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OFERTA SPECJALNA  

„ŚLĄSKIE DLA RODZINY - KARTA DUŻEJ RODZINY” 

§ 1. Uprawnieni 

1. Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) – członkowie rodziny wielodzietnej: 

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub 

osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka, 

2) małżonek rodzica, 

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną 

pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia  

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.). 

2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek 

rodzica mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

3. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku  

o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania,  

o których mowa w ust. 4. 

4. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku: 

a) w wieku do ukończenia 18. roku życia; 

b) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w: 

– szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, 

– szkole wyższej – do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie 

nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4 ustawy  

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1744,  

z późn. zm.); 

c) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem  

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

5. Przejazd na podstawie KDR może odbywać jedna osoba lub więcej. 

§ 2. Zakres i obszar ważności 

1. Ulgę stosuje się przy przejazdach we wszystkich pociągach KŚ przewidzianych  

w rozkładzie jazdy.  

2. Osoby wymienione w § 1 ust. 1 i 2 mogą nabyć bilety jednorazowe na przejazd w jedną 

stronę: 

1) rodzice/opiekunowie z ulgą handlową 50%, 

2) dzieci i młodzież z indywidualną ulgą ustawową, na podstawie dokumentów 

poświadczających uprawnienie do tej ulgi lub z ulgą handlową 30% w przypadku 

braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do indywidualnej ulgi ustawowej. 
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§ 3. Warunki stosowania 

1. Bilety można nabyć: 

1. w punktach odprawy, w biletomatach, w internetowych i/lub mobilnych kanałach 

sprzedaży – 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. 

2. Oferta obowiązuje od dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy od godz. 14:00,  

do ostatniego dnia wolnego od pracy do godz. 24:00.  

3. Bilet uprawnia do ulgowego przejazdu jednorazowego, w terminie ważności określonym 

na bilecie.  

4. Termin ważności biletów: 

1) w jedną stronę: 

a) na odległość do 50 km - wynosi 3 godziny licząc od daty i godziny wydania lub 

wskazanych przez podróżnego, 

b) na odległość od 51 km do 100 km – wynosi 6 godzin licząc od daty  

i godziny wydania lub wskazanych przez podróżnego, 

c) na odległość 101 km albo więcej – wynosi 1 dzień, 

2) „tam i z powrotem” – wynosi 1 dzień, 

Termin ważności biletu rozpoczyna się o daty i godziny wskazanej na nim za pomocą 

nadruku lub potwierdzonego zapisu. Dzień liczy się od godz. 00:01 do godz. 24:00. 

5. Ulgę handlową 50% i 30% stosuje się na podstawie Karty Dużej Rodziny (KDR). Wzór 

karty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej oferty.  

6. Ulgę ustawową dla dzieci i młodzieży, stosuje się na podstawie dokumentów 

poświadczających uprawnienie do tej ulgi określonych w Taryfie przewozowej (TP-KŚ). 

7. Oferty dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny” nie łączy się z innymi ofertami. 
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§ 4. Opłaty 

Opłatę za przewóz osób ustala się według taryfy podstawowej zamieszczonej  

w Taryfie przewozowej (TP-KŚ), z zastosowaniem ulg określonych w § 2 ust. 2. Tabele opłat 

według taryfy normalnej i z zastosowaniem ulg ustawowych zamieszczone są w Taryfie 

przewozowej (TP-KŚ). 

 

Tabela 1. Bilety jednorazowe z ulgą 30%  
 

Za odległość Ceny biletów 

w km w złotych (brutto) 

do 5 3,50  

6 - 10 4,20  

11 - 15 5,60  

16 - 20 6,30  

21 - 25 7,00  

26 - 30 7,70  

31 - 35 8,40  

36 - 40 9,80  

41 - 45 10,50  

46 - 50 11,90  

51 - 55 12,60  

56 - 60 13,30  

61 - 70 14,00  

71 - 80 14,70  

81 - 90 16,10  

91 - 100 17,15  

101 - 120 19,25  

121 - 140 20,30  

141 - 160 22,40  

161 - 180 23,10  

181 - 200 24,50  

201 - 220 25,20  

221 - 240 25,90  

241 - 260 26,60  

261 - 280 27,30  

281 - 320 28,00  

321 - 360 28,70  

361 - 400 29,40  

401 - 500 30,10  
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Tabela 2. Bilety jednorazowe z ulgą 50%  
 

Za odległość Ceny biletów 

w km w złotych (brutto) 

do 5 2,50  

6 - 10 3,00  

11 - 15 4,00  

16 - 20 4,50  

21 - 25 5,00  

26 - 30 5,50  

31 - 35 6,00  

36 - 40 7,00  

41 - 45 7,50  

46 - 50 8,50  

51 - 55 9,00  

56 - 60 9,50  

61 - 70 10,00  

71 - 80 10,50  

81 - 90 11,50  

91 - 100 12,25  

101 - 120 13,75  

121 - 140 14,50  

141 - 160 16,00  

161 - 180 16,50  

181 - 200 17,50  

201 - 220 18,00  

221 - 240 18,50  

241 - 260 19,00  

261 - 280 19,50  

281 - 320 20,00  

321 - 360 20,50  

361 - 400 21,00  

401 - 500 21,50  

 

§ 5. Zmiana umowy przewozu / zwrot należności za bilet 

1. Zmiany umowy przewozu w zakresie przejazdu poza stację przeznaczenia, drogą inną 

oraz terminu wyjazdu można dokonać na warunkach określonych w § 8 i 10 Taryfy 

przewozowej (TP-KŚ), w § 12 ust. 4 Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy  

(RPO-KŚ).  

2. Zwrotu należności za poświadczony częściowo niewykorzystany bilet dokonuje punkt 

odprawy prowadzący sprzedaż biletów z tej oferty na podstawie oryginału biletu 

przekazanego przez podróżnego, bez potrącenia odstępnego, w terminie trzech miesięcy 

od dnia przejazdu lub w drodze pisemnej reklamacji skierowanej do przewoźnika  

na zasadach określonych w § 22 RPO-KŚ. 

3. Za całkowicie niewykorzystany bilet zwrócony przed rozpoczęciem terminu ważności 

zwraca się zapłaconą należność, po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem  

§ 13 ust. 10 RPO-KŚ. 
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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. 

5. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone, z zastrzeżeniem  

§ 7 ust. 4 TP-KŚ. 

§ 6. Inne 

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.  

  

http://www.kolejeslaskie.com/
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Załącznik 1 do oferty specjalnej  

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 
 

karta tradycyjna 

 

       
 

 

karta elektroniczna 
 

 

      

 
 

Objaśnienia: 

1. Karta zawiera imię (imiona) oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL 

członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny 

wielodzietnej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem  

i sfałszowaniem oraz:  

1) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru 

PESEL, oraz skrót „KDR”: pisany alfabetem Braille’a – w przypadku karty tradycyjnej; 
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2) zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” – w przypadku 

karty elektronicznej. 

2. W przypadku prezentacji w urządzeniu mobilnym właściciela karty elektronicznej, kart 

elektronicznych członków jego rodziny karty te nie zawierają zdjęcia, hologramu 

stanowiącego wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczpospolitej Polskiej, ani napisu 

„RZECZPOSPOLITA POLSKA”. 

3. Karta tradycyjna ma wymiary 54 x 85,6 mm. 

4. Numer Karty, który składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator 

danej gminy, ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 955) 

następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji 

pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno 

przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią 

numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej. 

 

 
 
 

 


