
§ 36. Postanowienia ogólne 

1. Bilety okresowe odcinkowe imienne wydawane są wyłącznie elektronicznie  

na przejazdy pociągami „ŁKA” sp. z o.o. przewidzianymi w rozkładzie jazdy,  

na odległość do 200 km.  

2. „ŁKA” sp. z o.o. wydaje następujące rodzaje biletów okresowych odcinkowych 

imiennych:   

1) tygodniowe – na okres siedmiu kolejno po sobie następujących dni, np.  

od 1 września do 7 września; 

2) miesięczne – na okres jednego miesiąca, np. od 1 października  

do 31 października; od 27 lutego do 26 marca; 

3) kwartalne – na okres trzech kolejno po sobie następujących miesięcy, np.  

od 10 września do 9 grudnia, od 5 stycznia do 4 kwietnia. 

3. Wydaje się następujące rodzaje biletów odcinkowych imiennych na przejazdy 

pociągami kategorii:  

a) ŁKA: 

 tygodniowe, 

 miesięczne, 

 kwartalne; 

b) ŁKA Sprinter: 

 miesięczne. 

4. Bilet uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów między wszystkimi stacjami 

(przystankami) odcinka, na który został wydany, drogą najkrótszą lub wskazaną 

na bilecie.  

5. Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, właściciel biletu zobowiązany jest 

zgodnie ze wskazaniami wpisać czytelnie w sposób trwały w miejscu 

przeznaczonym na bilecie, swoje imię, nazwisko. Do przejazdów na podstawie 

biletu odcinkowego imiennego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały 

na nim zamieszczone. Bilet bez wpisania danych, o których mowa wyżej, jest 

nieważny. 

6. Bilet może być wydany na przejazdy „tam i z powrotem” lub na przejazdy w jedną 

stronę; za bilet na przejazdy w jedną stronę pobiera się połowę ceny biletu na 

przejazdy „tam i z powrotem”.  

7. Bilety ważne są począwszy od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę,  

z zachowaniem obowiązującego terminu przedsprzedaży. 

8. Podróżny odbywający przejazd na podstawie biletu ulgowego, zobowiązany jest 

posiadać i okazać/wręczyć w pociągu osobie uprawnionej do kontroli dokumentów 

przewozu odpowiedni dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z tej 

ulgi. Odpowiednie dokumenty wskazane są w postanowieniach szczególnych  

o ustawowych lub handlowych przejazdach ulgowych. 

9. Foliowanie biletu, wymiana na bilet ważny na przejazdy w innej relacji, albo  

w pociągach innego przewoźnika, ani też przedłużenie terminu jego ważności, nie 



jest dozwolone. Bilety okresowe odcinkowe podrobione lub przerobione uważa się 

za nieważne. 

10. Posiadaczowi biletu nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot 

zapłaconej należności w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów.  

11. Za bilety zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione, nie zwraca się 

uiszczonych opłat i nie wydaje duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do 

organów ścigania.  

12. Bilet wydany na przejazdy pociągami kategorii ŁKA Sprinter, uprawnia do 

przejazdu pociągami kategorii ŁKA we wskazanej na nim relacji; w przypadku 

korzystania  

z przejazdu pociągami kategorii ŁKA, nie zwraca się różnicy należności. 

13. Bilety okresowe podrobione lub przerobione uważa się za nieważne. 

14. Przejście z biletem okresowym odcinkowym „ŁKA” sp. z o.o. do pociągu innego 

przewoźnika, nie jest dozwolone z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 


