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WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ UNIWERSALNY 

SUBREGIONALNY BILET RYBNIK-WODZISŁAW ZWANEJ DALEJ 

„USB R-W” 

1. Uprawnieni 

1) Bilet według oferty USB R-W może nabyć każda osoba. 

2) Bilet według oferty USB R-W imienny miesięczny ulgowy może nabyć osoba 

uprawniona do korzystania z ulg ustawowych: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 

w zależności od indywidualnych uprawnień. 

2. Zakres i obszar ważności 

Bilety według oferty USB R-W są biletami miesięcznymi imiennymi i w zależności 

od zakresu obowiązywania uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów  

w następujących strefach: 

 strefa R - W – przejazd pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie jazdy  

w relacji Rybnik – Wodzisław Śląski i z powrotem, 

 strefa R+ - W – przejazd pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie jazdy  

w relacji Rybnik – Wodzisław Śląski i z powrotem oraz od/do stacji: Rybnik 

Paruszowiec, Rybnik, Rybnik Piaski, Rybnik Gotartowice, Rybnik Niedobczyce, 

Rybnik Niewiadom, a także przejazd komunikacją miejską organizowaną przez 

ZTZ w Rybniku w granicach Miasta Rybnika, 

 strefa R++ - W – przejazd pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie jazdy  

w relacji Rybnik – Wodzisław Śląski i z powrotem oraz od/do stacji Rybnik 

Paruszowiec, Leszczyny, Czerwionka Dębieńsko, Rybnik , Rybnik Piaski, Rybnik 

Gotartowice, Szczejkowice, Żory, Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, 

Rydułtowy, Łuków Śląski, Sumina Wieś, Sumina, a także przejazd komunikacją 

miejską organizowaną przez ZTZ w Rybniku w granicach i poza granicami Miasta 

Rybnika, 

 strefa R - W+ – przejazd pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie jazdy  

w relacji Rybnik – Wodzisław Śląski i z powrotem oraz komunikacją miejską  

w Wodzisławiu Śląskim, 

 strefa R+ - W+ – przejazd pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie jazdy  

w relacji Rybnik – Wodzisław Śląski i z powrotem oraz od/do stacji: Rybnik 

Paruszowiec, Rybnik, Rybnik Piaski, Rybnik Gotartowice, Rybnik Niedobczyce, 
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Rybnik Niewiadom, a także przejazd komunikacją miejską organizowaną przez 

ZTZ w Rybniku w granicach Miasta Rybnika oraz komunikacją miejską  

w Wodzisławiu Śląskim, 

 strefa R++ - W+ – przejazd pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie jazdy  

w relacji Rybnik – Wodzisław Śląski i z powrotem oraz od/do stacji: Rybnik 

Paruszowiec, Leszczyny, Czerwionka Dębieńsko, Rybnik, Rybnik Piaski, Rybnik 

Gotartowice, Szczejkowice, Żory, Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, 

Rydułtowy, Łuków Śląski, Sumina Wieś, Sumina, a także przejazd komunikacją 

miejską organizowaną przez ZTZ w Rybniku w granicach i poza granicami Miasta 

Rybnika oraz komunikacją miejską w Wodzisławiu Śląskim, 

 strefa R+ – przejazd pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie jazdy od/do 

stacji: Rybnik Paruszowiec, Rybnik, Rybnik Piaski, Rybnik Gotartowice, Rybnik 

Towarowy, Rybnik Rymer, Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, a także 

przejazd komunikacją miejską organizowaną przez ZTZ w Rybniku w granicach 

Miasta Rybnika, 

 strefa R++ – przejazd pociągami Kolei Śląskich ujętymi w rozkładzie jazdy od/do 

stacji Rybnik Paruszowiec, Leszczyny, Czerwionka Dębieńsko, Rybnik, Rybnik 

Piaski, Rybnik Gotartowice, Szczejkowice, Żory, Rybnik Towarowy, Rybnik Rymer, 

Radlin Obszary, Rybnik Niedobczyce, Rybnik Niewiadom, Rydułtowy, Łuków 

Śląski, Sumina Wieś, Sumina, a także przejazd komunikacją miejską 

organizowaną przez ZTZ w Rybniku w granicach i poza granicami Miasta Rybnika. 

3. Warunki stosowania 

1) Bilety według oferty specjalnej USB R-W można nabyć: 

a)  w kasach biletowych KŚ i ajencyjnych „punktach na mieście” najwcześniej na 

7 dni przed pierwszym dniem ważności biletu, 

b) w pociągu u personelu pokładowego wyłącznie w dniu wyjazdu. 

2) Podróżny może zabrać ze sobą do przewozu: 

 w autobusie: rzeczy i zwierzęta, 

 w pociągu: rzeczy, zwierzęta i rower, 

na zasadach i warunkach obowiązujących u danego przewoźnika. 

3) Przejazdy na podstawie biletu z oferty specjalnej USB R-W można odbyć 

wyłącznie w strefach wymienionych w ust. 2, wskazanych na bilecie.   
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4. Opłaty 

Bilety wg oferty specjalnej USB R-W wydawane są z zastosowaniem opłat zryczałtowanych. 

TABELA OPŁAT ZA BILET WG OFERTY SPECJALNEJ USB R-W: 

Strefa KŚ N KŚ 33% KŚ 37% KŚ 49% KŚ 51% KŚ 78 % KŚ 93% 

 
R - W 110,00 zł 73,70 zł 69,30 zł 56,10 zł 53,90 zł 24,20 zł 7,70 zł 

Strefa 
KŚ N+ 

autobusy 
N 

KŚ 33% + 
autobusy 

N 

KŚ 37% + 
autobusy 

N 

KŚ 49% + 
autobusy 

N 

KŚ 51% + 
autobusy 

N 

KŚ 78% + 
autobusy 

N 

KŚ 93% + 
autobusy 

N 

KŚ N+ 
autobusy 

U 

KŚ 33% + 
autobusy 

U 

KŚ 37% + 
autobusy 

U 

KŚ 49% + 
autobusy 

U 

KŚ 51% + 
autobusy 

U 

KŚ 78% + 
autobusy 

U 

KŚ 93% + 
autobusy 

U 

R+ - W 200,00 zł 153,80 zł 148,20 zł 131,40 zł 128,60 zł 90,80 zł 69,80 zł 170,00 zł 123,80 zł 118,20 zł 101,40 zł 98,60 zł 60,80 zł 39,80 zł 

R++ - W 220,00 zł 170,50 zł 164,50 zł 146,50 zł 143,50 zł 103,00 zł 80,50 zł 185,00 zł 135,50 zł 129,50 zł 111,50 zł 108,50 zł 68,00 zł 45,50 zł 

R - W+ 160,00 zł 123,70 zł 119,30 zł 106,10 zł 103,90 zł 74,20 zł 57,70 zł 135,00 zł 98,70 zł 94,30 zł 81,10 zł 78,90 zł 49,20 zł 32,70 zł 

R+ - W+ 250,00 zł 203,80 zł 198,20 zł 181,40 zł 178,60 zł 140,80 zł 119,80 zł 195,00 zł 148,80 zł 143,20 zł 126,40 zł 123,60 zł 85,80 zł 64,80 zł 

R++ - W+ 270,00 zł 220,50 zł 214,50 zł 196,50 zł 193,50 zł 153,00 zł 130,50 zł 210,00 zł 160,50 zł 154,50 zł 136,50 zł 133,50 zł 93,00 zł 70,50 zł 

R+ 100,00 zł 86,80 zł 85,20 zł 80,40 zł 79,60 zł 68,80 zł 62,80 zł 70,00 zł 56,80 zł 55,20 zł 50,40 zł 49,60 zł 38,80 zł 32,80 zł 

R++ 150,00 zł 123,60 zł 120,40 zł 110,80 zł 109,20 zł 87,60 zł 75,60 zł 115,00 zł 88,60 zł 85,40 zł 75,80 zł 74,20 zł 52,60 zł 40,60 zł 

KŚ N   bilet NORMALNY upoważnia do przejazdów w klasie 2 pociągów uruchamianych przez: Koleje Śląskie Sp. z o.o. w relacji na nim wskazanej 

KŚ 33%, 37%, 49%, bilet ULGOWY upoważnia do przejazdów w klasie 2 pociągów uruchamianych przez: Koleje Śląskie Sp. z o.o. w relacji na nim wskazanej 

      51%, 78%, 93% 

Autobusy N bilet NORMALNY upoważnia w zależności od strefy określonej na bilecie do przejazdów - komunikacją miejską organizowaną przez ZTZ w Rybniku 

lub/oraz komunikacją miejską w Wodzisławiu Śląskim 

Autobusy U 50% bilet ULGOWY upoważnia w zależności od strefy określonej na bilecie do przejazdów - komunikacją miejską organizowaną przez ZTZ w Rybniku 

lub/oraz komunikacją miejską w Wodzisławiu Śląskim 

Wszystkie powyżej podane ceny biletów są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług. 
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5. Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet 

1) Podróżny przed rozpoczęciem terminu ważności biletu wg oferty specjalnej USB 

R-W może dokonać jego wymiany, wyłącznie w zakresie zmiany terminu 

wyjazdu.  

2) Zwrot całkowicie niewykorzystanego biletu wg oferty specjalnej R-W może 

nastąpić w każdej kasie biletowej KŚ dokonującej sprzedaży tych biletów przed 

rozpoczęciem terminu ważności po potrąceniu 10% odstępnego,  

z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 10 Regulaminu przewozu osób, zwierząt  

i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ). 

3) Za częściowo niewykorzystany bilet zwrócony nie później niż 10 dnia ważności 

zwraca się należność proporcjonalnie do czasu w jakim nie mógł być 

wykorzystany, potrącając od zwracanych należności 10% odstępnego,  

z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 10 Regulaminu przewozu osób, zwierząt  

i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ). 

4) Dla oferty specjalnej USB R-W obsługiwanej przez: 

 ZTZ Rybnik 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 w komunikacji ZTZ Rybnik, 

 Miasto Wodzisław Śląski 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 w lokalnym 

transporcie zbiorowym organizowanym przez Miasto Wodzisław Śląski, 

 Koleje Śląskie Sp. z o.o. 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. 

5) Za bilet wg oferty specjalnej USB R-W zniszczony w stopniu uniemożliwiającym 

odczytanie danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty 
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i sklejony), zafoliowany, zagubiony lub skradziony, nie zwraca się zapłaconych 

należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca 

zakupu, numeru dokumentu oraz zgłoszenia straty do organów ścigania.  

6) Foliowanie biletu wg oferty specjalnej USB -RW oraz przedłużenie terminu jego 

ważności, nie jest dozwolone. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się 

odpowiednio postanowienia: 

1) Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ),  

Taryfy przewozowej (TP-KŚ). 

2) Regulaminu przewozu osób bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej 

organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku. 

3) Regulaminu przewozu osób i bagażu środkami lokalnego transportu zbiorowego 

organizowanego przez Miasto Wodzisław Śląski. 

 


