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§ 1 Słownik stosowanych terminów
Użyte w Taryfie Przewozowej (TP-ŚKP) skróty i wyrażenia oznaczają:
1) ŚKP – Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „Bana”, z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy
ul. Dworcowej 3, 63-000 Środa Wielkopolska, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. Poznania, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 0000293468, NIP 786-169-82-53;
2) bilet – bilet na przejazd albo bilet na przewóz roweru, stanowiący dowód zawarcia umowy
przewozu oraz jej treści;
3) dokument poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu – odpowiedni dokument (np.
legitymacja, mLegitymacja, zaświadczenie), o których mowa w postanowieniach TP-ŚKP
dotyczących przejazdów ulgowych;
3a) mTożsamość – usługa udostępniona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, za
pośrednictwem publicznej aplikacji mobilnej – mObywatel, umożliwiająca okazywanie na ekranie
urządzenia mobilnego danych obejmujących: zdjęcie użytkownika, imiona, nazwisko, datę
urodzenia, numer PESEL, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego i
informację o organie, który wydał dowód osobisty;
4) obsługa pociągu – pracownicy drużyny konduktorskiej (kierownik pociągu, konduktor) m.in.
upoważnieni do kontroli dokumentów przewozu i dokumentów poświadczających uprawnienia do
ulgowych przejazdów oraz sprzedaży i legalizacji biletów, zamieszczania poświadczeń i adnotacji
na biletach, a także czuwania nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i porządku w pociągu;
5) oferta specjalna – oferta, w ramach której obowiązują odrębne warunki taryfowe i opłaty za
przejazd – stosowana przy odprawie podróżnych w ogólnodostępnych pociągach ŚKP;
6) oferta taryfowa – oferta, której warunki taryfowe i opłaty zawarte są w TP-ŚKP;
7) opłata za wydanie biletu w pociągu – opłata za wydanie biletu, pobierana w pociągach na
zasadach określonych w § 1 ust. 8 RP-ŚKP od stacji, na których czynny jest punkt odprawy
prowadzący sprzedaż biletów;
8) osoba upoważniona do kontroli – osoba upoważniona przez ŚKP do kontroli dokumentów
przewozu na podstawie ważnego identyfikatora (wzory zamieszczone na stronie internetowej);
9) pies asystujący – odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies
przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej
ruchowo, który ułatwia takiej osobie aktywne uczestnictwo w życiu społecznym (art. 2 pkt 11 oraz
art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych – (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.);
10)
poświadczenie/adnotacja – stosowny zapis dokonywany przez osobę upoważnioną przez
ŚKP dotyczący m.in. zmiany zakresu uprawnień określonych na bilecie lub stanowiący podstawę
do zwrotu należności, potwierdzony w pociągu podpisem pracownika obsługi pociągu;
11) PTU – kwota podatku, którą ustala się (w złotych, z dokładnością do 1 grosza) w następujący
sposób: cena brutto x stawka podatku (8 lub 23) / 100 + stawka podatku (8 lub 23), (należność
netto równa się różnicy ceny brutto i ustalonego PTU);
12) kasa biletowa - stacjonarne miejsce odprawy podróżnych na przejazd pociągami ŚKP, w którym
dokonuje się m.in. sprzedaży biletów oraz udziela się informacji na żądanie podróżnych.
13) RP-ŚKP – Regulamin Przewozu ŚKP;
14) stacja – miejsce zatrzymania pociągów, w którym rozkład jazdy przewiduje wsiadanie lub
wysiadanie podróżnych (w tym przystanek osobowy);
15) strona internetowa ŚKP – www.sredzkakolejpowiatowa.pl

§ 2 Zakres stosowania Taryfy Przewozowej ŚKP
1. Taryfa przewozowa (dalej TP-ŚKP) ma zastosowanie do przewozów w pociągach osobowych oraz
osobowych okolicznościowych, w wagonach z miejscami do siedzenia w klasie drugiej,
uruchamianych przez Towarzystwo Przyjaciół Kolejki Średzkiej „BANA” (dalej ŚKP).
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2. TP-ŚKP zawiera:
1) zasady ustalania opłat za przewóz osób;
2) warunki taryfowe:
a) przejazdów normalnych i ulgowych,
b) w ramach ofert taryfowych,
3) zasady pobierania innych opłat związanych z przewozem;
4) tabele opłat za bilety na przejazd osób oraz opłat za przewóz roweru;
3. W ramach ofert specjalnych i pozataryfowych ŚKP stosuje inne opłaty; postanowienia TP-ŚKP
mają zastosowanie do ofert specjalnych i pozataryfowych wyłącznie w zakresie wskazanym w
warunkach taryfowych danej oferty, zamieszczonej na stronie internetowej ŚKP.
4. Bezpłatny wgląd do TP-ŚKP możliwy jest w kasie biletowej na stacji Środa Wielkopolska Miasto –
w dniach i godzinach otwarcia kasy lub u obsługi pociągu przed i w trakcie przejazdu.
5. Informacji i wyjaśnień z zakresu TP-ŚKP na żądanie zainteresowanych osób udziela się w kasie
biletowej i w uruchamianych pociągach.
6. Postanowienia TP-ŚKP są zgodne w szczególności z:
1) Rozporządzeniem (WE) 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007
r. dotyczącym praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L Nr 315, str. 14, z
późn. zm.), (dalej: Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007):
2) ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo Przewozowe (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 8) wraz
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania
wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i
zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 117);
3) ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 295), (dalej ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o
uprawnieniach do ulgowych przejazdów), wraz z rozporządzeniami:
a) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 poz. 810),
b) Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów
poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dz. U. z 2017
poz. 811),
c) Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie rodzajów
dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 56 poz. 340, z późn. zm.);
4) ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 684, z późn. zm.), wraz
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie
legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych (Dz. U. z 2007 r. Nr 24 poz. 153);
5) ustawą z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1790), wraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2003
r. sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów wojennych i
wojskowych oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 134 poz. 1258);
6) ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 517), wraz z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie rodzajów dokumentów
poświadczających uprawnienia kombatantów oraz innych osób uprawnionych do korzystania z
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 953);
6a) ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
represjonowanych z powodów politycznych (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 319 z późn. zm.);
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6b) rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2017 r.
w sprawie odznaki honorowej i legitymacji dla działaczy opozycji antykomunistycznej lub osób
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1602);
7) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2055) wraz z rozporządzeniami:
a) Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana
i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2012 poz. 229),
b) Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru
legitymacji weterana – funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego–funkcjonariusza (j.t. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1594),
c) Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana –
funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1060);
8) ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.
505, z późn. zm.);
8a) ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 1777 z późn.
zm.) wraz z art. 33 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2021, poz. 159);
9) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.);
10) ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z późn. zm.);
11) ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1348, z późn.
zm.).
7. TP-ŚKP stosuje się łącznie z Regulaminem Przewozu ŚKP.

§ 3 Zasady ustalania opłat przewozowych
1. Wysokość opłaty za przewóz osób uzależniona jest od zastosowanej oferty oraz wymiaru ulgi
przysługującej podróżnemu.
2. Bilet na przejazd „tam i z powrotem” traci ważność w kierunku „tam”, jeśli najpierw został
wykorzystany przejazd w kierunku „z powrotem”, chyba że podróżny uzyskał poświadczenie o
niewykorzystaniu przejazdu w kierunku „tam”.

§ 4 Rodzaje opłat ulgowych i warunki ich stosowania
1. ŚKP stosuje ulgi ustawowe: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100% – na podstawie ustaw,
o których mowa w § 2 ust. 6;
2. Ulgi, o których mowa w ust. 1 dotyczą wyłącznie opłat taryfowych za bilety.
3. Stosowanie opłat ulgowych uzależnione jest od spełnienia warunków określonych w
postanowieniach szczególnych dla każdej ulgi.
4. Do tego samego przejazdu stosuje się tylko jedną ulgę.
5. Ulgę stosuje się wyłącznie przy zawieraniu umowy przewozu tj. przy zakupie biletu. ŚKP nie
uwzględnia żądań zastosowania ulgi po dokonaniu przewozu.
6. Ulgę stosuje się tylko w terminie ważności określonym w dokumencie poświadczającym
uprawnienie do ulgi. W przypadku ulgi 33% dla honorowych dawców krwi, ulgę stosuje się w czasie
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a przejazdy z tą ulgą realizowane są na
podstawie odpowiedniego zaświadczenia, na zasadach określonych w § 15.
7. Wyjazd na podstawie biletu ulgowego może nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu ważności
dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi (np. w dniu 30 września – w przypadku
legitymacji szkolnej) oraz indywidualnych uprawnień (np. w dniu 7 czerwca 2021 r. – w przypadku
studenta urodzonego dnia 8 czerwca 1995 r.).
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8. Ulgę stosuje się na przejazdy pociągami uruchamianymi przez ŚKP, przewidzianymi w rozkładzie
jazdy.

§ 5 Dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów oraz rygory i
roszczenia w razie nieuprawnionego korzystania z ulgi
1. Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego, zobowiązana jest posiadać w pociągu
ważny dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu, który należy
okazywać i wręczać osobom upoważnionym do kontroli, bez dodatkowego wezwania. Osoba, która
nie okaże i nie wręczy właściwego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego
przejazdu, jest traktowana jak podróżny bez ważnego biletu (bilet ulgowy jest wówczas nieważny),
z zastrzeżeniem ust. 2. Obowiązek wręczania legitymacji służbowej nie dotyczy żołnierzy
Żandarmerii Wojskowej oraz umundurowanych funkcjonariuszy Policji, którzy zobowiązani są
legitymacje te okazać, w sposób umożliwiający odczytanie danych.
2. Dokument poświadczający uprawnienie do ulgowych przejazdów (np. legitymacja, zaświadczenie)
musi odpowiadać wszystkim wymaganiom, które ustalono w postanowieniach szczególnych.
Dokument musi być wypełniony w sposób czytelny i trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk
formularza oraz potwierdzony przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci (stempla) i podpisem
osoby uprawnionej do korzystania z ulgowych przejazdów. Na dokumencie z fotografią (aktualną)
powinna być ponadto umieszczona okrągła pieczęć w taki sposób, aby część pieczęci była
odciśnięta na fotografii, a część na dokumencie (nie dotyczy dokumentów wykonanych z tworzywa
sztucznego – np. Karta Polaka, legitymacja służbowa nauczyciela, elektroniczna legitymacja
służbowa nauczyciela akademickiego, elektroniczna legitymacja studencka, itp.). W przypadku
braku lub nieczytelnej pieczęci łączącej fotografię z dokumentem, dokument ten uznaje się za
nieważny chyba, że podróżny okaże inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.
3. Jeżeli dokument poświadczający uprawnienie do ulgowych przejazdów podlega prolongacie, musi
być prolongowany na okres, w którym odbywa się przejazd. W przypadku, gdy uprawnienie do ulgi
przysługuje na okres krótszy od okresu wynikającego z kolejnego terminu prolongaty wskazanego
w dokumencie, możliwe jest dokonanie prolongaty na taki okres.
4. Dokumenty (np. legitymacje, zaświadczenia) przeterminowane, podrobione, przerobione, ze
śladami wymiany fotografii, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym do
ulgi, nieprawidłowo wystawione lub prolongowane poza rubrykami, z dopiskami
niepoświadczonymi przez wystawcę, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych
dotyczących okaziciela lub wystawcy – w szczególności podarte i sklejone – uważa się za
nieważne.
5. W razie korzystania z ulgi na podstawie nieważnego dokumentu, podróżnego uważa się za
jadącego bez ważnego dokumentu przewozu.
6. W razie uzasadnionego podejrzenia, że okazany dokument poświadczający uprawnienie do
ulgowego przejazdu jest podrobiony lub przerobiony – osoba upoważniona do kontroli, zatrzymuje
dokument, który drogą służbową przekazywany jest do prokuratury lub Policji, z powiadomieniem
wystawcy.
7. W razie bezprawnego lub niewłaściwego wystawienia lub potwierdzenia dokumentu
poświadczającego uprawnienie do ulgowych przejazdów, wystawca lub potwierdzający
obowiązany jest – solidarnie z korzystającym z takiego dokumentu – do wyrównania ŚKP szkód
powstałych z tego tytułu.

§ 6 Przejazdy na podstawie biletów jednorazowych TAM lub TAM i POWRÓT
1. Uprawnieni
Z oferty może skorzystać każda osoba.
2. Zakres ważności
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1) ofertę stosuje się w pociągach:
a) osobowych,
b) osobowych okolicznościowych,
uruchamianych przez ŚKP i przewidzianych w rozkładzie jazdy z wyłączeniem pociągów objętych
taryfą specjalną;
2) bilet jednorazowy TAM uprawnia do jednorazowego przejazdu w dowolnej relacji na trasie
przejazdu pociągu, którym podróżny odbywa przejazd. Bilet jednorazowy TAM i POWRÓT
uprawnia do przejazdu w dowolnej relacji na trasie przejazdu pociągu, w którym podróżny odbywa
przejazd i przejazdu powrotnego w dowolnie wybranym pociągu w terminie ważności biletu.
3. Warunki stosowania
1) odprawy osób dokonuje się pobierając opłaty wskazane w ust. 4 z zastosowaniem indywidualnych
uprawnień do ulgi ustawowej;
2) osoba, odbywająca przejazd w pociągu na podstawie ulgowego biletu musi posiadać odpowiedni
dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu.
4. Opłaty
1) za przejazd pobiera się opłatę normalną lub z ulgą ustawową (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i
100%);
2) opłaty za przejazd w pociągach:
a) osobowych wskazane są w § 16 ust. 1 Tabela 1,
b) osobowych okolicznościowych wskazane są w § 16 ust. 1 Tabela 2.

§ 7 Przejazdy na podstawie biletów jednorazowych odcinkowych
1. Uprawnieni
Z oferty może skorzystać każda osoba.
2. Zakres ważności
1) ofertę stosuje się w pociągach:
a) osobowych,
b) osobowych okolicznościowych,
uruchamianych przez ŚKP i przewidzianych w rozkładzie jazdy z wyłączeniem pociągów objętych
taryfą specjalną;
2) bilet jednorazowy odcinkowy uprawnia do przejazdu w jedną stronę między dwiema stacjami, na
których przewidziano postój w rozkładzie jazdy, położonych w następujących po sobie
miejscowościach na trasie przejazdu pociągu.
3. Warunki stosowania
1) odprawy osób dokonuje się pobierając opłaty wskazane w ust. 4 z zastosowaniem indywidualnych
uprawnień do ulgi ustawowej;
2) osoba, odbywająca przejazd w pociągu na podstawie ulgowego biletu musi posiadać odpowiedni
dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu.
4. Opłaty
1) za przejazd pobiera się opłatę normalną lub z ulgą ustawową (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i
100%);
2) opłaty za przejazd w pociągach:
a) osobowych wskazane są w § 16 ust. 1 Tabela 1,
b) osobowych okolicznościowych wskazane są w § 16 ust. 1 Tabela 2.
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§ 8 Oferta – Bilet tanioGzubowy
1. Uprawnieni
Z oferty może skorzystać każda osoba.
2. Zakres ważności
1) ofertę stosuje się w pociągachosobowych,
uruchamianych przez ŚKP i przewidzianych w rozkładzie jazdy z wyłączeniem pociągów
okolicznościowych i objętych taryfą specjalną;
2) bilety z zastosowaniem oferty wydaje się na przejazd jednorazowy „TAM” lub „TAM i POWRÓT”
w relacjach:
a) Środa Wlkp. Miasto/Wąsk. – Annopole lub Annopole – Środa Wlkp. Miasto/Wąsk.
b) Zaniemyśl – Annopole lub Annopole – Zaniemyśl.
3. Warunki stosowania
1) odprawy osób dokonuje się pobierając opłaty wskazane w ust. 4 z zastosowaniem indywidualnych
uprawnień do ulgi ustawowej;
2) osoba, odbywająca przejazd w pociągu na podstawie ulgowego biletu musi posiadać odpowiedni
dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu.
3) oferta nie łączy się z innymi ofertami (w tym w szczególności nie łączy się z Biletem Rodzinnym,
o którym mowa w § 10, i Grupowym Przewozem Osób, o którym mowa w § 11).
4. Opłaty
1) za przejazd pobiera się opłatę normalną lub z ulgą ustawową (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i
100%);
2) opłaty za przejazd wskazane są w § 16 ust. 1 Tabela 3.

§ 9 Oferta – Bilet rodzinny
1. Uprawnieni
Bilet rodzinny uprawnia do przejazdu dwóch osób, pod warunkiem, że podróżują z co najmniej dwójką
dzieci w wieku od ukończenia 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia i korzystających z
indywidualnych uprawnień do ulg ustawowych.
2. Zakres ważności
1) ofertę stosuje się w pociągach:
a) osobowych,
b) osobowych okolicznościowych,
uruchamianych przez ŚKP i przewidzianych w rozkładzie jazdy z wyłączeniem pociągów objętych
taryfą specjalną;
3) bilety z zastosowaniem oferty wydaje się na przejazd jednorazowy w relacjach „TAM” lub „TAM i
POWRÓT”
3. Warunki stosowania
1) ofertę stosuje się na podstawie dokumentów stwierdzających wiek dzieci;
ulgę ustawową dla dzieci stosuje się na podstawie dokumentów poświadczających uprawnienie do
tej ulgi i wydaje się dla nich osobne bilety z przysługującą ulgą; ;
4. Opłaty
Za przejazd dwóch osób pobiera się opłaty zryczałtowane wskazane w § 16 ust. 3 Tabela 5.
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§ 10 Przejazdy na podstawie biletów sieciowych miesięcznych imiennych
1. Bilet jest ważny od daty wydania i uprawnia do wielokrotnych przejazdów w terminie na nim
wskazanym we wszystkich pociągach przewidzianych w rozkładzie jazdy między wszystkimi
stacjami.
2. Bilet jest ważny łącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość podróżnego,
którego imię i nazwisko zostało na nim wpisane; dane podróżnego potwierdzać można również
przy użyciu usługi mTożsamość. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu lub niezwłocznie po
otrzymaniu biletu w pociągu, właściciel biletu zobowiązany jest, zgodnie ze wskazaniami, wpisać
czytelnie w sposób trwały swoje imię i nazwisko. Do przejazdów na podstawie biletu uprawniona
jest tylko ta osoba, której imię i nazwisko zostało na nim wpisane. Bez wpisania powyższych
danych oraz bez okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość albo bez
potwierdzenia danych przy użyciu usługi mTożsamość, bilet jest nieważny.
3. Za przejazdy na podstawie biletów sieciowych miesięcznych imiennych pobiera się opłatę
normalną lub z ulgą ustawową (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%), które wskazane są w § 16 ust.
2 Tabela 4.
4. Podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego, zobowiązany jest posiadać w
pociągu dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu.
5. Podróżny, który okaże bilet ulgowy i oświadczy, że posiada uprawnienie do ulgi, ale nie okaże
dokumentu poświadczającego to uprawnienie – wydaje się nowy bilet jednorazowy normalny w
odpowiedniej relacji. Podróżny, który w drodze reklamacji na zasadach określonych w § 12 RPŚKP, udokumentuje posiadane uprawnienia do przejazdów ulgowych ma prawo do zwrotu
należności za wydany bilet, po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 15% wartości
wystawionego biletu.
6. W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, oraz
jeżeli podróżny:
1) oświadczy, że posiada bilet okresowy imienny, ale nie okaże go w pociągu,
2) okaże bilet okresowy, ale nie okaże dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość albo
nie potwierdzi swoich danych przy użyciu usługi mTożsamość,
wówczas osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego dokumentu przewozu i wydaje się
nowy bilet pobierając należną opłatę za przejazd.

§ 11 Grupowy przewóz osób
1. Uprawnieni
Z oferty mogą skorzystać:
1) dzieci, młodzież i osoby dorosłe,
2) przewodnicy towarzyszący w podróży osobom wymienionym w pkt. 1,
w grupach zorganizowanych przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, parafie, zrzeszenia,
placówki opiekuńcze itp., złożonych co najmniej z 10 osób, nie wliczając przewodników.
2. Zakres ważności
Ofertę stosuje się w pociągach:
1) osobowych,
2) osobowych okolicznościowych,
uruchamianych przez ŚKP i przewidzianych w rozkładzie jazdy, z wyłączeniem pociągów objętych
taryfą specjalną.
3. Warunki stosowania
1) opłata za przejazd grupy stanowi sumę opłat za przejazd rzeczywistej liczby uczestników
grupowego przewozu osób z wyłączeniem dzieci do ukończenia 4. roku życia – nie mniej niż za 10
osób; przewodnicy korzystają z bezpłatnego przejazdu pod warunkiem, że ich liczba nie
przekracza jednego przewodnika na każde 10 płacących za przejazd osób;
2) osoba, odbywająca przejazd w pociągu na podstawie ulgowego biletu musi posiadać odpowiedni
dokument, poświadczający uprawnienie do ulgi ustawowej;
3) organizator przejazdu jest zobowiązany zgłosić grupowy przewóz osób wysyłając zgłoszenie
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najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem przejazdu na adres poczty internetowej:
sredzkakolejpowiatowa.pomoc@gmail.com;
4) ŚKP zastrzega sobie prawo do odmowy organizacji przewozu grupowego w uzasadnionych
przypadkach, np. w pociągach o szczególnie wysokiej frekwencji.

§ 12 Przewóz rowerów
1. Przewóz roweru w pociągach uruchamianych przez ŚKP odbywa się na zasadach i warunkach
określonych w RP-ŚKP.
2. Na odpłatny przewóz roweru, na zasadach określonych w RP-ŚKP, wydaje się bilet z ceną
zryczałtowaną wskazaną w § 16 ust. 3 Tabela 6. Bilet na przewóz jest ważny łącznie z biletem na
przejazd, do którego został wydany.

§ 13 Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt domowych
Przewóz bagażu ręcznego i zwierząt domowych w pociągach uruchamianych przez ŚKP ujętych
w rozkładzie jazdy, odbywa się nieodpłatnie na zasadach określonych w RP-ŚKP.

§ 14 Przejazdy na indywidualne zamówienie w oddzielnych wagonach lub pociągach
1. Zasady uruchomienia pociągu dla potrzeb zamawiającego albo przydzielenia oddzielnego wagonu
do wyłącznej dyspozycji zamawiającego są określone na podstawie odrębnej umowy.
2. Koszty uruchomienia pociągu oraz przydzielenia wagonu na indywidualne zamówienie są ustalane
z zamawiającym na podstawie odrębnej umowy.
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§ 15 Wykaz osób uprawnionych i dokumentów poświadczających uprawnienie do
przejazdów ulgowych
L.p.

Wymiar ulgi przy przejazdach
na podst. biletu

Osoby uprawnione

Dokumenty poświadczające uprawnienie do ulgowych przejazdów

4

5

jednorazowego miesięcznego
1

2

3

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub
niepublicznych

33%
1.

33%

X

X

37%

X

Nauczyciele szkół podstawowych i
ponadpodstawowych (publicznych lub
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych)
Nauczyciele uczący języka polskiego, historii,
geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o
których mowa w poz. 2 lit. b)
Nauczyciele akademiccy
Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3
donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po
chorobie COVID-19
Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na
których pobierane są zasiłki rodzinne - tylko 2
przejazdy w roku

Niewidomi, jeśli nie są uznani za osoby niezdolne do
samodzielnej egzystencji

Posiadacze Karty Polaka

Legitymacja nauczyciela.

Zaświadczenie wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub
Centrum MSWiA (przez 6 miesięcy od daty wydania zaświadczenia)
Legitymacja emeryta / rencisty wraz z zaświadczeniem wydanym do celów
nabycia ulgowego biletu kolejowego.
Dokument stwierdzający inwalidztwo II grupy / całkowitą niezdolność do
pracy, z powodu stanu narządu wzroku / umiarkowany stopień
niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku - legitymacja osoby
niepełnosprawnej / orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku razem z
dokumentem tożsamości.
ważna Karta Polaka.

Dzieci i młodzież:
a) w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania
rocznego przygotowania przedszkolnego
X
2.

37%

49%

b) w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania
obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, dotknięte inwalidztwem lub
niepełnosprawnością przy przejazdach innych niż
określone w pkt. 6
c) od 1 roku przed rozpoczęciem nauki w szkole
podstawowej do ukończenia szkoły
ponadpodstawowej (publicznej lub niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej) do ukończenia 24
roku życia
d) uczące/ucząca się w szkołach innych państw zgodnie z ustawą o oświacie - do ukończenia 18 roku
życia
Inwalidzi wojenni/wojskowi zaliczeni do II lub III
grupy inwalidów albo całkowicie lub częściowo
niezdolni do pracy

X
Weterani poszkodowani

3.

37%

49%

4.

49%

X

dokument stwierdzający wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka,
ważna Karta Dużej Rodziny).

Legitymacja lub e-legitymacja dla dziecka niepełnosprawnego.

Zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego (ostatni rok / 1 rok), wydane przez placówkę przedszkola,
legitymacja szkolna, e-legitymacja szkolna lub mLegitymacja szkolna
Legitymacja ucznia wydawana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej
właściwego ze względu na siedzibę szkoły, okazywaną wraz z dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej
Książka inwalidy wojennego (wojskowego) wpis - II / III grupa / częściowo /
całkowicie – niepełnosprawny / funkcjonariusza / weterana
poszkodowanego - funkcjonariusza ABW razem z legitymacją emeryta rencisty i dowodem tożsamości.
Legitymacja weterana poszkodowanego, legitymacja weterana
poszkodowanego funkcjonariusza albo legitymacja weterana
poszkodowanego funkcjonariusza ABW wraz z legitymacją emerytarencisty i dowodem tożsamości.

Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę
Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2020 r. poz.
1348 z późn. zm.)

Karta Dużej Rodziny razem z dowodem tożsamości.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

Jeden z poniższych dokumentów pokazanych razem z dokumentem
potwierdzającym tożsamość (np. dowód osobisty) stwierdzający zaliczenie
do I grupy inwalidów lub do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:
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1) wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i
zatrudnienia,
2) orzeczenie, zaświadczenie, wypis z treści orzeczenia lekarza, komisji
lekarskiej, orzecznika ZUS/KRUS,
3) komisji lekarskiej: powiatowej, wojskowej, MSWiA, ABW, AW,
4) legitymacja emeryta - rencisty policyjnego,

51%

Uwaga!

5) legitymacja emeryta - rencisty wojskowego,

Jeżeli osoba niewidoma i niezdolna do samodzielnej
egzystencji - patrz ulga o wymiarze 93%
Studenci i słuchacze kolegiów pracowników służb
społecznych do ukończenia 26 roku życia

6) legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień
niepełnosprawności.

Studenci - obywatele polscy, obywatele Unii
Europejskiej i członkowie 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 (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 293) studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia
Doktoranci do ukończenia 35 roku życia

Legitymacja studenta/doktoranta polska lub zagraniczna, legitymacja
słuchacza kolegium pracowników służb społecznych międzynarodowa
legitymacja studencka International Student Identity Card (ISIC) wraz z
dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu i/lub kartą stałego
pobytu dla członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Kombatanci:
Legitymacja osoby represjonowanej zawierająca wpis o całkowitej lub
częściowej niezdolności do pracy, wystawiona przez organ rentowy

5.

a) będący inwalidami wojenni lub wojskowymi
zaliczonymi do II lub III grupy inwalidów lub uznani za lub
całkowicie lub częściowo niezdolnymi do pracy

51%

X

X

6.

78%

b) inne osoby uprawnione – emeryci, renciści i
inwalidzi oraz osoby pobierające uposażenie w stanie
spoczynku lub uposażenie rodzinne, wdowy lub
wdowcy - emeryci i renciści oraz osoby pobierające
uposażenie rodzinne, pozostali po kombatantach i
innych osobach uprawnionych

zaświadczenie wydawane przez: Szefa Urzędu, Kierownika Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem o
przysługujących uprawnieniach do ulg ZUS, Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w okresie od dnia 24 stycznia 1991 r. do 1 sierpnia 1991 r.

Członkowie Korpusu Weteranów Walk o
Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Legitymacja członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość
Rzeczypospolitej Polskiej.

Działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby
represjonowane z powodów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby
represjonowanej z powodów politycznych wystawiona przez Szefa Urzędu
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową Wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa), z aktualnym wpisem
o odbywaniu niezawodowej służby wojskowej.
Inwalidzi, niepełnosprawni, niezdolni do
samodzielnej egzystencji – wyłącznie przy
przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej,
placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego, ośrodka umożliwiającego
dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjnowychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka
wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z
powrotem:
Jeżeli realizowany jest przejazd:

78%

a) dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia /
studenci do ukończenia 26 roku życia

1) uczącego się dziecka lub studenta niepełnosprawnego - legitymacja
przedszkolna, szkolna, studencka,
2) osoby (dzieci/młodzież) nie uczestniczącej do placówki oświatowej legitymacja osoby niepełnosprawnej poniżej 16 lat lub orzeczenie o
niepełnosprawności z ZUS,
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3) osoby udającej się do placówek: pomocy społecznej, rehabilitacji itp. (potrzebne dokumenty z wszystkich punktów (1 - 3) i dodatkowo
zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) o terminie turnusu, pobytu,
potwierdzenie stawienia się.

X

7.

8.

9.

93%

95%

100%

93%

X

X

b) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży
dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych
opiekun inwalidy / niepełnosprawnego tylko podczas
przejazdów jak wyżej
c) cywilna niewidoma ofiara działań wojennych
uznana za osobę całkowicie niezdolną do
samodzielnej egzystencji
Inwalidzi zaliczeni do I grupy inwalidów lub uznani za
całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do
samodzielnej egzystencji (choćby bez związku z
działaniami wojennymi lub służbą wojskową):

Jeżeli przejazd z dzieckiem - dokumenty jak wyżej.
Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych, z wpisem o
niezdolności do samodzielnej egzystencji, wystawiona przez organ
rentowy.

a) Wojenni i wojskowi

Książka inwalidy wojennego (wojskowego).

b) Kombatanci

Legitymacja osoby represjonowanej.

Tylko osoby niewidome uznane za niezdolne do
samodzielnej egzystencji (jeżeli osoba widoma i
niezdolna do samodzielnej egzystencji – patrz ulga
określona w pkt. 4)
Opiekun lub przewodnik towarzyszący w podróży:

Jeden z dokumentów - legitymacja osoby niepełnosprawnej / dotkniętej
inwalidztwem stwierdzający inwalidztwo, niezdolność do samodzielnej
egzystencji z powodu stanu narządu wzroku (symbole niepełnosprawności:
„04-O” lub „04-o” lub „04-h”)

a) osoba w wieku co najmniej 18 lat towarzysząca
osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

Jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
wymienionych przy uldze tejże osoby - patrz ulga określona w pkt. 4.

b) osoba w wieku co najmniej 13 l. towarzysząca
osobie niewidomej lub pies przewodnik

Jeden z dokumentów osoby niewidomej stwierdzający inwalidztwo,
niezdolność do pracy albo niepełnosprawność z powodu stanu narządu
wzroku.

c) towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym,
kombatantom zaliczonym do I grupy inwalidów lub
uznanym za całkowicie niezdolnych do pracy i
niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Książka inwalidy wojennego, wojskowego, legitymacja osoby
represjonowanej.

Dzieci w wieku do 4 lat

Dokument potwierdzający wiek dziecka, np. odpis skrócony aktu urodzenia

Umundurowani funkcjonariusze na służbie:
a) Straży Granicznej
b) Służby Celno-Skarbowej
c) Policji
d) Żandarmerii Wojskowej

Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu określonych
czynności służbowych.

Wzory dokumentów poświadczających uprawnienie do korzystania z przejazdów ulgowych
znajdują się na stronie internetowej ŚKP.
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§ 16 Cennik opłat taryfowych
1. Tabele opłat za bilety jednorazowe

Tabela 1 - Cennik opłat na przejazdy w pociągach osobowych
Rodzaj biletu

Z ulgą:

Normalny
33%

ODCINKOWY
Cena
PTU 8%
brutto
7,00 zł
0,52 zł
4,69 zł
0,35 zł

TAM
Cena
PTU 8%
brutto
30,00 zł
2,22 zł
20,10 zł
1,49 zł

TAM i POWRÓT
Cena
PTU 8%
brutto
40,00 zł
2,96 zł
26,80 zł
1,99 zł

37%

4,41 zł

0,33 zł

18,90 zł

1,40 zł

25,20 zł

1,87 zł

49%

3,57 zł

0,26 zł

15,30 zł

20,40 zł

1,51 zł

51%

3,43 zł

0,25 zł

14,70 zł

1,13 zł
1,09 zł

19,60 zł

1,45 zł

78%

1,54 zł

0,11 zł

6,60 zł

0,49 zł

8,80 zł

0,65 zł

93%

0,49 zł

0,04 zł

2,10 zł

0,16 zł

2,80 zł

0,21 zł

95%

0,35 zł

0,03 zł

1,50 zł

0,11 zł

2,00 zł

0,15 zł

100%

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Tabela 2 - Cennik opłat na przejazdy w pociągach osobowych
okolicznościowych

Rodzaj biletu

Z ulgą:

Normalny
33%

ODCINKOWY
Cena
PTU 8%
brutto
10,00 zł
0,74 zł
6,70 zł
0,50 zł

TAM
Cena
brutto
40,00 zł
26,80 zł

2,96 zł
1,99 zł

TAM i POWRÓT
Cena
PTU 8%
brutto
50,00 zł
3,70 zł
2,48 zł
33,50 zł

PTU 8%

37%

6,30 zł

0,47 zł

25,20 zł

1,87 zł

31,50 zł

2,33 zł

49%

5,10 zł

0,38 zł

20,40 zł

1,51 zł

25,50 zł

1,89 zł

51%

4,90 zł

0,36 zł

19,60 zł

1,45 zł

24,50 zł

1,81 zł

78%

2,20 zł

0,16 zł

8,80 zł

0,65 zł

11,00 zł

0,81 zł

93%

0,70 zł

0,05 zł

2,80 zł

0,21 zł

3,50 zł

0,26 zł

95%

0,50 zł

0,04 zł

2,00 zł

0,15 zł

2,50 zł

0,19 zł

100%

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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Tabela 3 - Opłaty za bilety z zastosowaniem oferty - Bilet tanioGzubowy

Rodzaj biletu

ŚRODA WLKP. – ANNOPOLE
ZANIEMYŚL – ANNOPOLE
lub
lub
ANNOPOLE – ŚRODA WLKP.
ANNOPOLE – ZANIEMYŚL
TAM
TAM I POWRÓT
TAM
TAM I POWRÓT
Cena
PTU
Cena
PTU
Cena
PTU
Cena
PTU
brutto
8%
brutto
8%
brutto
8%
brutto
8%
10,00 zł

Z ulgą:

Normalny
33%

0,74 zł 20,00 zł

1,48 zł 23,00 zł

1,70 zł 30,00 zł

2,22 zł

6,70 zł

0,50 zł

13,70 zł

0,99 zł

15,41 zł

1,14 zł

20,10 zł

1,49 zł

37%

6,30 zł

0,47 zł

12,60 zł

14,49 zł

1,07 zł

18,90 zł

1,40 zł

49%

5,10 zł

0,38 zł

10,20 zł

0,93 zł
0,76 zł

11,73 zł

0,87 zł

15,30 zł

1,13 zł

51%

4,90 zł

0,36 zł

9,80 zł

0,73 zł

11,27 zł

0,83 zł

14,70 zł

1,09 zł

78%

2,20 zł

0,16 zł

4,40 zł

0,33 zł

5,06 zł

0,37 zł

6,60 zł

0,49 zł

93%

0,70 zł

0,05 zł

1,40 zł

0,10 zł

1,61 zł

0,12 zł

2,10 zł

0,16 zł

95%

0,50 zł

0,04 zł

1,00 zł

0,07 zł

1,15 zł

0,09 zł

1,50 zł

0,11 zł

100%

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2. Tabele opłat za bilety miesięczne

Tabela 4 - Opłaty za bilety sieciowe miesięczne imienne

Rodzaj biletu

Z ulgą:

Normalny
33%

TAM I POWRÓT
Cena
PTU 8%
brutto
200,00 zł
14,81 zł
134,00 zł
9,93 zł

37%

126,00 zł

9,33 zł

49%

102,00 zł

7,56 zł

51%

98,00 zł

7,26 zł

78%

44,00 zł

3,26 zł

93%

14,00 zł

1,04 zł
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3. Tabele opłat zryczałtowanych

Tabela 5 - Opłaty za bilety z zastosowaniem oferty - Bilet rodzinny
Rodzaj opłaty
Bilet rodzinny
„TAM”
Bilet rodzinny
„TAM i POWRÓT”
Bilet rodzinny
„TAM”
Bilet rodzinny
„TAM i POWRÓT”

Kategoria pociągu

Cena brutto

PTU 8%

47,20 zł

3,50 zł

64,60 zł

4,79 zł

64,60 zł

4,79 zł

77,00 zł

5,70 zł

Osobowy

Osobowy
okolicznościowy

Tabela 6 - Opłaty za przewóz bagażu
Rodzaj opłaty
Przewóz roweru
jednorazowy

Cena brutto
5,00 zł

PTU 23%
0,93 zł

Tabela 7 - Opłata za wydanie biletu w pociągu
Rodzaj opłaty
Wydanie biletu w
pociągu

Cena brutto
5,00 zł

PTU 8%
0,37 zł
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