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Warunki taryfowe oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny i Słoneczny Bis 
 

1. Uprawnieni 
 

1) bilet wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba; 
2) osoba uprawniona do korzystania z: 

a) ulgi ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,  
b) ulgi handlowej: 35% (z wyjątkiem oferty FIRMA z KM), 50%, 75%,  
c) ulgowych usług transportowych określonych w Zasadach odprawy osób uprawnionych do 

ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT), 
może nabyć bilet ulgowy. 
 

2. Zakres ważności 
 

1) oferta obowiązuje przy przejazdach pociągiem: 
a) Słoneczny w relacji Warszawa – Ustka – Warszawa, 
b) Słoneczny Bis w relacji Warszawa – Gdynia Główna – Warszawa 

 w terminach ich kursowania zgodnie z rozkładem jazdy pociągów podanym do wiadomości  
w sposób zwyczajowo przyjęty; 

2) osoba, o której mowa w ust. 1 może nabyć bilet jednorazowy: 
a) wg oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny,  
b) wg oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny Bis; 

3) bilet wg oferty specjalnej na przejazd pociągiem: 
a) Słoneczny – ważny jest wyłącznie w pociągu Słoneczny, 
b) Słoneczny Bis – ważny jest wyłącznie w pociągu Słoneczny Bis; 

4) zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 14 Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) 
pociąg Słoneczny wyłączony jest z możliwości przewozu według Wspólnego Biletu. 

 
3. Warunki stosowania 

 
1) przejazd pociągiem: 

a) Słoneczny – odbywa się na podstawie biletu jednorazowego, zaopatrzonego w nadruk  
w brzmieniu: Oferta specjalna Słoneczny, 

b) Słoneczny Bis – odbywa się na podstawie biletu jednorazowego, zaopatrzonego w nadruk  
w brzmieniu: Oferta specjalna Słoneczny Bis; 

2) na przejazd „tam i z powrotem” wydaje się dwa odrębne bilety; 
3) bilety można nabyć: 

a) w kasach biletowych, 
b) w biletomatach, 
c) w pociągu w dniu przejazdu, 
d) w aplikacji mobilnej SkyCash i mPay wg zasad określonych w Regulaminie usługi Bilet w 

aplikacji mobilnej w „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., dostępnym na stronie 
www.mazowieckie.com.pl,  

e) przez internet wg zasad określonych w Regulaminie internetowej sprzedaży biletów Spółki 
„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. (Regulamin IKM), dostępnym na stronie 
www.mazowieckie.com.pl, 

na przejazd od i do każdej stacji, na której zatrzymuje się pociąg Słoneczny lub Słoneczny Bis; 
4) bilety wg oferty specjalnej można nabyć w przedsprzedaży do 7 dni przed planowanym 

przejazdem;  
5) osoba, odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego musi spełniać warunki, określone  

w postanowieniach szczególnych o ulgach przejazdowych, o których mowa w Taryfie 
przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM); 

6) w pociągu: Słoneczny i Słoneczny Bis nie są ważne bilety: 
a) odcinkowe imienne i bezimienne, 
b) strefowe KM,  
c) wycieczkowe, 
d) grupowe, 

http://www.mazowieckie.com.pl/
http://www.mazowieckie.com.pl/
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e) sieciowe imienne KM: dobowe, 3-dniowe, miesięczne, kwartalne, roczne,  
f) innych pasażerskich przewoźników kolejowych, 
g) Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, 
h) wydane wg Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB), 
i) Bilet Turysty, 
j) Wspólny Bilet Samorządowy. 

 
4. Opłaty 

 
1) opłata za bilet wg oferty specjalnej na przejazd pociągiem: 

a) Słoneczny – wg taryfy normalnej w relacji Warszawa – Ustka (lub odwrotnie) wynosi 
75,00 zł (w tym 8% PTU), 

b) Słoneczny Bis – wg taryfy normalnej w relacji Warszawa – Gdynia Główna (lub 
odwrotnie) wynosi 60,00 zł (w tym 8% PTU); 

2) ceny biletów określone są w Załączniku do oferty. 
 

5. Zmiana umowy przewozu 
 

1) zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu oraz stacji przeznaczenia możliwa jest 
przed rozpoczęciem terminu ważności biletu na zasadach wymiany, bez potrącenia odstępnego. 
Wymiany można dokonać tylko jeden raz, kolejna zmiana traktowana jest jako zwrot; 

2) przejście podróżnego z ważnym biletem na przejazd pociągiem:  
a) Słoneczny jest niedozwolone do pociągu Słoneczny Bis, 
b) Słoneczny Bis jest niedozwolone do pociągu Słoneczny,  
c) innego przewoźnika nie jest dozwolone do pociągu Słoneczny i Słoneczny Bis. 

 
6. Zwrot należności za bilety 

 
1) zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet wydany na pociąg: Słoneczny 

lub Słoneczny Bis możliwy jest przed rozpoczęciem terminu ważności lub w ciągu 1 godziny po 
odjeździe pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i 
zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM); 

2) zwrotu należności za niewykorzystane bilety wydane wg Zasad odprawy osób uprawnionych do 
ulgowej usługi transportowe (Zasady UUT), dokonuje się na warunkach w nich określonych. 

Powyższe ograniczenie nie dotyczy biletów wg oferty specjalnej niewykorzystanych z przyczyn  
leżących po stronie KM.   
  

7. Opłaty dodatkowe 
 

1. W razie stwierdzenia braku: 
1) odpowiedniego dokumentu przewozu; 
2) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, 
3) za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą 

do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na 
warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków; 

4) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy pociągu bez uzasadnionej 
przyczyny 

przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobierają właściwą należność za przewóz i opłatę 
dodatkową albo wystawiają wezwanie do zapłaty, wynikające z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu 
przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty 
manipulacyjnej (Dz. U. Nr 14, poz. 117). 

2. Opłata dodatkowa, o której mowa w ust. 1: 
1) pkt. 1 – wynosi 210,00 zł; 
2) pkt. 2 – wynosi 168,00 zł; 
3) pkt. 3 – wynosi 84,00 zł; 
4) pkt. 4 – wynosi 630,00 zł. 
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3. W razie natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej w pociągu Słoneczny lub Słoneczny Bis 
wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2: 
1) pkt. 1 – obniża się do kwoty 147,00 zł; 
2) pkt 2 – obniża się do kwoty 118,00 zł; 
3) pkt. 3 – obniża się do kwoty 59,00 zł. 

4. W razie uiszczenia opłaty dodatkowej najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do 
zapłaty, wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 2: 
1) pkt. 1 – obniża się do kwoty 168,00 zł; 
2) pkt. 2 – obniża się do kwoty 135,00 zł; 
3) pkt. 3 – obniża się do kwoty 67,00 zł. 

5. Opłata manipulacyjna, uwzględniająca poniesione przez „Koleje Mazowieckie-KM” sp. z o.o. 
koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w związku z nie 
okazaniem przez podróżnego w trakcie kontroli: 
1) ważnego dokumentu przewozu – wynosi 20,00 zł (w tym PTU – 3,74 zł); 
2) ważnego dokumentu poświadczającego jego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego 

przejazdu i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe – wynosi 16,08 zł 
(w tym PTU – 1,24 zł); 

3) naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt – wynosi 8,40 zł (w tym PTU – 0,62 zł).  
 

8. Inne postanowienia 
 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie postanowienia 
Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-
KM) oraz Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich-KM” (TP-KM), dostępnego na stronie 
www.mazowieckie.com.pl. 
 

http://www.mazowieckie.com.pl/


Załącznik 
do Warunków oferty specjalnej na przejazd pociągiem Słoneczny i Słoneczny Bis

 

taryfa 
normalna

N 35% 50% 75% 80% UUT 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95%

do 40 20,00 13,00 10,00 5,00 4,00 13,40 12,60 10,20 9,80 4,40 1,40 1,00

41-80 28,00 18,20 14,00 7,00 5,60 18,76 17,64 14,28 13,72 6,16 1,96 1,40

81-120 36,00 23,40 18,00 9,00 7,20 24,12 22,68 18,36 17,64 7,92 2,52 1,80

121-160 42,00 27,30 21,00 10,50 8,40 28,14 26,46 21,42 20,58 9,24 2,94 2,10

161-200 46,00 29,90 23,00 11,50 9,20 30,82 28,98 23,46 22,54 10,12 3,22 2,30

201-240 49,00 31,85 24,50 12,25 9,80 32,83 30,87 24,99 24,01 10,78 3,43 2,45

241-280 54,00 35,10 27,00 13,50 10,80 36,18 34,02 27,54 26,46 11,88 3,78 2,70

281-320 57,00 37,05 28,50 14,25 11,40 38,19 35,91 29,07 27,93 12,54 3,99 2,85

321-360 60,00 39,00 30,00 15,00 12,00 40,20 37,80 30,60 29,40 13,20 4,20 3,00

361-400 65,00 42,25 32,50 16,25 13,00 43,55 40,95 33,15 31,85 14,30 4,55 3,25

401- 440 70,00 45,50 35,00 17,50 14,00 46,90 44,10 35,70 34,30 15,40 4,90 3,50

441- 480 75,00 48,75 37,50 18,75 15,00 50,25 47,25 38,25 36,75 16,50 5,25 3,75
Słoneczny*⁾  - kursuje w relacji  Warszawa Centralna - Ustka - Warszawa Centralna
Słoneczny Bis**⁾ - kursuje w relacji  Warszawa Zachodnia - Gdynia Główna - Warszawa Centralna

 
  

2,10

Ceny biletów jednorazowych wg oferty specjalnej  na przejazd pociągiem Słoneczny* ⁾ i Słoneczny Bis **⁾

 obowiązujące w 2022 r. 

odległość 
w km

Przejazd TAM

ulga handlowa ulga ustawowa

w złotych
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