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Warunki taryfowe oferty pozataryfowej 

„Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” 

(obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku) 

1. Uprawnieni 

Posiadacze „Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych” - wzór załącznik nr 2, 

wydawanej na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  

25 lutego 2020 r. Nr XVI/261/20 w sprawie uchwalenia programu działań na rzecz 

rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin 

Wielodzietnych”. 

2. Zakres ważności 

1) oferta pozataryfowa „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” obowiązuje przy 

przejeździe pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter uruchamianymi przez 

„Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. 

2) osoby wymienione w ust. 1 mogą nabyć bilet: 

a) jednorazowy – wg taryfy normalnej, albo na podstawie indywidualnych 

uprawnień do ulgi, odpowiednio z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%; 

b) odcinkowy miesięczny imienny – wg taryfy normalnej, albo na podstawie 

indywidualnych uprawnień do ulgi, odpowiednio z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51%, 

78%, 93%; 

z zastosowaniem opłat wskazanych w Tabelach opłat za bilety jednorazowe dla 

pociągów kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter i Tabelach opłat za bilety odcinkowe 

miesięczne imienne dla pociągów kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter, stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszych warunków. 

3. Warunki stosowania 

1) przy kontroli dokumentów przewozowych podróżny jest zobowiązany okazać 

ważny bilet na przejazd, „Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych” oraz 

dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku dzieci legitymacja szkolna, 

studencka albo książeczka zdrowia); 

2) bilet wg oferty „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”: 

a) można nabyć: 

 w kasie biletowej, 

 w pociągu u obsługi, 

 w automatach biletowych stacjonarnych i mobilnych (tylko bilety 

jednorazowe), 

 w sklepach internetowych i aplikacjach; 

b) zawiera wypis: „WOJ. KARTA RODZ.”; 

3) oferta pozataryfowa „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” nie łączy się  

z innymi ofertami taryfowymi i specjalnymi; 

4) bilety wydane na przejazdy pociągami: 
a) kategorii ŁKA honorowane są w pociągach REGIO uruchamianych przez 

Spółkę „POLREGIO” S.A., 
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b) kategorii ŁKA Sprinter honorowane są w pociągach InterREGIO uruchamianych 
przez Spółkę „POLREGIO” S.A. na odcinku Łódź Fabryczna –  
Warszawa Główna (Warszawa Gdańska). 

4. Opłaty 

1) bilety jednorazowe wg oferty pozataryfowej „Wojewódzka Karta Rodzin 
Wielodzietnych” wydawane są z zastosowaniem opłat za bilety jednorazowe 
wskazane w załączniku nr 1 do niniejszych warunków taryfowych; 

2) bilety odcinkowe miesięczne imienne wg oferty pozataryfowej „Wojewódzka Karta 
Rodzin Wielodzietnych” wydawane są z zastosowaniem opłat za bilety okresowe 
wskazane w załączniku nr 1 do niniejszych warunków taryfowych. 

5. Zmiana umowy przewozu 

1) przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie oraz przejazd inną drogą 
może nastąpić na warunkach określonych w Taryfie przewozowej (ŁKA –TP); 

2) zwrot należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystany bilet, możliwy jest 
na zasadach określonych w Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz prze-
wozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO – ŁKA). 

6. Inne 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia  
RPO-ŁKA oraz ŁKA-TP oraz odpowiednie przepisy internetowej sprzedaży  
lub mobilnej.  


