość wpisania na bilecie nazwy dokumentu, z którego wynika 
wiek dziecka, np. książeczka zdrowia, akt urodzenia; 

5) do przejazdów na podstawie biletu okresowego strefowego imiennego KM 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) oferta „Bilety okresowe strefowe KM imienne” nie ogranicza uprawnień podróżnego do zakupu 
biletu odcinkowego (imiennego lub bezimiennego) na przejazdy na obszarze stref KM – 
w określonej przez niego relacji, zgodnie z postanowieniami §§ 36-38; 

8) foliowanie biletu, ani też przedłużenie terminu jego ważności, nie jest dozwolone; 
9) bilety okresowe strefowe imienne KM  imienne podrobione, przerobione uważa się za nieważne; 
10) 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. Zmiana umowy przewozu 
 

1) na przejazd do stacji położonej poza strefą określoną na bilecie, należy kupić bilet jednorazowy od 
stacji granicznej tej strefy do stacji docelowej, na zasadach określonych w Regulaminie; 

2) zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet okresowy strefowy imienny 
KM może nastąpić, na zasadach określonych w Regulaminie; 

3) przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 
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