Obowiązuje od 1 września 2021 r.

OFERTA SPECJALNA SUPERBILET 24 STREFA M (CAŁY GZM)
§ 1. Uprawnieni
Sieciowy „Superbilet 24 Strefa M” może nabyć:
1. wg taryfy normalnej - każda osoba,
2. z ulgą 50%:
1) dzieci od lat 7 do dnia 13 rocznicy urodzin, mające miejsce
zamieszkania/zameldowania poza obszarem gmin wchodzących w skład GZM
2) uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli 13 rok życia, mający miejsce
zamieszkania/zameldowania poza obszarem gmin wchodzących w skład GZM,
a także szkół ponadpodstawowych i policealnych, jednak nie dłużej niż do końca roku
szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 21 rok życia,
3) studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych oraz słuchacze kolegiów
nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów językowych i słuchacze kolegiów
pracowników służb społecznych (bez ograniczeń wiekowych),
4) działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów
politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także kombatanci wojenni oraz
osoby posiadające równorzędne uprawnienia,
5) weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób
powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa,
6) emeryci, którzy ukończyli 60 rok życia,
7) renciści, z zastrzeżeniem pkt 8, pobierający rentę inwalidzką (w tym socjalną),
8) osoby pobierające rentę rodzinną, tj. wyłącznie:
-

osoby o orzeczonej całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy,

-

wdowy lub wdowcy, którzy ukończyli 50 rok życia,

9) sędziowie w stanie spoczynku i prokuratorzy w stanie spoczynku (po ukończeniu
60 roku życia) oraz współmałżonkowie (po ukończeniu 50 roku życia), którzy pobierają
uposażenie rodzinne po zmarłych sędziach, sędziach w stanie spoczynku,
prokuratorach i prokuratorach w stanie spoczynku.

§ 2. Zakres i obszar ważności
1.

„Superbilet 24 Strefa M” to bilet imienny uprawniający do przejazdów osobę, której dane
(imię i nazwisko oraz numer dokumentu tożsamości) zostały wpisane na bilecie.

2.

„Superbilet 24 Strefa M” uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach
uruchamianych przez KŚ przewidzianych w rozkładzie jazdy na obszarze GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii (załącznik nr 1), z wyjątkiem pociągów, w których
ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym.

3.

„Superbilet 24 Strefa M” honorowany jest na wszystkich liniach autobusowych,
tramwajowych oraz trolejbusowych komunikacji zbiorowej organizowanych przez
ZTM Katowice (załącznik nr 2),

4.

Termin ważności „Superbiletu 24 Strefa M” wynosi 24 godziny od określonej na nim
godziny zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.

§ 3. Warunki stosowania
1. Przejazdy osób wymienionych w §1 ust. 2 odbywają się odpowiednio z:
a) pkt 1 – 2 – legitymacją szkolną, e-legitymacją szkolną lub mLegitymacją szkolną
(wzory 11-11M, 12–12M TP-KŚ lub legitymacją szkolną (wzór nr 12N

TP-KŚ) wydawaną przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego ze
względu na siedzibę szkoły, okazywaną wraz z dokumentem stwierdzającym
tożsamość i wiek ucznia,
b) pkt 3 – elektroniczną legitymacją studencką (wzór nr 13 TP-KŚ) lub

mLegitymacją studencką (wzór nr 13A), wydaną przez polską szkołę wyższą,
legitymacją studencką wydaną przez polską szkołę wyższą albo
międzynarodową legitymacją studencką International Student Identity Card
(ISIC) okazywaną wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem
umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej (wzór
nr 14 TP-KŚ), albo z dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub
legitymacją słuchacza kolegium pracowników służb społecznych (wzór nr 16
TP-KŚ),
legitymacją działacza opozycji antykomunistycznej i osoby
represjonowanej z powodów politycznych (wzór nr 32A TP-KŚ) lub decyzją
administracyjną potwierdzającą status działacza opozycji antykomunistycznej
lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wraz z dokumentem
poświadczającym tożsamość uprawnionego,

c) pkt

4

–

d) pkt 5 – legitymacją weterana poszkodowanego (wzór nr 38 TP-KŚ), legitymacją

weterana poszkodowanego – funkcjonariusza (wzór nr 38A TP-KŚ) lub
legitymacją weterana poszkodowanego – funkcjonariusza Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (wzór nr 38B TP-KŚ),
e) pkt 6 – 8 - legitymacjami emeryta-rencisty, wydanymi przez uprawniony organ
emerytalno-rentowy, stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej oferty lub

orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS,
f) pkt 9 – legitymacją sędziego lub prokuratora z odpowiednim wpisem wydana
przez uprawniony organ lub oryginałem pisma zawiadamiającego o przyznaniu
uposażenia rodzinnego po zmarłych sędziach, sędziach w stanie spoczynku,
prokuratorach i prokuratorach w spoczynku wystawiony przez uprawniony
organ, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszej oferty.
2. „Superbilet 24 Strefa M” można nabyć:
1) w punktach odprawy, w biletomatach, w internetowych i/lub mobilnych kanałach
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sprzedaży, w „punktach na mieście” - najwcześniej na 30 dni przed dniem wyjazdu,
2) w pociągu u personelu pokładowego oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej
SkyCash na warunkach określonych w Regulaminie usługi Bilet elektroniczny
w Kolejach Śląskich (Regulamin SkyCash-KŚ) - wyłącznie w dniu wyjazdu.
3.

Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu albo niezwłocznie po nabyciu biletu
imiennego, właściciel zobowiązany jest wpisać czytelnie w sposób trwały (w miejscu
przeznaczonym na bilecie), swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem
stwierdzającego jego tożsamość. Bilet imienny ważny jest łącznie z dokumentem
stwierdzającym tożsamość. Bilet bez wpisania danych, o których mowa wyżej, jest
nieważny.

4.

W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z „Superbiletu 24 Strefa M” imiennego korzysta
osoba inna niż na nim wskazana, KŚ uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje
jak podróżnego bez ważnego biletu.

4.

Podróżny może zabrać ze sobą do przewozu:
1) w pociągu: rzeczy, zwierzęta i rower,
2) w autobusie, tramwaju i trolejbusie: rzeczy i zwierzęta,
na zasadach i warunkach obowiązujących u danego przewoźnika.

5.

Oferty specjalnej „Superbilet 24 Strefa M” nie łączy się z innymi ofertami.

6.

Bilety wystawia się z nadrukiem odpowiednio „Superbilet 24 Strefa M”.

§ 4. Opłaty
Cena „Superbiletu 24 Strefa M” wynosi:
•

wg. taryfy normalnej - 15,00 zł brutto (netto 13,89 zł, PTU 1,11 zł),

•

z ulgą 50% - 7,50 zł brutto (netto 6,94 zł, PTU 0,56 zł).

§ 5. Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet
1.

Podróżny przed rozpoczęciem terminu ważności „Superbiletu 24 Strefa M” może dokonać
jego wymiany, wyłącznie w zakresie zmiany terminu wyjazdu.

2.

Zwrot całkowicie niewykorzystanego „Superbiletu 24 Strefa M” może nastąpić w kasie
biletowej na dowolnej stacji (przystanku) dokonującej sprzedaży tych biletów:
•

przed rozpoczęciem terminu ważności,

•

po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem 15 minut,
licząc od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie,

po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 10 Regulaminu
przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ).
3.

Przedłużenie terminu ważności „Superbiletu 24 Strefa M” nie jest dozwolone.

4.

Zmiany umowy przewozu lub zwrotu należności za bilet zakupiony za pośrednictwem
internetowego i/lub mobilnego kanału sprzedaży można dokonać na zasadach
określonych w Regulaminie odpowiednim dla danego kanału sprzedaży.
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5.

Przejście do pojazdu przewoźnika nie wymienionego w § 2 ust. 2 nie jest dozwolone.

6.

Dla oferty specjalnej „Superbilet 24 Strefa M” w pociągach mają zastosowanie zarówno
przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu
osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty
manipulacyjnej pobieranej przez przewoźnika, jak i przepisy porządkowe obowiązujące
przy przewozie osób i bagażu podręcznego określone w Taryfie przewozowej oraz
w Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie.

7.

Dla oferty specjalnej „Superbilet 24 Strefa M” honorowanej w przewozach
organizowanych przez ZTM Katowice mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych
ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
w komunikacji zbiorowej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób
i bagażu podręcznego określonego w Taryfie Przewozowej ZTM Katowice, Regulaminie
Przewozu ZTM Katowice i Zasadach porządkowych obowiązujących w publicznym
transporcie zbiorowym organizowanym przez ZTM Katowice.

§ 6. Inne postanowienia
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się odpowiednie
postanowienia:
1. Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ),
2. Taryfy przewozowej (TP-KŚ),
3. regulaminów właściwych dla internetowego i/lub mobilnego kanału sprzedaży,
dostępnych na stronie internetowej www.kolejeslaskie.com.
4. Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM
Katowice,
5. Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd
Transportu Metropolitalnego (ZTM).
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Załącznik nr 1
Wykaz linii kolejowych i odcinków obsługiwanych przez
Koleje Śląskie Sp. z o.o., na których obowiązuje „Superbilet 24 Strefa M”

Linia S1

Gliwice – Zabrze – Ruda Śl. – Chorzów Batory – Katowice –
Sosnowiec Główny – Dąbrowa Górnicza Sikorka,

Linia S3

Katowice – Mysłowice,

Linia S4

Tychy Lodowisko – Tychy – Katowice,

Linia S41

Tychy Lodowisko – Tychy – Katowice – Sosnowiec Gł. –
Dąbrowa Górnicza Sikorka,

Linia S5, S51, S6, S61

Katowice – Tychy – Kobiór,

Linia S7, S71

Katowice – Mikołów – Łaziska Górne Brada,

Linia S74

Katowice – Tychy – Łaziska Średnie,

Linia S76

Gliwice – Knurów,

Linia S8

Nowy Bieruń - Katowice – Bytom – Tarnowskie Góry.
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Załącznik nr 2
Wykaz miast (gmin), w imieniu których komunikację miejską organizuje ZTM Katowice
1. Będzin

21. Ożarowice

2. Bieruń

22. Piekary Śląskie

3. Bobrowniki

23. Pilchowice

4. Bojszowy

24. Psary

5. Bytom

25. Pyskowice

6. Chełm Śląski

26. Radzionków

7. Chorzów

27. Ruda Śląska

8. Czeladź

28. Siemianowice Śląskie

9. Dąbrowa Górnicza

29. Siewierz

10. Gierałtowice

30. Sławków

11. Gliwice

31. Sosnowiec

12. Imielin

32. Sośnicowice

13. Katowice

33. Świerklaniec

14. Knurów

34. Świętochłowice

15. Kobiór

35. Tarnowskie Góry

16. Lędziny

36. Tychy

17. Łaziska Górne

37. Wojkowice

18. Mierzęcice

38. Wyry

19. Mikołów

39. Zabrze

20. Mysłowice

40. Zbrosławice
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Wykaz miast (gmin), na teren których wjeżdżają pojazdy komunikacji miejskiej
organizowanej przez ZTM Katowice i w pojazdach tych obowiązuje
Taryfa ZTM Katowice
1. Czerwonka-Leszczyny
2. Jaworzno
3. Krupski Młyn
4. Łazy
5. Miasteczko Śląskie
6. Miedźna
7. Ornontowice
8. Orzesze
9. Oświęcim (miasto)
10. Oświęcim (gmina)
11. Pszczyna
12. Rybnik
13. Toszek
14. Tworóg
15. Wielowieś
16. Żory
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Załącznik nr 3

WZORY LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY,
WYDANE PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN EMERYTALNO-RENTOWY
AWERS

REWERS

….

AWERS

REWERS
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Załącznik nr 4

WZORY LEGITYMACJI SĘDZIEGO LUB PROKURATORA Z ODPOWIEDNIM WPISEM
WYDANE PRZEZ UPRAWNIONY ORGAN
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