
 

 Zarządzenie Nr 04/2017 

Prezesa PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o.  
 

z dnia 16 sierpnia 2017 r. 
 
w sprawie: ustalenia cen za przewóz osób i bagażu w krajowej, 
międzymiastowej komunikacji autobusowej.  
 
 

§ 1  
Zakres stosowania cen i opłat, sposób ich ustalania oraz ogólne warunki 
realizowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów zawiera 
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.  
 

§ 2  
1. Wprowadzam zmianę cen za przewóz osób w komunikacji autobusowej 
wykonywanej przez PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o. zawarte w: 

a) Załączniku Nr 2 –  Tabela Nr 1 i  2 - wysokość opłat za bi lety 
jednorazowe i  miesięczne w komunikacji  zwykłej  

b) Załączniku Nr 3  - wysokość opłat za bilety jednorazowe  i  miesięczne w 
komunikacji przyspieszonej i pośpiesznej,  

c) Załączniku Nr 4 –  zestawienie ulg handlowych.  

d) Załączniku Nr 5 –  zestawienie ulg ustawowych.  

 
§ 4  

 
1. Do bezpłatnych przejazdów autobusami  PKS Transport Handel Usługi Sp . 
z o.o.  uprawnieni są pracownicy aktualnie zatrudnieni.  

2. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów, o których mo wa w pkt.1  
upoważnia lista pracowników ujęta w załączniku Nr 6.  

§ 5  
Zasady honorowania bi letów miesięcznych imiennych z innymi 
Przedsiębiorstwami Komunikacji Samochodowej a PKS Transport Handel 
Usługi Sp. z o.o. odbywają się na zasadach odrębnych umów.  
 

§  6 
Zarządzenie Nr 04/2017 obowiązuje od dnia 1  września  2017 roku. 
Jednocześnie traci ważność Zarządzenie nr 03/2017 z dnia 15 kwietnia 
2017r.  



 

Załącznik Nr 1  
Do Zarządzenia Nr 04/2017 

 Prezesa Zarządu PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o.  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.  

 
 

OBJAŚNIENIA  DO TARYFY  
 
dotyczące zakresu stosowania cen i opłat, sposobu ich ustalania oraz 
ogólnych warunków realizowania uprawnień do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów.  

 
1.Opłata za przewóz osób.  
Opłatę za przewóz osób ustala się za rzeczywistą odległość przewozu z 
właściwiej strefy kilometrowej, po uwzględnieniu ewentualnych uprawnień 
podróżnych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu 
zbiorowego, określonych w odrębnych przepisach /Ustawa z dnia 20 czerwca 
1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego, /t j. Dz. U. z 2002r. Nr 175 poz. 1440,z późn. zm./.  
 
2. Odległość przewozu.  

1. Rzeczywista odległość przewozu jest to odległość pomiędzy punktami 
zatrzymania się autobusu, na których mogą wsiadać i  wysiadać 
pasażerowie /przystanki/.  

2. Odległość rzeczywistą podaje się w cennikach bi letowych i  rozkładach 
jazdy oddzielnie dla każdej l inii  autobusowej.  

3. Do ustalenia rzeczywistej odległości przewozu dla pasażerów 
wysiadających na przystanku tylko dla wysiadających przyjmuje się 
odległość do najbliższego przystanku dla wsiadających i  wysiadających.  

4. Do ustalenia ceny biletu za przewóz do lub z przystanku na terenie 
miasta /miejscowości/  z więcej niż jednym przystankiem przyjmuje się 
rzeczywistą odległość przewozu między tymi przystankami, zaokrągloną 
do pełnych kilometrów, ale nie krótszą niż 1 ki lometr /odległość poniżej 
500m opuszcza się, odległość 500m i więcej zaokrągla się wzwyż/.  

5. Do odległości przewozu między przystankami nie jest wliczany 
dodatkowy przejazd autobusu, jeżeli  po opuszczeniu trasy głównej, 
ponownie wjedzie on na trasę główną na tym samym przystanku.  

 
3. Bilety miesięczne –  zasady ogólne.  

1. Bilet miesięczny imienny wydawany jest z ważnością na okres              
1 miesiąca kalendarzowego. 

2. W razie korzystania przez podróżnego przy przejazdach „tam” lub „z 
powrotem” z innego środka komunikacji, bilet miesięczny wydawany 
jest z ważnością na przejazd w jedną stronę. Za taki bilet pobiera się 
połowę ceny.  

3. Odstępowanie bi letu miesięcznego  innej osobie jest niedozwolone. W 
razie stwierdzenia, że z bi letu miesięcznego korzysta inna osoba 
aniżeli wymieniona w nim, osoba uprawniona do kontrol i odbiera bi let 
nie zwracając za niego należności, a  podróżnego traktuje się jako 
jadącego bez ważnego biletu.  



 

4. Ceny bi letów miesięcznych ogólnodostępnych normalnych i  ulgowych w 
komunikacji zwykłej oraz bi letów szkolnych obowiązujących dla danej 
odległości przewozu określa Załącznik Nr 2 załączony do niniejszego 
zarządzenia.  

5. Podróżny obowiązany jest okazać  bilet kierowcy autobusu bez 
wezwania, natychmiast po wejściu do autobusu.  

6. Posiadanie bi letu miesięcznego imiennego ogólnodostępnego ważnego 
na przejazd w komunikacji zwykłej lub biletu miesięcznego szkolnego 
nie upoważnia do przejazdu w kursach komunikacj i pośpiesznej.  

7. Bilety miesięczne imienne ogólnodostępne i szkolne mogą nabywać 
zbiorowo zakłady pracy dla swoich pracowników oraz szkoły i  uczelnie 
dla uczniów i studentów.  

 
4. Bilety miesięczne w komunikacji pośpiesznej.  

1. Bilet miesięczny imienny –  pełnopłatny ważny w komunikacji  
pośpiesznej może nabyć każda osoba f izyczna na podstawie 
pozytywnie rozpatrzonego przez Zarząd Spółki podania 
zainteresowanego .I lość biletów limitowana.  

 
5. Bilety miesięczne w komunikacji zwykłej.  

1. Bilet miesięczny imienny ogólnodostępny ważny w komunikacji zwykłej 
może nabyć każda osoba f izyczna.  

2. Osoba uprawniona do korzystania z ulg na mocy przepisów 
szczególnych może nabyć bi let miesięczny ulgowy.  

 
6.Ogólne warunki stosowania opłat ulgowych.  

1. Realizacja uprawnienia do korzystania z ulg od opłat normalnych 
uzależniona jest od spełnienia warunków określonych w przepisach 
szczególnych w tym zakresie, a wymienionych w Załączniku Nr 5.  

2. Dwóch i więcej ulg nie stosuje się równocześnie od opłat za ten sam 
przejazd. 

3. Jeżeli stosowanie ulgi  uzależnione jest od okazania dokumentów 
ustalonych w przepisach szczególnych o danej uldze, dokumenty te 
osoba uprawniona do ulgi zobowiązana jest okazać przy nabywaniu 
biletu ulgowego w autobusie oraz na żądanie organów kontrolnych 
łącznie z biletem na p rzejazd. 

4. W razie nieprawnego korzystania z ulgi,  podróżnego traktuje się jak 
jadącego bez ważnego bi letu stosując przepisy pkt.8.  

 
7. Przewóz rzeczy.  

1. Podróżny ma prawo przewieźć bezpłatnie bagaż osobisty bez względu 
na to czy znajduje się on wewnątrz autobusu czy umieszczony jest w 
luku bagażowym.  

 
2. Opłaty pobiera się wyłącznie za przewóz psa, kota oraz inne zwierzęta 

i ptaki przewożone w klatkach i koszach. Dotyczy to również małych 
psów, kotów trzymanych na rękach. Wysokość pobieranej opłaty (ceny 
biletu normalnego brutto);  

- cena za bi let do 7,00 zł; opłata 4,00 zł  
- cena za bi let od 7,01 zł do 10,00 zł; opłata 5,00 zł  



 

- cena za bi let od 10,01 zł do 17,00 zł;  opłata 7,00 zł  
- cena za bi let powyżej 17,01 zł; opłata 9,00 zł  

 
8. Kary pieniężne.  

1. W razie stwierdzenia przez przewoźnika lub osobę przez niego 
upoważnioną braku ważnego biletu u podróżnego lub przewozu bez 
biletu bagażowego psa lub małych zwierząt i ptaków w klatkach i 
koszach, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty, podróżny jest 
zobowiązany do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty 
dodatkowej.  

2. Podmiotem upoważnionym do kontrol i jest uprawniony pracownik Spółki 
lub f irma na podstawie stosownej umowy.  

3. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy 
autobusu bez uzasadnionej przyczyny, podróżny obowiązany jest uiścić 
opłatę dodatkową ustaloną jako 150 krotność ceny najtańszego biletu 
jednorazowego normalnego.  

Wysokość opłat dodatkowych jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra  
Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005r. 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 2005r. Nr 14, poz. 117/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Załącznik Nr 4  
Do Zarządzenia Nr 04/2017 

 Prezesa Zarządu PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o.  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.  

 

Ulgi handlowe przyznane przez PKS Transport Sp. z o.o.  – bilety jednorazowe 

NR NAZWA ULGI ULGA 
RODZAJ 

KOMUNIKACJI 
UWAGI 

1. dziecko do lat 4 99% Pośpieszna  

2 

uczeń do ukończenia 24 roku 

życia, student do ukończenia 26 

roku życia 

na podstawie legitymacji 

szkolnej lub studenckiej 

30% 

Przyspieszona, 

pośpieszna 

i ekspresowa 

 

3. dzieci powyżej 4 roku życia 30% Pospieszna  

4. dla osób powyżej 60 roku życia 20% 
Przyspieszona 

i pośpieszna 
 

5. dla wszystkich pasażerów 50% Zwykła 
Kursy szkolne na terenie gmin Brudzew i 

Malanów 

6. Dla wszystkich pasażerów 50% 
Pośpieszna i 

przyspieszona 

Na linii Płock – Wrocław, na odcinkach; 

Oleśnica – Wrocław, 

Włocławek – Lubraniec, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 5  
Do Zarządzenia Nr 04/2017  

 Prezesa Zarządu PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o.  
z dnia 16 sierpnia 2017 r.  

 
ULGI USTAWOWE – BILETY JEDNORAZOWE 

NR NAZWA ULGI ULGA 

% 

RODZAJ 

KOMUNIKACJI 

1. Dzieci do 4 roku życia  –  tylko na kolanach opiekuna 100% Zwykła, przyśpieszona 

2. Senatorowie i posłowie 100% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

3. Funkcjonariusze straży granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych 

związanych z ochroną na terytorium RP szlaków komunikacyjnych o szczególnym 

znaczeniu  międzynarodowym przed przestępczością której zwalczanie należy do 

właściwej  Straży Granicznej 

100% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

4. Przewodnicy lub opiekunowie towarzyszący  w podróży: 

-osoby niewidomej (przewodnikiem może być osoba która ukończyła  13 lat lub 

pies)lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji(osoba pełnoletnia) 

-opiekun osoby towarzyszący inwalidzie wojennemu i wojskowemu I grupy 

inwalidzkiej 

95% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

 Niewidomy, niezdolny do samodzielnej egzystencji 93% Zwykła 

5. Umundurowani funkcjonariusze straży granicznej, celnicy, policjanci. Żołnierze 

odbywający niezawodową służbę wojskową z wyjątkiem służby okresowej i 

nadterminowej. 

Żołnierze ŻW oraz innych wojskowych organów porządkowych podczas niektórych 

czynności służbowych 

78% Zwykła, przyśpieszona 

6. Dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem  lub niepełnosprawna do ukończenia 24 

roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do 

ukończenia 26 roku życia. 

78% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

7. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub 

niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły 

ośrodka  szkolno-wychowawczego na turnus rehabilitacyjny itd. i z powrotem 

78% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

8 Inwalida wojenny i wojskowy I grupy inwalidzkiej 78% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

9. Dzieci do 4 roku życia -osobne miejsce siedzące(konieczny dokument stwierdzający 

wiek dziecka) 
78% Zwykła, przyśpieszona 

10 Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do 

samodzielnej egzystencji. 
78% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

 Niewidomy, niezdolny do samodzielnej egzystencji 51% przyśpieszona, 

pośpieszna 

 Kombatant 51% Zwykła, przyśpieszona 

11. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji 49% Zwykła 

12. Dziecko powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego. . 
37% Zwykła, przyśpieszona 

13 Kombatanci i inne osoby represjonowane, jeśli są emerytami lub rencistami bądź 

inwalidami oraz wdowy i wdowcy po tych osobach. 

Weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu  urazów lub chorób 

powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa. 

37% Zwykła, przyśpieszona 

14. Osoby niewidome jeśli nie  są nieuznane  za osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji. 
37% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

15. Inwalida wojenny i wojskowy 37% Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

16. Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji . 37% Przyśpieszona, 

pośpieszna 



 
 

ULGI USTAWOWE – BILETY MIESIĘCZNE 
 

NR Uprawnieni do korzystania z ulgi Ulga % Rodzaje  komunikacji 

1. 
Osoby niewidome  uznane za osoby niezdolne do samodzielnej 

egzystencji 
93% Zwykła 

2. 

Dzieci  i młodzież   dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do 

ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem 

lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia 

78% 
Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna  

3. 

Studenci do ukończenia  26 roku życia i słuchacze kolegiów 

nauczycielskich : 

Doktorant  do ukończenia 35 roku życia: 

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia  ulga przysługuje 

do dnia 31 października roku w którym ukończyły te studia. 

51% Zwykła ,przyśpieszona 

4. 
Osoby niewidome uznane za osoby  niezdolne do samodzielnej 

egzystencji 
51% Przyśpieszona, pośpieszna 

5. 

Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania 

obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego do 

ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub 

ponadgimnazjalnej-publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach 

szkoły publicznej nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

49% Zwykła, przyśpieszona 

6. 
Osoby niewidome jeśli nie są uznane  za osoby niezdolne do 

samodzielnej egzystencji  
37% 

Zwykła, przyśpieszona, 

pośpieszna 

7. 

Nauczyciel, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 

ponadpodstawowych o uprawnieniach szkół publicznych: nauczyciele 

akademicy. Nauczyciele przedszkoli  

publicznych lub niepublicznych. 

33% Zwykła 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


