
§ 53.  Oferta Radom Główny – Pionki 
 

A. Bilet jednorazowy 
 

1. Uprawnieni 
 

Bilet jednorazowy wg taryfy: 
1) normalnej – może nabyć każda osoba; 
2) ulgowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% lub 100% – może nabyć osoba uprawniona do tej 

ulgi. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) bilet jednorazowy wg oferty specjalnej uprawnia do jednorazowego przejazdu pociągami 
uruchamianymi przez KM pomiędzy stacjami (przystankami) położonymi na odcinku Radom 
Główny– Pionki; 

2) wyjazd na podstawie biletu wg oferty specjalnej należy rozpocząć w ciągu 1 godziny od godziny 
sprzedaży biletu lub wskazanej przez nabywcę; 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilet wg oferty specjalnej wydaje się na życzenie podróżnego; 
2) oferta jest dostępna w sprzedaży, na warunkach określonych w Regulaminie; 
3) bilety są zaopatrzone w nadruk/adnotację „oferta specjalna”; 
4) na przejazd „tam” i z powrotem” wydaje się dwa odrębne bilety; 
5) oferta specjalna nie ogranicza uprawnień podróżnego do zakupu biletu jednorazowego na przejazd 

między wskazanymi przez niego stacjami położonymi na odcinku Radom Główny – Pionki, 
zgodnie z postanowieniami §§ 17-29; 

6) osoba, odbywająca przejazd na podstawie ulgowego biletu z ceną zryczałtowaną musi spełniać 
warunki, określone w postanowieniach szczególnych o ustawowych ulgach przejazdowych. 

 
4. Opłaty 

 
Ceny biletów jednorazowych wg oferty specjalnej są zryczałtowane i wskazane w Załączniku (opłaty 
przewozowe wg ofert specjalnych). 
 

5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilet 
 
1) zmiana umowy przewozu na odcinku obowiązywania oferty jest dozwolona tylko w zakresie 

terminu wyjazdu oraz wymiaru ulgi na zasadach określonych w Regulaminie; 
2) w przypadku wymiany biletu, w związku ze zmianą terminu wyjazdu lub wymiaru ulgi, nie potrąca 

się odstępnego; 
3) na przejazd do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania oferty specjalnej, należy nabyć 

nowy bilet jednorazowy wg taryfy normalnej lub ulgowej wg indywidualnych uprawnień - od 
pierwotnej stacji przeznaczenia wskazanej na bilecie do nowej stacji przeznaczenia, na zasadach 
określonych w Regulaminie; 

4) nie dokonuje się zwrotu należności po rozpoczęciu terminu ważności biletu;  
5) w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów zwraca się należność za bilet bez potrącania 

odstępnego; 
6) zwrotu lub wymiany biletu zakupionego w elektronicznych kanałach sprzedaży można dokonać na  

zasadach określonych w regulaminach właściwych dla danego kanału sprzedaży; 
7) przejście do pociągu innego przewoźnika, nie jest dozwolone. 
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B. Bilet odcinkowy miesięczny imienny 

 
1. Uprawnieni 

 
Bilet odcinkowy miesięczny imienny wg taryfy: 
1) normalnej – może nabyć każda osoba; 
2) ulgowej 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93% – może nabyć osoba uprawniona do tej ulgi.  

 
2. Zakres ważności 

 
1) bilet miesięczny imienny wg oferty specjalnej uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów 

pociągami uruchamianymi przez KM pomiędzy wszystkimi stacjami/przystankami osobowymi 
położonymi na odcinku Radom-Pionki; 

2) osoby, o których mowa w ust. 1, mogą nabyć bilety odcinkowe imienne miesięczne na przejazdy 
„tam” i z powrotem” lub na przejazdy w jedną stronę; 

3) bilet miesięczny imienny ważny jest od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, 
z zachowaniem terminu przedsprzedaży określonego w Regulaminie. 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) bilety miesięczne imienne wg oferty specjalnej wydawane są wyłącznie elektronicznie i na 

życzenie podróżnego; 
2) bilety są zaopatrzone w nadruk/adnotację „oferta specjalna”; 
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 zastrzeżeniem biletu zakodowanego na Karcie Mazowieckiej. Bez 
wpisanych w sposób trwały, nieścieralny powyższych danych bilet jest nieważny. Bilet jest ważny 
łącznie z dokumentem, którego numer został na nim wpisany. Do przejazdów na podstawie biletu 
odcinkowego imiennego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone; 
dane podróżnego potwierdzać można również mObywatelem; 

4) 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; 

5) oferta specjalna nie ogranicza uprawnień podróżnego do zakupu biletu odcinkowego (imiennego 
lub bezimiennego) na przejazdy w danej relacji między stacjami (przystankami) położonymi na 
odcinku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 zgodnie z postanowieniami §§ 36-38; 

6) osoba, odbywająca przejazd na podstawie ulgowego biletu z ceną zryczałtowaną musi spełniać 
warunki, określone w postanowieniach szczególnych o ustawowych ulgach przejazdowych; 

7) foliowanie biletu, ani też przedłużenie terminu jego ważności, nie jest dozwolone; 
8) bilety okresowe odcinkowe miesięczne imienne wydane wg oferty specjalnej podrobione, 

przerobione uważa się za nieważne; 
9) 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. 

 
4. Opłaty 

 
Ceny biletów miesięcznych imiennych wg oferty specjalnej są zryczałtowane i wskazane w Załączniku 
(opłaty przewozowe wg ofert specjalnych). 
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5. Zmiana umowy przewozu oraz zwrot należności za bilet 
 

1) zmiana umowy przewozu na odcinku obowiązywania oferty jest dozwolona tylko w zakresie 
terminu wyjazdu oraz wymiaru ulgi na zasadach określonych w Regulaminie; 

2) w przypadku wymiany biletu, w związku ze zmianą terminu wyjazdu lub wymiaru ulgi, nie potrąca 
się odstępnego; 

3) na przejazd do stacji położonej poza odcinkiem obowiązywania oferty specjalnej, należy nabyć 
nowy bilet jednorazowy wg taryfy normalnej lub ulgowej wg indywidualnych uprawnień - od 
pierwotnej stacji przeznaczenia wskazanej na bilecie do nowej stacji przeznaczenia, na zasadach 
określonych w Regulaminie; 

4) w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów zwraca się należność za bilet bez potrącania 
odstępnego; 

5) zwrotu lub wymiany biletu zakupionego w elektronicznych kanałach sprzedaży można dokonać na  
zasadach określonych w regulaminach właściwych dla danego kanału sprzedaży; 

6) przejście do pociągu innego przewoźnika, nie jest dozwolone. 
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