
§ 37. Bilety sieciowe bezimienne  

1. Uprawnieni 

Bilet według taryfy normalnej może nabyć każda osoba. 

2. Zakres ważności 

1) bilet sieciowy bezimienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów  
w pociągach uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie 
jazdy KŚ.  

2) w zakresie terminu ważności bilety dzielą się na: 
a) miesięczne – na okres jednego miesiąca, 
b) miesięczne pozaszczytowe - na okres jednego miesiąca, uprawniające  

do przejazdu poza godzinami szczytu przewozowego, wyłącznie w godzinach 
wskazanych na bilecie (informacja o godzinach obowiązywania biletów dostępna 
jest także na stronie internetowej KŚ www.kolejeslaskie.com), 

c) roczne - na okres dwunastu kolejno po sobie następujących miesięcy 
ważne są od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę, 

3) bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów, w pociągach i terminie 
ważności na nim wskazanym, 

4) termin przedsprzedaży wynosi 7 dni. 

3. Warunki stosowania 

1) do przejazdów na podstawie biletu sieciowego bezimiennego uprawniony  
jest jego okaziciel, 

2) zwrot całkowicie lub częściowo niewykorzystanego biletu sieciowego 
bezimiennego może nastąpić na dowolnej stacji (przystanku) dokonującej 
sprzedaży tych biletów na zasadach określonych w RPO-KŚ, 

3) nie podlegają zwrotowi (umorzeniu) należności uiszczone lub wykazane  
w wystawionym wezwaniu do zapłaty z powodu nieokazania w pociągu biletu 
bezimiennego, choćby później podróżny bilet ten okazał, 

4) właścicielowi biletu nie przysługuje częściowy zwrot zapłaconej należności w razie 
przerwy w ruchu lub utraty połączenia, przewidzianego w rozkładzie jazdy, 

5) foliowanie biletu oraz przedłużenie terminu jego ważności, nie są dozwolone, 
6) za dokument przewozu zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie 

danych  
(tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty i sklejony), 
zafoliowany, zagubiony lub skradziony, KŚ nie zwraca zapłaconych należności  
i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu, 
numeru dokumentu oraz zgłoszenia straty do organów ścigania. 

4. Zmiana umowy przewozu 

1) wymiana biletu zakupionego w przedsprzedaży, na bilet sieciowy tego samego 
rodzaju, wyłącznie w zakresie terminu ważności - jest dozwolona. 

2) przejście do pociągu innego przewoźnika – nie jest dozwolone. 
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