
 

 

  

                                                                                   

 

WARUNKI TARYFOWE  

OFERTY SPECJALNEJ ZINTEGROWANY BILET  

(obowiązuje od 13 grudnia 2015r.) 

 

1. Zintegrowany bilet - to imienny bilet miesięczny, który jest wspólną ofertą przewoźnika 
Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (KMŁ) i Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK). 

2. Zintegrowany bilet wydaje się na przejazdy pociągami osobowymi KMŁ we wskazanej przez 
nabywcę relacji pomiędzy stacjami i przystankami – wykaz odcinków obowiązywania 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszych warunków taryfowych oraz zgodnie ze wskazaniem 
nabywcy w części dotyczącej Komunikacji Miejskiej w Krakowie z zakresem biletu w KMK tj. 
rodzaj strefy (I lub/i II) oraz numer/numery  linii lub sieć (w przypadku wyboru I strefy 
biletowej - numer linii/numery linii lub sieć i/lub w przypadku wyboru II strefy biletowej  - 
numer linii) oraz z określeniem taryfy (normalny, ulgowy). 

3. Bilet zintegrowany może nabyć:  
1) na przejazdy KMŁ: 

a. normalny - każda osoba, 
b. z ulgą ustawową - osoba, której przysługuje ulga 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%,  

2) na przejazdy KMK: 
a. normalny - każda osoba,  
b. ulgowy - osoba, której przysługuje ulga na podstawie: 

- uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, 
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji 
miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, 
które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu 
zbiorowego, 

-  odrębnych przepisów. 
4. Bilety można nabyć: 

a.  w wyznaczonych kasach biletowych i w automatach biletowych stacjonarnych w 
przedsprzedaży do 30 dni naprzód oraz  

b. w pociągu (u obsługi lub w automacie) – wyłącznie na wyjazd w dniu nabycia. 
5. Zintegrowany bilet wydaje się na okres jednego miesiąca, np. od 27 stycznia do 26 lutego; 

od 1 marca do 31 marca; od 1 lutego do 28 lutego, a wskazany na bilecie termin ważności 
obowiązuje zarówno w pociągach KMŁ jak i w środkach transportu KMK. 

6. Zintegrowany bilet ważny jest:  
1) od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, z zachowaniem 30-dniowego terminu 

przedsprzedaży – zakupiony w kasie biletowej lub automacie stacjonarnym, 
2) od daty wydania – zakupiony u obsługi w pociągu na zasadach określonych 

w Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych 
„Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO- KMŁ) lub w automacie zamontowanym w pociągu. 

6. Zintegrowany bilet wydaje się w części dotyczącej Komunikacji Miejskiej w Krakowie  
z zakresem biletu w KMK, tj. rodzaj strefy (I lub/i II) oraz numer/numery  linii lub sieć 
(w przypadku wyboru I strefy biletowej - numer linii/numery linii lub sieć i/lub w przypadku 
wyboru II strefy biletowej  - numer linii), oraz z określeniem taryfy (normalny, ulgowy). 
Informacje te podaje wystawcy nabywca biletu. Biletów KMK nie można nabyć na linie 



 

 

  

zastępcze (pierwsza cyfra to 7) i nocne (pierwsza cyfra to 6 lub 9).  
7. Właściciel biletu może przewozić pod swoim nadzorem rzeczy, zwierzęta lub rower: 

1) w pociągu – na warunkach określonych w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt 
Koleje Małopolskie (TP-KMŁ) i Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz 
obsługi i odprawy podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO- KMŁ), 

2) w środkach transportu KMK – na warunkach określonych w przyjętych przez Radę 
Miasta Krakowa stosownych przepisach taryfowych i porządkowych.  

8. Ceny Zintegrowanych biletów, w tym opłaty za bilety miesięczne imienne  KMŁ oraz za 
bilety miesięczne imienne KMK, podane są w załączniku nr  2 do niniejszych Warunków 
taryfowych.   

9. W przypadku pozostawienia samochodu na parkingu przy przystanku Wieliczka Park w 
terminie ważności biletu podróżny ma prawo do wyjazdu samochodem z parkingu, przy 
uwzględnieniu godzin, w których parking jest czynny bez ponoszenia kosztów za  
parkowanie samochodu. Warunkiem korzystania z bezpłatnego parkingu jest posiadanie 
biletu, o którym mowa wyżej ze wskazaniem stacji wyjazdu lub przeznaczenia 
odpowiednio Wieliczka Park lub Wieliczka Rynek Kopalnia. Bilety na podstawie których 
można korzystać z bezpłatnego parkingu, można nabyć w automatach biletowych i u 
obsługi pociągu – nie prowadzi się sprzedaży tego rodzaju biletów w kasach biletowych. 
Zasady korzystania z parkingu zamieszczone są w „Warunkach taryfowych oferty 
specjalnej P&R Wieliczka”. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami stosuje się odpowiednio: 
1) Postanowienia Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy 

podróżnych „Koleje Małopolskie” sp. z o.o. (RPO- KMŁ) oraz Taryfy przewozowej osób, 
rzeczy i zwierząt Koleje Małopolskie (TP- KMŁ) lub 

2) Przepisy taryfowe i Przepisy porządkowe stosowane w KMK, 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

  

Załącznik nr 1 
 
Wykaz odcinków obowiązywania Zintegrowanych biletów w pociągach KMŁ 
 
 

Kierunek  
– Kraków Olszanica - Wieliczka Rynek Kopalnia lub odwrotnie, 
- Kraków Olszanica – Sędziszów lub odwrotnie, 
- Wieliczka Rynek Kopalnia – Sędziszów lub odwrotnie 
 
Kierunek  
– Kraków Lotnisko (Kraków Airport) – Wieliczka Rynek Kopalnia lub odwrotnie 
- Kraków Lotnisko (Kraków Airport) – Sędziszów lub odwrotnie, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

                                         

Załącznik nr 2 
Wykaz cen biletów stosowanych w ramach oferty „Zintegrowany bilet” 
 
1. Ceny biletów miesięcznych Kolei Małopolskich w ramach oferty 
 

Za 
odległość 

Cena brutto w złotych 

Km TARYFA N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 

1-14 67,50 45,23 42,53 34,43 33,08 14,85 4,72 

15 - 25 85,50 57,29 53,87 43,61 41,9 18,81 5,99 

26 - 35 117,00 78,39 73,71 59,67 57,33 25,74 8,19 

36 - 45 135,00 90,45 85,05 68,85 66,15 29,7 9,45 

46 - 55 153,00 102,51 96,39 78,03 74,97 33,66 10,71 

56 - 65 171,00 114,57 107,73 87,21 83,79 37,62 11,97 

66 - 75 180,00 120,6 113,4 91,8 88,2 39,6 12,6 

76 - 82 198,00 132,66 124,74 100,98 97,02 43,56 13,86 

83 - 100 216,00 144,72 136,08 110,16 105,84 47,52 15,12 

101 - 130 234,00 156,78 147,42 119,34 114,66 51,48 16,38 

131 - 150 261,00 174,87 164,43 133,11 127,89 57,42 18,27 

 
2. Ceny biletów miesięcznych Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 

Lp. Rodzaj biletu 
Ważność  

w strefie biletowej  

Cena biletu KMK (zł) 

normalnego  ulgowego 

1.  na 1 linię I  42,001 21,001 

          2. na 2 linie  I  56,001 28,001 

          3. Sieciowy  I  84,001 42,001 

          4. na 1 linię II  42,001 21,001 

          
5. 

na 1 linię I  
70,001 35,001 

na 1 linię II 

          
6. 

na 2 linie  I  
92,001 46,001 

na 1 linię II 

          7. 

 

sieciowy I  
120,001 60,001 

na 1 linię II 
1Podana cena odnosi się do zakresu obejmującego przejazdy środkami Komunikacji Miejskiej w 

Krakowie 

 


