
ZARZĄDZENIE WEWN ĘTRZNE Nr 2 /2017 
 
z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie zmian cen biletów w regularnej komunikacji 
autobusowej. 
 
Na podstawie ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001r. /D.U. z 2001r. Nr 97, poz. 150/ oraz 
Zarządzenia Wewnętrznego Nr 17/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.  wprowadza się nowe tabele 
opłat na bilety obowiązujące w regularnej komunikacji autobusowej realizowanej przez 
Spółkę. 
 

§ 1 
I.  Ceny biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej 

 
1. Tabela opłat T-1       obowiązuje na odcinku: 

 
- Góra Kalwaria – Warszawa Metro Wilanowska 
- Białobrzegi – Jedlińsk – Radom 
- Głosków – Piaseczno – Warszawa Metro Wilanowska 

 
2. Tabela opłat T-2      obowiązuje na odcinku: 

 

- Grójec – Głuchów – Tarczyn – Warszawa Dw. Zachodni i przyległe jak:  

  Tarczyn TFUH, Kotorydz 

 

3.  Tabela opłat T-3    obowiązuje na odcinku: 

  

- Grójec – Mogielnica – Nowe Miasto 

- Nowe Miasto – Końskie 

- Nowe Miasto – Opoczno 

- Nowe Miasto – Drzewica 

- Nowe Miasto – Przysucha 

- Nowe Miasto – Tomaszów Mazowiecki 

- Biała Rawska – Brzeziny - Łódź 

- Grójec – Skurów - Jasieniec 

- Grójec – Białobrzegi przez Broniszew 

- Tarczyn – Głosków 

- Pamiątka – Prace Małe – Tarczyn 

- Warka – Góra Kalwaria 

4. Tabela opłat T-4 

       - obowiązuje dla kursów (lub ich części) nie wymienionych przy tabelach 1, 2, 3. 



  

II. Ceny biletów miesięcznych 

Wprowadza się podstawowe ceny biletów miesięcznych jako 31 krotność ceny biletu 

jednorazowego wynikającego z odpowiedniej tabeli opłat na określonej tam linii (lub jej 

fragmencie). 

1. Tabela opłat T-6 

wynikająca z cen zawartych w tabeli T-1 

2. Tabela opłat T-7 

wynikająca z cen zawartych w tabeli T-2 

3. Tabela opłat T-8 

wynikająca z cen zawartych w tabeli T-3 

4. Tabela opłat T-9 

wynikająca z cen zawartych w tabeli T-4   

 

Ceny dla biletów miesięcznych na relacje których przystankiem początkowym lub końcowym 

jest dworzec Warszawa Zachodnia należy ustalić w oparciu o tabelę T-7 i T- 7A. 

 

II.  Ceny biletów miesięcznych jednostronnych 

 
1. Tabela opłat T-6A wynikająca z tabeli opłat T-6 

2. Tabela opłat T-7A wynikająca z tabeli opłat T-7 

3. Tabela opłat T-8A wynikająca z tabeli opłat T-8 

4. Tabela opłat T-9A wynikająca z tabeli opłat T-9 

 

IV. Ceny biletów jednorazowych w komunikacji pośpiesznej 

 

1. Tabela opłat T-11 obowiązuje w kursach autobusowych: 

- Warszawa – Władysławowo 

- Władysławowo – Warszawa 

 

2. Tabela opłat T-11a     obowiązuje w kursach autobusowych: 

- Warszawa – Muszyna 

- Muszyna – Warszawa 

 



3. Tabela T-12     obowiązuje w kursach autobusowych: 

- Dębnowola – Grójec – Warszawa 

- Słomczyn – Grójec – Warszawa 

przy ustaleniu cen z poszczególnych przystanków na odcinku Grójec – 

Warszawa należy stosować tabelę T-2. 

 

V. Opłaty za przewóz rzeczy (bagażu) 

 

1. Tabela opłat T-13 

dot. każdej sztuki bagażu przewożonego w lukach bagażowych za wyjątkiem linii 

Warszawa – Muszyna i Warszawa – Władysławowo. 

 

§ 2 

1. Na bazie tabel opłat Nr T-1, T-2, T-3, T-4 zostaną stworzone tabele opłat dla 

poszczególnych linii z uwzględnieniem opłat jakie będą obowiązywać na jej 

fragmentach w zależności od przypisania ich do poszczególnych tabel opłat. 

Podstawową zasadą jest dominacja tabeli o wyższej wartości /jeżeli w kursie 

autobusowym obowiązuje kilka tabel opłat na jego poszczególne odcinki to cenę biletu 

należy zawsze określić na podstawie tabeli o najwyższej wartości dotyczącego tego 

odcinka na którym znajduje się jeden z przystanków/. 

2. Dział Przewozów Pasażerskich opracuje cenniki o których mowa wyżej, przekaże je 

do publicznej wiadomości oraz przekaże ich na wszystkie punkty sprzedaży. 

3. Przy opracowywaniu cenników dla obcych punktów sprzedaży powinny one być 

wykonane w formie zastawień określających poszczególne ceny biletów do 

miejscowości do których w danym punkcie są sprzedawane bilety. 

 

§ 3 

We wszystkich kursach autobusowych wykonywanych w ramach regularnej komunikacji 

autobusowej obowiązują ulgi ustawowe wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1999r. 

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /tekst 

jednolity: DU z 2002r. Nr 175 poz. 1440 z późniejszymi zmianami/. 

 

 

 



§ 4 

Ulgi handlowe: 

- ulgi obowiązujące na ceny biletów przy zakupie biletów jednorazowych 

  ulga w wysokości: 

- 15%      na linii Warszawa – Muszyna 

- 25%      na linii Warszawa – Władysławowo 

do której są uprawnieni: 

1. Dzieci w wieku do 7 lat oraz ich opiekunowie odbywający z nimi jednocześnie 

podróż. 

2. Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do 

ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej lub 

niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej – nie dłużej niż do ukończenia 

21 roku życia na podstawie legitymacji uczniowskiej wystawionej przez szkołę. 

3. Studenci /studia dzienne, zaoczne, wieczorowe/ do ukończenia 26 roku życia na 

podstawie legitymacji studenckiej. 

4. Osoby posiadające imienne skierowanie do sanatorium, uzdrowisk, uzdrowisk lub 

wczasów leczniczych znajdujących się na trasie przejazdu kursu autobusowego 

o którym mowa powyżej. 

5. Seniorzy – po osiągnięciu 65 roku życia na podstawie dowodu osobistego. 

Dodatkowe ulgi przewozowe są ulgami handlowymi wprowadzonymi przez 

przewoźnika i nie podlegają zapisom art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1999r. 

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 

zbiorowego /tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 175 poz. 1440 z późniejszymi 

zmianami/. 

 

- ulgi handlowe obowiązujące przy zakupie biletów miesięcznych 

Wprowadza się ulgę w wysokości 4,0% przy zakupie biletów  miesięcznych  

(w przypadku 100% odpłatności) na wszystkie relacje obsługiwane przez Spółkę. 

 

§ 5 

Załącznikiem do niniejszego zarządzenia są: 

 

- tabele opłat T-1 do T-4  dot. biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej 

- tabele T-6 do T-9 do biletów miesięcznych dwustronnych 



- tabele T-6A  i T -9A  dot. biletów miesięcznych jednostronnych 

- tabela T-11 dot. biletów jednorazowych w komunikacji pośpiesznej na linii 

Warszawa – Władysławowo 

- Tabela T-11a dot. biletów jednorazowych w komunikacji pośpiesznej na linii 

Warszawa – Muszyna 

- tabela T-12 dot. biletów jednorazowych na liniach Dębnowola – Warszawa 

i Słomczyn - Warszawa 

- tabela T-13 dot. opłat za przewóz rzeczy (bagażu). 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą przy sprzedaży: 

- biletów jednorazowych od dnia 1 lutego 2017r. 

- biletów miesięcznych    od dnia 1 marca 2017r.  

§ 7 

 Niniejsze zarządzenie uchyla wszystkie wcześniej wydane zarządzenia wewnętrzne dot.  cen 

na przewozy osób w ramach regularnej komunikacji autobusowej realizowanej przez Spółkę 

za wyjątkiem Zarządzenia Wewnętrznego Nr 9/2016 z dnia 1 grudnia 2016r. 

§ 8 

Dział Przewozów Pasażerskich dokona zmian wynikających z niniejszego zarządzenia, 

przekaże je na wszystkie punkty sprzedaży, dokona wymiany w teczkach pojazdów oraz poda 

je do wiadomości publicznej. 

 

 

 

 

 

Otrzymują; 

1. ................................ 

2. ................................ 

3. ................................ 

20. ................................ 

21. ................................ 

P-1. .............................. 

P-2. ..............................   


