Kraków, dnia 23 marca 2012 roku

ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ
Dnia 7 marca 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXXIX/513/12 Rady
Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa
z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji
miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących,
które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu
zbiorowego.
http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3
D19080%26typ%3Du
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym
Małopolskiego z dnia 16 marca 2012 r. (Dz. Urz. 2012. 1116).

Województwa

Od dnia 20 marca 2012 r. (tj. 3 dni po opublikowaniu w DUWM) obowiązywać będą
regulacje dot. biletu komunikacji miejskiej sprzedawanego z okazji EURO 2012.
Od dnia 16 kwietnia 2012 r. (tj. 30 dni po opublikowaniu w DUWM) obowiązywać
będą zmienione ceny biletów i inne zapisy uchwały.
Od dnia 31 sierpnia 2012 r. obowiązywać będą zmienione uprawnienia do
bezpłatnych przejazdów dotyczące MPK S.A.
Zmiany cen biletów
jednoprzejazdowych, czasowych i weekendowych rodzinnych

Lp.

RODZAJE BILETÓW

WAŻNOŚĆ W
STREFIE
BILETOWEJ

NORMALNEGO

ULGOWEGO

I
I + II
I
I + II

z 2,80 na 3,20
z 3,20 na 3,40
z 28,00 na 30,00
z 36,00 na 38,00

z 1,40 na 1,60
z 1,60 na 1,70
z 14,00 na 15,00
z 18,00 na 19,00

I
I
I + II
I + II
I
I + II
I
I
I
I + II

2,00
1,00
z 2,80 na 3,20
z 1,40 na 1,60
z 3,60 na 4,00
z 1,80 na 2,00
5,20
2,60
12,00
6,00
16,00
8,00
20,00
10,00
z 28,00 na 30,00 z 14,00 na 15,00
z 38,00 na 40,00 z 19,00 na 20,00
52,00
26,00

CENA BILETU [zł] - Zmiana

BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE
1.

dla 1 osoby

2.

grupowe do 20 osób

3.
4.
5.
6.

BILETY CZASOWE
15-minutowy
30-minutowy
60-minutowy
90-minutowy

7.

24-godzinny

8.
9.

48-godzinny
72-godzinny

10. 7-dniowy

11. BILET WEEKENDOWY RODZINNY

I

12,00

-

I + II

z 18,00 na 15,00

-

Jak wykorzystać bilety o nieaktualnej cenie
Pasażerowie, którzy posiadają zapas biletów do kasowania o nieaktualnej cenie
będą mogli:
zakupić stosowne dopłaty (0,10 zł lub 0,20 zł),

wymienić na inne bilety do kasowania, wybrane z aktualnej oferty taryfowej,
z możliwością dopłaty, w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
uchwały.

Co nowego w ofercie biletowej:
Bilet dwuprzejazdowy, dwukrotnego kasowania (normalny, ulgowy)
na okaziciela, uprawniający jedną osobę do dwukrotnego przejazdu linią dzienną lub
nocną, ważny w strefach biletowych I lub I i II. Pasażer korzystający z biletu
dwuprzejazdowego, dwukrotnego kasowania zobowiązany jest skasować bilet za
każdym razem, gdy korzysta z przejazdu.
RODZAJ BILETU
BILET DWUPRZEJAZDOWY
DWUKROTNEGO KASOWANIA

WAŻNOŚĆ W STREFIE
BILETOWEJ
I
I + II

CENA BILETU [zł]
NORMALNEGO ULGOWEGO
6,00
6,40

3,00
3,20

Bilet okresowy „na okaziciela specjalny” w promocyjnej cenie
Warunek: dokonanie jednorazowego zakupu co najmniej 10 biletów tego rodzaju.
Niezależnie, przy zakupie biletów na okres dłuższy niż 1 miesiąc stosowany będzie
dodatkowo, jak przy innych biletach okresowych, 1% rabat za każdy następny
miesiąc.

RODZAJ BILETU

WAŻNOŚĆ W STREFIE
BILETOWEJ

CENA BILETU [zł]
SPECJALNEGO

na okaziciela sieciowy

I
I + II

122,00
160,00

Pełna oferta - wzory:

Bilet komunikacji miejskiej sprzedawany z okazji EURO 2012
dostępny wyłącznie w ramach imiennej karty Polish Pass nabywanej
przez portal internetowy www.polishpass.org. Bilet Polish Pass
KRAKÓW i AGLOMERACJA, ważny w określonych przez kupującego
dniach (dobach), wybranych z okresu pomiędzy 6 czerwca 2012 r., a 2 lipca 2012 r.
Uprawnia do wielokrotnych przejazdów środkami Komunikacji miejskiej w Krakowie,
w strefach biletowych I i II, od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w każdej
wybranej dobie. Pasażer podróżujący na podstawie biletu zapisanego na karcie
Polish Pass w czasie kontroli jest zobowiązany do jej okazania oraz potwierdzenia
swojej tożsamości dokumentem wymienionym na karcie.
Ujednolicenie ceny biletu weekendowego rodzinnego
Bilet weekendowy rodzinny obecnie występować będzie w jednej wersji w cenie
15,00 zł. Do korzystania z biletu uprawnieni są rodzice/rodzic z dzieckiem/dziećmi
do lat 16. Na podstawie biletu rodzinnego, który należy skasować przy pierwszym
przejeździe, można wykonywać poprzez okres dwóch dni weekendowych tj. w sobotę
i niedzielę wielokrotne przejazdy liniami dziennymi i nocnymi w obszarze całej
aglomeracji tj. strefach biletowych I i II.
Bezpłatne przejazdy dla uczniów z rodzin wielodzietnych
- alternatywny sposób poświadczenia uprawnienia do bezpłatnych przejazdów
Alternatywnym dokumentem poświadczającym uprawnienie do bezpłatnych
przejazdów Komunikacja miejską w Krakowie przez uczniów z rodzin wielodzietnych
będzie, poza biletem wolnej jazdy wydanym uczniowi na okres całego roku, ważna
Krakowska Karta Rodzinna 4+ ucznia wraz z ważną legitymacją szkolną.
Od 2 stycznia 2012 r. rozpoczęła się realizacja Programu 4+ działającego w ramach
Krakowskiej Karty Rodzinnej. Karty KKR4+ wydawane są przez Wydział Spraw
Społecznych Urzędu Miasta Krakowa członkom rodzin wielodzietnych
zameldowanym na terenie Krakowa, posiadających czworo lub więcej dzieci.
Aktualnie karta KKR4+, jako alternatywa dla wymaganego dotychczas zaświadczenia
z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, stanowi dokument
uprawniający uczniów z rodzin wielodzietnych do uzyskania biletu wolnej jazdy na
Krakowskiej Karcie Miejskiej.
Więcej na temat Krakowskiej Karty Rodzinnej 4+ :
http://kkr.krakow.pl/start/10001,artykul,o_programie_krakowskiej_karty_rodzinnej_4+.
html
Możliwości zwrotu biletu okresowego: modyfikacja zapisów
„Bilet okresowy wykupiony na okres dłuższy niż 1 miesiąc (2-12 miesięcy) może
zostać anulowany pod warunkiem, że następuje to nie później niż 16-go dnia przed
upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest
przedłożyć elektroniczną kartę, która jest nośnikiem zakupionego biletu okresowego.
Anulowanie następuje z jednoczesnym zwrotem kwoty zapłaty z potrąceniem
należności za czas, w którym bilet został wykorzystany. Należną kwotę potrącenia
wylicza się dzieląc pełną wartość biletu bez uwzględnienia rabatu przez liczbę dni na
jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez
liczbę wykorzystanych dni ważności (licząc od pierwszego dnia ważności biletu do
dnia, w którym dokonywane jest anulowanie). Pasażer, który nabył bilet na okres
dłuższy niż 1 miesiąc może także ubiegać się (nie później niż po 3-ch miesiącach od
terminu upływu ważności biletu) o zwrot należności za co najmniej 7- dniowy okres,
w którym nie mógł korzystać z biletu z powodu udokumentowanych zdarzeń
losowych. Możliwość anulowania biletu za zwrotem należności oraz zwrotu za
niewykorzystany okres z przyczyn losowych nie obejmuje Socjalnego biletu seniora
i okresowego biletu na okaziciela."
Zmieniony zapis zabezpiecza dochody Miasta w sposób bardziej skuteczny.

