
Wzajemne honorowanie biletów w pociągach POLREGIO i Kolei Śląskich 

W pociągach osobowych KŚ honorowane są następujące bilety i karty wydane na 

przejazdy pociągami REGIO według niżej wymienionych ofert POLREGIO: 

1. REGIOkarnet ważny w pociągach REGIO, na całym obszarze obsługiwanym 

przez KŚ, z wyłączeniem odcinków: Chałupki – Bohumin, 

2. bilet turystyczny ważny tylko w pociągach REGIO, na całym obszarze 

obsługiwanym przez KŚ, z wyłączeniem odcinków: Chałupki – Bohumin, 

3. bilety dla posiadaczy REGIOkarty rocznej (z wyłączeniem biletów sieciowych 

wydanych dla posiadaczy REGIOkart) wydane na odcinki wspólnie obsługiwane 

przez obu przewoźników oraz na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany 

przez KŚ, 

4. bilety dla posiadaczy REGIOkarty półrocznej (z wyłączeniem biletów sieciowych 

wydanych dla posiadaczy REGIOkart) wydane na odcinki wspólnie obsługiwane 

przez obu przewoźników oraz na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany 

przez KŚ, 

5. bilety odcinkowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 

51%, 78%, 93%), wydane na odcinki wspólnie obsługiwane przez obu 

przewoźników oraz na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ, 

6. bilety jednorazowe, w tym według oferty „Ty i raz, dwa, trzy”, wg taryfy 

normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) 

wydane na relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ na przejazdy 

wyłącznie pociągami REGIO, 

7. na odcinku Częstochowa – Lubliniec w ramach oferty specjalnej „Połączenie 

w dobrej cenie” bilety odcinkowe miesięczne „tam i z powrotem” wg taryfy 

normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%), 

8. na odcinku Nowy Targ – Zakopane w ramach Taryfy Górskiej oraz Taryfy 

Podhalańskiej: 

• bilety jednorazowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 

49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100% z zastrzeżeniem, że 100% nie obowiązuje 

w Taryfie Podhalańskiej), 

• bilety odcinkowe miesięczne „tam i z powrotem” wg taryfy normalnej 

i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%), 

9. na odcinku Katowice – Kraków Główny oraz Nowy Targ – Zakopane w 

ramach oferty Taryfa Małopolska: 

• bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz na przejazd „tam 

i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 

51%, 78%, 93%, 95%, 100%), 

• bilety czasowe dla osób, które ukończyły 60 rok życia („Senior”), 



• bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz 

„tam 

i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 

51%, 78%, 93%) oraz z ulgą handlową dla Seniora 30% i ulgą handlową 

50% dla dzieci powyżej 4 lat – „Mały Małopolanin”, 

• odcinkowe miesięczne na okaziciela „tam i z powrotem” (z wyłączeniem 

odcinka Nowy Targ – Zakopane), 

• zintegrowane odcinkowe miesięczne imienne „tam i z powrotem” 

(z wyłączeniem odcinka Nowy Targ – Zakopane), 

• Małopolski bilet rowerowy, 

10. bilety na przewóz roweru, bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego. 

UWAGA: Przez relacje wychodzące poza obszar obsługiwany przez KŚ rozumie się 

odcinki: 

• częściowo obsługiwane wyłącznie przez POLREGIO i częściowo wspólnie, 

• częściowo obsługiwane wyłącznie przez POLREGIO i częściowo 

obsługiwane wyłącznie przez KŚ. 

W pociągach REGIO, na odcinkach wspólnych honorowane są następujące bilety 

wydane na przejazdy pociągami osobowymi KŚ: 

1. bilety okresowe odcinkowe miesięczne wydane wg taryfy normalnej oraz z 

ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%), 

2. bilety okresowe odcinkowe kwartalne, wydane wg taryfy normalnej, 

3. Poza szczytem, 

4. SENIOR 60+ (wyłącznie bilety okresowe odcinkowe miesięczne z ulgą 20%), 

5. bilety jednorazowe wydane wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 

37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%) oraz z oferty specjalnej „Tam i z 

powrotem taniej” z ulgą 5%, 

6. na odcinku Częstochowa – Lubliniec w ramach oferty specjalnej „Trzynastka” 

(wyłącznie w godzinach 6:00 – 16:00, w terminie od poniedziałku do piątku 

oprócz świąt): bilety miesięczne imienne wg taryfy normalnej i z ulgami 

ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%), 

7. na odcinku Nowy Targ – Zakopane w ramach oferty specjalnej „Bilet 

Zakopiański” bilety jednorazowe wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi 

(33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%, 100%), 

8. na odcinku Katowice – Kraków Główny w ramach oferty specjalnej „Taryfa 

Krakowska”: 

• bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz przejazdy „tam i z 

powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 



51%, 78%, 93%, 95%, 100%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą 

osobom, które ukończyły 60 rok życia, 

• bilety odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy w jedną stronę oraz 

„tam i z powrotem” wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 

49%, 51%, 78%, 93%) oraz ulgą 30% dla seniorów przysługującą osobom, 

które ukończyły 60 rok życia, 

9. bilety na przewóz roweru, bagażu ręcznego i zwierząt pod opieką podróżnego. 

Ponadto honorowaniu podlegają bilety liniowe miesięczne TAM/POWRÓT wydane na 

niżej wymienione relacje, na odcinkach wskazanych w tabeli: 

Lp. 
Oferta Kolei Śląskich podlegająca 

honorowaniu w pociągach POLREGIO 

Odcinek podlegający 

honorowaniu w pociągach 

POLREGIO w ramach oferty 

1 L12 – Gliwice – Katowice Szopienice Płd. Katowice – Katowice Szopienice Płd. 

2 L30 – Imielin – Katowice Katowice– Mysłowice 

3 L31 – Oświęcim – Katowice Katowice – Mysłowice 

4 
L43 – Katowice Szopienice Płd. – Tychy 

Lodowisko 
Katowice – Katowice Szopienice Płd. 

5 L61 – Sosnowiec Główny – Skoczów Sosnowiec Główny – Katowice 

6 L62 – Sosnowiec Główny – Ustroń Polana Sosnowiec Główny – Katowice 

7 L63 – Sosnowiec Główny – Wisła Głębce Sosnowiec Główny – Katowice 

8 L65 – Sosnowiec Główny – Cieszyn Sosnowiec Główny – Katowice 

9 L66 – Rybnik – Racibórz  Nędza – Racibórz  

10 L76 – Rydułtowy – Racibórz Nędza – Racibórz 

11 L82 – Katowice – Miasteczko Śląskie 
Tarnowskie Góry – Miasteczko 

Śląskie 

12 L83 – Radzionków Rojca – Lubliniec Tarnowskie Góry – Kalety 

13 L86 – Katowice – Lubliniec Tarnowskie Góry – Kalety 

14 L88 – Katowice – Racibórz Nędza – Racibórz 

15 L93 – Radzionków Rojca – Olesno Śląskie Tarnowskie Góry – Kalety 

16 L94 – Radzionków Rojca – Kluczbork Tarnowskie Góry – Kalety 

17 L95 – Katowice – Olesno Śląskie Tarnowskie Góry – Kalety 

18 L96 – Katowice – Kluczbork Tarnowskie Góry – Kalety 



19 L97 – Bytom – Miasteczko Śląskie 
Tarnowskie Góry – Miasteczko 

Śląskie 

 

Wykaz odcinków wspólnie obsługiwanych przez KŚ i POLREGIO 

o Katowice – Katowice Szopienice Południowe, 

o Katowice Szopienice Południowe – Mysłowice, 

o Częstochowa – Częstochowa Raków, 

o Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice, 

o Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Sosnowiec Gł., 

o Sosnowiec Gł. – Katowice Szopienice Południowe, 

o Nędza – Racibórz, 

o Kalety – Tarnowskie Góry, 

o Herby Stare – Częstochowa, 

o Herby Stare – Lubliniec, 

o Czechowice-Dziedzice – Cieszyn 

o Nowy Targ – Zakopane, 

o Mysłowice – Trzebinia, 

o Trzebinia – Kraków Bronowice, 

o Kraków Bronowice – Kraków Główny, 

Od 6 lipca 2021 roku powyższe honorowanie dotyczy również dokumentów 

przejazdowych wydanych za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów 

sprzedaży (za wyjątkiem biletów zapisanych na kartach MKA i aplikacji iMKA). 

 


