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Oferta pozataryfowa „Wrocławski bilet zintegrowany PTA”  
Warunki taryfowe obowiązujące od  01.01.2022 r.           

 

1. Zakres ważności 
 

1) Wrocławski bilet zintegrowany PTA (PTA: pociąg + tramwaj + autobus) uprawnia 
do przejazdów: 
a) pociągami REGIO Spółki POLREGIO i pociągami osobowymi Spółki Koleje Dolnośląskie 

w relacjach od i do stacji znajdujących się na obszarze ograniczonym stacjami: 
Strzelin, Jaworzyna Śląska, Wołów, Żmigród, Oleśnica, Oleśnica Rataje, Jelcz 
Laskowice, Oława, Malczyce, Trzebnica oraz stacji znajdujących się na terenie miasta 
Wrocławia (np. Wrocław Psie Pole), 

oraz 
b) środkami lokalnego transportu zbiorowego (środkami MPK we Wrocławiu: 

tramwajami i autobusami) organizowanego przez Gminę Wrocław w granicach miasta 
Wrocławia;   

2) Wrocławski bilet zintegrowany PTA jest biletem okresowym ważnym jeden miesiąc od 
dnia wydania lub dnia wskazanego przez nabywcę, np. od 27 stycznia do 26 lutego, od      
1 do 31 sierpnia, itd.  

 
2. Uprawnieni 

 
Wrocławskie bilety zintegrowane PTA wydawane są: 
1) na przejazdy pociągami: 

a)  jako normalne, 
b) z ulgą 33% - uprawnieni: nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz 

nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz nauczyciele akademiccy, 

c) z ulgą 49% - uprawnieni: dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej 
lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. 
roku życia, 

d) z ulgą 51% - uprawnieni: studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub 
zaocznych), oraz studenci – obywatele polscy studiujący za granicą - do ukończenia 26. 
roku życia; 

2) na przejazdy środkami MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu: 
a) jako normalne, 
b) z ulgą 50% - osoby wymienione w uchwale Nr XLVVII/1094/17 Rady Miejskiej 

Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. w sprawie ustalania cen za usługi 
przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego 
przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej  
i manipulacyjnej (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2017 
r., poz. 4411 e zm.). 
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3.  Warunki stosowania 
 

1) Wrocławski bilet zintegrowany PTA: 
a) w przypadku: 

 pociągów uprawnia do wielokrotnych przejazdów w relacji „tam i z powrotem”, 
drogą najkrótszą lub wskazaną na bilecie, między wszystkimi stacjami odcinka, 
na który został wydany, 

 komunikacji miejskiej w granicach miasta Wrocławia uprawnia do wielokrotnych 
przejazdów na wszystkich liniach normalnych i pośpiesznych, 

b) posiada wypis: KOMUNIKACJA MIEJSKA WE WROCŁAWIU BILET AGLOMERACYJNY 
NA WSZYSTKIE LINIE NORMALNY/ULGOWY 96 ZŁ/48 ZŁ, 

c) jest do nabycia do 30 dni naprzód  w punktach odprawy (kasach biletowych) POLREGIO 
na stacjach: Wrocław Główny, Brzeg Dolny, Oborniki Śląskie, Oleśnica, Oława, Wołów, 
Żmigród oraz w pociągu REGIO u obsługi; 

2) Wrocławski bilet zintegrowany PTA 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 pociągiem 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) podróżny odbywający przejazd pociągiem na podstawie biletu ulgowego, zobowiązany 
jest posiadać w pociągu dokument, poświadczający uprawnienie do ulgowego przejazdu; 

4) podróżny, który w czasie przejazdu środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta 
Wrocławia nie okaże ważnego Wrocławskiego biletu zintegrowanego PTA lub 
dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, podlega warunkom 
określonym  w stosownej uchwale przyjętej przez Radę Miasta Wrocławia; 

5) za bilety zafoliowane, zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie przez osobę 
dokonującą kontroli danych (w szczególności podarte i sklejone), a także co do których 
istnieje uzasadnione podejrzenie ze strony osoby dokonującej kontroli, że są podrobione 
albo przerobione -  uważa się za nieważne; 

6)  za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione, nie zwraca się uiszczonych 
należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty do organów 
ścigania lub wskazania daty i miejsca zakupu, numeru biletu itp.; 

7) właścicielowi Wrocławskiego biletu zintegrowanego PTA nie przysługuje częściowy zwrot 
zapłaconej należności w razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego          
w rozkładzie jazdy pociągów albo zmiany organizacji komunikacji miejskiej MPK we 
Wrocławiu; 

8) Wrocławski bilet zintegrowany PTA po rozpoczęciu terminu ważności nie podlega 
wymianie, a przedłużenie terminu ważności nie jest dozwolone zarówno w zakresie 
przejazdów pociągami jak i środków komunikacji miejskiej MPK we Wrocławiu;  

9) za całkowicie niewykorzystany Wrocławski bilet zintegrowany PTA zwrócony przed 
pierwszym dniem jego ważności, przysługuje zwrot zapłaconych należności po potrąceniu 
10% odstępnego. Zwrotu należności dokonują punkty odprawy prowadzące sprzedaż tego 
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rodzaju biletów. Zwrotu zapłaconych należności za częściowo niewykorzystany bilet, 
proporcjonalnie do czasu jego niewykorzystania z potrąceniem 10% odstępnego, 
zwrócony nie później niż 10-go dnia ważności, właściciel może dochodzić wyłącznie            
w drodze reklamacji; 

10) osoba podróżująca na podstawie Wrocławskiego biletu zintegrowanego PTA może 
przewozić pod swoim nadzorem zwierzęta, bagaż ręczny lub rower: 
a) w pociągu – na warunkach określonych w Regulaminie przewozu (RPR) i w Taryfie 

przewozowej (TPR) oraz Regulaminie przewozu osób, rzeczy i zwierząt Kolei 
Dolnośląskich S.A. (RP-KD), w Taryfie przewozowej osób, rzeczy i zwierząt Kolei 
Dolnośląskich S.A (TP-KD) i w Cenniku Kolei Dolnośląskich S.A. – w zależności 
od przewoźnika, 

b) w środkach MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu – na warunkach określonych przez Radę 
Miasta Wrocławia. 

 
4. Opłaty 

 
1) tabela opłat za Wrocławskie bilety zintegrowane PTA uprawniające do przejazdów 

pociągami REGIO i pociągami osobowymi Spółki Koleje Dolnośląskie: 
 

Za odległość 
w km 

Wymiar ulgi 

normalny z ulgą 33% z ulgą 49% z ulgą 51% 

cena biletu (w zł) brutto, w tym 8% PTU 

do 5 93,00 62,31 47,43 45,57 

6 – 10 107,80 72,23 54,98 52,82 

11 – 15 147,60 98,89 75,28 72,32 

16 – 20 170,80 114,44 87,11 83,69 

21 – 25 188,40 126,23 96,08 92,32 

26 – 30 207,60 139,09 105,88 101,72 

31 – 35 215,40 144,32 109,85 105,55 

36 – 40 239,20 160,26 121,99 117,21 

41 – 47 260,80 174,74 133,01 127,79 

48 – 53 273,20 183,04 139,33 133,87 

 
2) tabela opłat za Wrocławskie Bilety zintegrowane PTA uprawniające do przejazdów 

środkami lokalnego transportu zbiorowego (środkami MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu: 
tramwajami i autobusami) na podstawie uchwały Nr XLVVII/1094/17 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 19 października 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 
30 października 2017 r., poz. 4411) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr XXV/670/20 
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 28 lipca 2020 r., poz. 4463): 
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Rodzaj biletu 
Opłata normalna 

(w zł) 
Opłata z ulgą 50% 

(w zł) 

Ważny na wszystkie linie 
normalne w granicach 
Miasta Wrocławia 

96,00 48,00 

 
5. Inne 

 
1) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu odbywa się na warunkach 

określonych w Regulaminie przewozu (RPR);  
2) w ramach oferty nie ma zastosowania zmiana umowy przewozu w zakresie: stacji 

przeznaczenia, rodzaju pociągu, drogi przewozu oraz zakresu uprawnień do ulgi; 
3) w sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach: 

a)  w odniesieniu do przejazdów pociągami stosuje się odpowiednie postanowienia 
Regulaminu przewozu (RPR) i Taryfy przewozowej (TPR) oraz Regulaminu przewozu 
osób, rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A. (RP-KD) i Taryfy przewozowej osób, 
rzeczy i zwierząt Kolei Dolnośląskich S.A (TP-KD), 

b) w odniesieniu do przejazdów w środkach MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu –  stosuje się 
postanowienia Uchwały Rady Miasta Wrocław w sprawie wysokości opłat za przejazdy 
lokalnym transportem zbiorowym.  


