
§ 43. Przejazdy na podstawie oferty specjalnej ”ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” 

1. Uprawnieni 

Podróżni z oferty specjalnej „ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” mogą skorzystać w ramach  
biletów: 

1) jednorazowych: 

a) na podstawie biletu wg taryfy normalnej – osoba nie posiadająca uprawnień  

do ulgowych przejazdów, 

b) na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi 

ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%; 

2) odcinkowych miesięcznych imiennych: 

a) na podstawie biletu wg taryfy normalnej – osoba nie posiadająca uprawnień  

do ulgowych przejazdów, 

b) na podstawie biletu ulgowego – osoba uprawniona do korzystania z ulgi 
ustawowej: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%. 

2. Zakres ważności 

1) oferta dotyczy przejazdów: 
a) na podstawie biletów jednorazowych na przejazd: 

 w jedną stronę na relacje wskazane w załącznikach nr 1 – 6, 

 „tam i z powrotem” zgodnie z relacjami wskazanymi w załączniku nr 7; 

b) na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych „tam i z powrotem” 

na relacje wskazane w załączniku nr 8. 

2) oferta ma zastosowanie w miejscowościach objętych ofertą do wszystkich 

stacji/przystanków, które w swojej nazwie mają nazwę danej miejscowości. 

3. Warunki stosowania 

1) bilet wg oferty można nabyć w:  

a) kasie biletowej, 

b) biletomacie stacjonarnym, 

c) w kanałach samoobsługowych, np. za pośrednictwem telefonu, Internetu lub 

innych technologii informacyjnych itp., 

z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży; 

d) pociągu – u obsługi tego pociągu lub biletomacie mobilnym (tylko bilety 

jednorazowe) na zasadach określonych w Regulaminie ŁKA, 

2) podróżny, który odbywa przejazd na podstawie biletu ulgowego zobowiązany jest 

posiadać i okazać osobom uprawnionym do kontroli dokumentów przewozu ważny 

dokument poświadczający uprawnienie do korzystania z tej ulgi; 

3) oferty nie łączy się z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi; 

4) bilet jednorazowy uprawnia do przejazdu drogą najkrótszą lub wskazaną w 

określonej na nim relacji i terminie ważności; 



5) bilet odcinkowy miesięczny imienny uprawnia do wielokrotnych przejazdów drogą 

najkrótszą lub wskazaną w określonej na nim relacji i terminie ważności. 

4. Zmiana umowy przewozu 

1) przejazd do stacji położonej poza odcinkiem wskazanym na bilecie: 

a) w formie dopłaty do biletu jednorazowego: 

 jest możliwy po uiszczeniu należności stanowiącej różnicę między ceną 

biletu, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji 

przeznaczenia, a ceną okazanego biletu – z zastosowaniem opłat 

normalnych lub ulgowych wskazanych w Rozdziale 1 (tabele opłat za bilety 

jednorazowe – Taryfa podstawowa); 

 jest możliwy od stacji wskazanej na bilecie jednorazowym do stacji, która  

w połączeniu ze stacją wyjazdu jest relacją podaną w załącznikach nr 1 – 6 

- po uiszczeniu należności stanowiącej różnicę należności pomiędzy ceną 

biletu wg oferty za przejazd w relacji od stacji wyjazdu do nowej stacji 

przeznaczenia, z zastosowaniem opłat wskazanych w załącznikach nr 1 – 6 

- a ceną okazanego biletu, 

z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień podróżnego do przejazdów 

ulgowych. 

b) od stacji wskazanej na bilecie odcinkowym miesięcznym imiennym, z 

zastrzeżeniem, że relacja przejazdu określona na bilecie odcinkowym 

miesięcznym imiennym jest również relacją objętą ofertą przejazdów na 

podstawie biletów jednorazowych w relacjach objętych ofertą: 

 do stacji, która w połączeniu ze stacją wyjazdu jest relacją podaną w 

załącznikach nr 1 – 6 - stanowi różnicę należności pomiędzy ceną biletu wg 

oferty za przejazd w relacji od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, 

z zastosowaniem opłat wskazanych w załącznikach nr 1 – 6 - a ceną biletu 

jednorazowego wg oferty w relacji określonej na okazanym bilecie 

odcinkowym miesięcznym imiennym, 

 do stacji, która w połączeniu ze stacją wyjazdu jest inną relacją niż podane  

w załącznikach nr 1 – 6 - stanowi różnicę należności pomiędzy ceną biletu 

jednorazowego, obliczoną za odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji 

przeznaczenia, z zastosowaniem opłat zawartych w Rozdziale 1 (tabele opłat 

za bilety jednorazowe – Taryfa podstawowa) a ceną biletu jednorazowego  

wg oferty w relacji określonej na okazanym bilecie odcinkowym miesięcznym 

imiennym, 

z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień podróżnego do przejazdów 

ulgowych. 

2)  zmiany umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu dokonuje się na zasadach 

określonych w Regulaminie ŁKA;  

3) gdy przejazd na odstawie biletu jednorazowego odbył się na części drogi przewozu, 

podróżnemu  przysługuje zwrot różnicy należności pomiędzy ceną okazanego biletu 

a ceną biletu przypadającą za faktyczny przejazd pociągiem kategorii ŁKA  



lub ŁKA Sprinter obliczoną z zastosowaniem opłat wskazanych w Dziale I Rozdział 

3 Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami 

podróżnego. W sytuacji kiedy opłata za faktyczny przejazd jest wyższa niż cena 

okazanego biletu, zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet nie 

przysługuje.   

4) w ramach oferty „ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” nie jest dozwolone:  

a) przedłużenie terminu ważności biletu, 

b) przejście do pociągu innego przewoźnika, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3., 

c) przejazd inną drogą. 

5. Opłaty 

Ceny biletów: 

1) jednorazowych zawarte są w załącznikach nr 1 - 7,  
2) odcinkowych miesięcznych imiennych „tam i z powrotem” zawiera załącznik nr 8.   



Załącznik 1. Tabela opłat za bilety jednorazowe wydane wg oferty  

„ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” ważne na przejazd pociągami kategorii ŁKA  

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  
5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 

Smardzew 

Łódź -                  

5,50 3,68 3,46 2,80 2,69 1,21 0,38 0,27 Glinnik Wieś 

Glinnik 

Łódź -  

Swędów 6,50 4,35 4,09 3,31 3,18 1,43 0,45 0,32 

Stryków 

Łódź -  
8,50 5,69 5,35 4,33 4,16 1,87 0,59 0,42 Bratoszewice 

Głowno 

Łódź -  

11,00 7,37 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 
Kamień Łowicki 

Domaniewice Cent. 

Domaniewice 

Grudze 

Łódź -  

13,00 8,71 8,19 6,63 6,37 2,86 0,91 0,65 Łowicz Przemieście 

Łowicz Główny 

  



Załącznik 2. Tabela opłat za bilety jednorazowe wydane wg oferty  

„ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” ważne na  przejazd pociągami kategorii ŁKA  

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  

6,50 4,35 4,09 3,31 3,18 1,43 0,45 0,32 Grotniki 

Chociszew 

Łódź -  

9,00 6,03 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 
Ozorków N. Miasto 

Ozorków 

Sierpów 

Łódź -  
11,00 7,37 6,93 5,61 5,39 2,42 0,77 0,55 

Łęczyca 

Łódź -  
12,00 8,04 7,56 6,12 5,88 2,64 0,84 0,60 

Gawrony 

Łódź -  

13,00 8,71 8,19 6,63 6,37 2,86 0,91 0,65 Witonia 

Kutno 

 

Załącznik 3. Tabela opłat za bilety wydane wg oferty „ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” 

ważne na przejazd pociągami kategorii ŁKA  

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  
14,00 9,38 8,82 7,14 6,86 3,08 0,98 0,70 

Skierniewice 

Łódź -  
24,00 16,08 15,12 12,24 11,76 5,28 1,68 1,20 

          Warszawa  

Załącznik 4. Tabela opłat za bilety wydane wg oferty „ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” 

ważne na przejazd pociągami kategorii ŁKA Sprinter  

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  
16,00 10,72 10,08 8,16 7,84 3,52 1,12 0,80 

Skierniewice 

Łódź -  
25,00 16,75 15,75 12,75 12,25 5,50 1,75 1,25 

          Warszawa  

 

  



Załącznik nr 5. Tabela opłat za bilety jednorazowe wydane wg oferty  

„ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” ważne na przejazd pociągami kategorii ŁKA  

 

 

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  
9,00 6,03 5,67 4,59 4,41 1,98 0,63 0,45 

Piotrków Trybunalski 

Łódź -  
14,00 9,38 8,82 7,14 6,86 3,08 0,98 0,70 

           Gorzkowice  

Łódź -  
17,00 11,39 10,71 8,67 8,33 3,74 1,19 0,85 

           Radomsko  

Piotrków Trybunalski - 

Gorzkowice  
5,00 3,35 3,15 2,55 2,45 1,10 0,35 0,25 

 
Załącznik nr 6. Tabela opłat za bilety jednorazowe wydane wg oferty „ŁÓDZKIE BLIŻEJ 

CIEBIE” ważne na przejazd pociągami kategorii ŁKA 

 

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  
8,00 5,36 5,04 4,08 3,92 1,76 0,56 0,40 

Tomaszów Mazowiecki 

 

Załącznik nr 7. Tabela opłat za bilety jednorazowe wydane wg oferty  

„ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” ważne na przejazd „tam i z powrotem” pociągami kategorii  

ŁKA Sprinter  

 

Odcinek 
Opłata za jednorazowy przejazd na danym odcinku 

N 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95% 

Łódź -                  
45,00 30,15 28,35 22,95 22,05 9,90 3,15 2,25 

Warszawa 

 

 

Załącznik nr 8. Tabela opłat za bilety odcinkowe miesięczne imienne wydane wg oferty  

„ŁÓDZKIE BLIŻEJ CIEBIE” ważne na przejazd „tam i z powrotem”  

pociągami kategorii ŁKA  

 

Odcinek 
Opłata za bilet miniesięczny „tam i z powrotem” 

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

Piotrków Trybunalski - 
99,00 66,33 62,37 50,49 48,51 21,78 6,93 

Gorzkowice   

Łódź - 

Piotrków Trybunalski  
200,00 134,00 126,00 102,00 98,00 44,00 14,00 

Łódź -  
210,00 140,70 132,30 107,10 102,90 46,20 14,70 

           Radomsko  

 


