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Warunki oferty pozataryfowej 

BILET ZINTEGROWANY  ŁKA + PKS SIERADZ 

(obowiązujące od 10 grudnia 2018 roku) 

1. Słownik użytych pojęć 

1) ŁKA – „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy Al. Piłsudskiego 

12, 90-051 Łódź; 

2) PKS Sieradz – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, przy ul. Wojska Polskiego 

63, 98-200 Sieradz; 

3) strefa opłat – strefy zgodne z pkt 3 ppkt 2); 

4) bilet zintegrowany ŁKA+PKS Sieradz – adresowany dla podróżnych, którzy zamierzają 

odbyć podróż pociągiem ŁKA w relacji z każdej stacji/przystanku w Łodzi do Sieradza 

a dalej autobusem PKS Sieradz w wybranej strefie opłat lub odwrotnie.  

Bilet zintegrowany jest biletem jednorazowym obowiązującym przy przejeździe w jedną 

stronę „tam”; 

5) RPO-ŁKA - Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy  

i zwierząt „ŁKA” sp. z o.o.; 

6) ŁKA-TP – Taryfa przewozowa „ŁKA” sp. z o.o.; 

2. Uprawnieni 

Uprawnionymi do skorzystania z biletu zintegrowanego są następujące osoby: 

1) na podstawie biletu normalnego – każda osoba, 

2) na podstawie biletu ulgowego wyłącznie w części dotyczącej przejazdu pociągiem 

ŁKA:  

a) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego (ulga 37%), 

b) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania 

przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – 

publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż  

do ukończenia 24 roku życia (ulga 37%), 

c) studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym 

słuchacze kolegium nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia (ulga 51%). 
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3. Zakres ważności 

1) bilet zintegrowany ważny jest na przejazd w jedną stronę i obowiązuje: 

a) w pociągach ŁKA w relacji Łódź – Sieradz a dalej w autobusach PKS Sieradz  

w wybranej strefie opłat, 

bądź 

b) w autobusach PKS Sieradz w wybranej strefie opłat a dalej w pociągach  

ŁKA w relacji Sieradz – Łódź; 

2) opłata za przejazd w ramach oferty jest zryczałtowana w zależności od strefy 

obowiązywania: 

Nazwa 

strefy 

Przystanki PKS Sieradz 

I Barczew, Bartochów, Baszków, Brzeźnio, Buczek, Charłupia Wlk., Dąbrówka, 
Dębołęka, Drzązna, Duszniki, Edmundów, Józefów Mały, Kłocko, Kobierzycko, 
Kościerzyn, Małków, Oraczew Mały, Oraczew Wielki, Piotrowice, Próba, 
Rakowice, Rembów, Rowy, Sadokrzyce, Sieradz, Słomków Mokry, Słomków 
Suchy, Smardzew, Tumidaj, Tworkowizna, Warta, Wróblew, Zapole 

II Błaszki, Błota, Brąszewice, Broszki, Bujnów, Bukowiec, Chajew, Chrzanowice, 
Cienia Wielka, Ciołki, Czarna, Czartoria, Dziebędów, Godynice, Gruszczyce, 
Inczew, Jasionna, Kliczków Mały, Kliczków Wlk., Kluski, Kopanina, Koźliny, 
Kwasków, Lipno, Łubna, Niedoń, Nowa Wieś, Orzeżyn, Ostrów, Podcabaje, 
Potok, Prażmów, Pyszków, Ręszew, Równa, Sarny, Sęk, Smaszków, Starce, 
Stefanów Barcz., Stolec, Strzałki, Szczesie, Świerki, Tubądzin, Uników, 
Wandalin, Wągłczew, Wiertelaki, Wierzbowa, Wojtyszki, Wola Będkowska, 
Wrząca, Zapowiednik, Zawady, Złoczew, Zwierzyniec, Żelisław 

III Biesiec, Chudoba, Grzymaczew, Huta Klonowska, Kamieniki, Kiełbasy, 
Klonowa, Klonówka, Kopacz, Króle, Kuźnica Błońska, Kuźnica Zagrzebska, 
Lututów, Łeszczyn, Niemojew, Owieczki, Przylepka, Sójki, Stok Polski, Świątki, 
Trzcinka, Urbany, Włocin, Wojków, Zatyle, Żuraw 

 

3) bilet zintegrowany jest ważny 1 dzień (dzień liczy się od godz. 0:01 do 24:00).  

Bilet zintegrowany w ramach oferty można nabyć w kasach ŁKA (o których mowa  

w pkt 6 ppkt 1) z zachowaniem 7 dniowego terminu przedsprzedaży, natomiast  

u obsługi pociągu w dniu przejazdu. Zakup biletu zintegrowanego w autobusie PKS 

Sieradz wyłącznie w dniu przejazdu; 

4) bilet zintegrowany nie jest honorowany przez innych przewoźników; 

5) przy przejeździe pociągiem ŁKA łącznie lub do okazanego biletu w ramach biletu 

zintegrowanego, podróżny powinien nabyć bilet na przewóz bagażu ręcznego lub psa 

lub pobrać kupon na nieodpłatny przewóz roweru w biletomacie lub u obsługi pociągu 

(bez opłaty za wydanie biletu/kuponu u obsługi pociągu), zgodnie z zasadami 

określonymi w RPO-ŁKA;  

6) przy przejeździe autobusem PKS Sieradz łącznie lub do okazanego biletu 

zintegrowanego podróżny powinien nabyć bilet na przewóz bagażu lub psa, zgodnie  
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z zasadami określonymi w  Regulaminie zarobkowego przewozu osób i rzeczy  

w transporcie drogowym PKS Sieradz; 

7) bilety o których mowa w pkt 3 ppkt 5) i 6) zakupione do biletu zintegrowanego  

są wzajemnie honorowane przez ŁKA i PKS Sieradz. Kupony na nieodpłatny przewóz 

roweru nie są honorowane w autobusach PKS Sieradz. 

 

4. Warunki stosowania 

1) osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu zintegrowanego ulgowego  

przy przejeździe pociągiem ŁKA zobowiązana jest posiadać ważny dokument 

poświadczający uprawnienie do korzystania z danej ulgi; 

2) kontrola biletów oraz windykacja należności z tytułu przejazdu bez ważnego biletu  

lub dokumentu uprawniającego do ulgi w pociągach uruchamianych przez ŁKA leży  

po stronie ŁKA, natomiast kontrola biletów oraz windykacja należności z tytułu 

przejazdu bez ważnego biletu w autobusach PKS Sieradz leży po stronie PKS Sieradz. 

Ewentualny zwrot czy umorzenie zapłaconych opłat odbywa się w drodze reklamacji 

złożonej do przewoźnika u którego świadczony był przejazd; 

3) bilet zintegrowany zawiera wypis: 

a) „ŁKA+PKS Sieradz Strefa I albo II albo III” – przy biletach wydanych przez ŁKA, 

b) „S/PKS- ŁKA” – przy biletach wydanych przez PKS Sieradz. 

 

5. Opłaty 

Bilet jednorazowy wg oferty „Bilet zintegrowany ŁKA + PKS Sieradz” wydawany  

jest wg taryfy normalnej oraz z ulgą ustawową 37%, 51% dla osób wymienionych w pkt 2,  

od części za przejazd pociągiem ŁKA. 

Opłaty za bilet (w zł brutto) 

 

Bilet 

przejazd pociągiem ŁKA w jedną stronę na odcinku Łódź – Sieradz albo Sieradz – 
Łódź oraz dodatkowo przejazd autobusem PKS Sieradz w wybranej strefie m.in. 

odpowiednio: 

Strefa I Strefa II Strefa III 

normalny 15,00 18,00 21,00 

z ulgą 37%* 10,56 13,56 16,56 

z ulgą 51%* 8,88 11,88 14,88 

 ulga ustawowa jest od części za przejazd pociągiem ŁKA   
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6. Sprzedaż biletów 

Bilety zintegrowane można nabyć: 

1) w kasach ŁKA własnych: budynek dworca Łódź Fabryczna kasa nr 3 i 4, budynek 

dworca Łódź Kaliska kasa nr 6 i w kasach agencyjnych w budynku dworca PKP  

w Sieradzu oraz w terminalach mobilnych u obsługi w pociągu ŁKA; 

2) u kierowcy w autobusie PKS Sieradz w dniu przejazdu (w autobusach kursujących  

w strefie I,II i III). 

 

7. Zmiana/odstąpienie od umowy przewozu 

1) przejście do pociągu innego przewoźnika kolejowego nie jest dozwolone; 

2) zmiana umowy w przypadku przejazdu poza strefę o której mowa w pkt 3 ppkt 2)  

na którą został zakupiony bilet zintegrowany, możliwa jest poprzez nabycie  

w autobusie nowego biletu na przejazd od ostatniego przystanku w strefie; 

3) wybranie innej stacji przeznaczenia i innej drogi przejazdu pociągiem ŁKA wymaga 

zawarcia nowej umowy przewozu; 

4) podróżnemu zwracającemu bilet zintegrowany: 

 zakupiony w kanałach dystrybucji ŁKA, gdy jest całkowicie niewykorzystany zwraca 

się należność z tytułu niewykorzystanego biletu zgodnie z zapisami RPO-ŁKA, 

 zakupiony w autobusie PKS Sieradz nie podlega zwrotowi; 

5) nie podlegają zwrotowi bilety zintegrowane częściowo niewykorzystane.  

8. Inne 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach oferty stosuje się  

odpowiednie postanowienia Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu 

osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA), Taryfy przewozowej (ŁKA-TP), Regulaminu 

zarobkowego przewozu osób i rzeczy w transporcie drogowym PKS Sieradz. 

 

 

 


