
OFERTA SPECJALNA „ŚLĄSKIE DLA RODZINY - KARTA DUŻEJ RODZINY” 

(obowiązuje od 1 września 2014 r.) 

 

§ 1. Uprawnieni 

1 Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) – członkowie rodziny wielodzietnej: 

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) 

zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka, 

2) małżonek rodzica, 

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje 

rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. 2) 

2. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice)  

lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 

1) w wieku do ukończenia 18 roku życia, 

2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się  

w szkole lub szkole wyższej, 

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się 

orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

3. Przejazd na podstawie KDR może odbywać jedna osoba i więcej.  

§ 2. Zakres ważności 

1. Ulgę stosuje się przy przejazdach we wszystkich pociągach KŚ przewidzianych 

w rozkładzie jazdy, z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa 

specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym.  

2. Osoby wymienione w § 1 ust. 1 i 2 mogą nabyć bilety jednorazowe na przejazd 

w jedną stronę: 

1) rodzice/opiekunowie z ulgą handlową 50%, 

2) dzieci i młodzież z indywidualną ulgą ustawową, na podstawie dokumentów 

poświadczających uprawnienie do tej ulgi lub z ulgą handlową 30%  

w przypadku braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do 

indywidualnej ulgi ustawowej. 

3) Termin przedsprzedaży biletów z tej oferty wynosi 7 dni. 
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§ 3. Warunki stosowania 

1. Oferta obowiązuje od dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy (za który dla 

potrzeb niniejszej oferty uważa się również sobotę) od godz. 14:00,  

do ostatniego dnia wolnego od pracy do godz. 24:00.  

2. Bilet uprawnia do ulgowego przejazdu jednorazowego, w terminie ważności 

określonym na bilecie: 

1) termin ważności biletu na odległość do 100 km wynosi 6 godzin, 

2) termin ważności biletu na odległość powyżej 100 km wynosi 1 dzień. 

3. Ulgę handlową 50% i 30% stosuje się na podstawie Karty Dużej Rodziny (KDR) 

- (wzór karty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej oferty).  

4. Ulgę ustawową dla dzieci i młodzieży, stosuje się na podstawie dokumentów 

poświadczających uprawnienie do tej ulgi,  

5. Bilety wydawane z tej oferty są zaopatrzone w nadruk w brzmieniu: „KARTA 

DUŻEJ RODZINY”. 

6. Oferty dla posiadaczy „KARTY DUŻEJ RODZINY” nie łączy się z innymi 
ofertami taryfowymi i specjalnymi. 

7. Bilet z oferty dla posiadaczy KARTY DUŻEJ RODZINY można nabyć  

w punktach odprawy KŚ, w systemie internetowej sprzedaży biletów e-KŚ,  

w pociągu u personelu pokładowego oraz w biletomatach KŚ na zasadach 

określonych w Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy (RPO-KŚ). 

§ 4. Zmiana umowy przewozu 

1. Zmiana umowy przewozu w zakresie terminu wyjazdu może nastąpić  

na warunkach określonych w § 13 RPO-KŚ. 

2. Zmiana umowy przewozu w zakresie zmiany stacji przeznaczenia wskazanej  

na bilecie może nastąpić pod warunkiem uiszczenia w punkcie odprawy lub  

w pociągu należności, stanowiącej różnicę pomiędzy ceną biletu obliczoną za 

odległość od stacji wyjazdu do nowej stacji przeznaczenia, a ceną okazanego 

biletu z zastosowaniem przysługującej ulgi. 

§ 5. Zwrot i wymiana biletu 

1. W przypadku biletów zakupionych w punktach odprawy, u personelu 

pokładowego w pociągu oraz w biletomatach:  

1) zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet 

dokonuje się na zasadach określonych w § 16 RPO-KŚ, 

2) wymiana biletu jest dozwolona na zasadach określonych w § 12 RPO-KŚ. 
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2. W przypadku biletów zakupionych za pośrednictwem internetowego systemu 

sprzedaży biletów e-KŚ zwrotu należności za całkowicie i częściowo 

niewykorzystany bilet dokonuje się na zasadach określonych w Regulaminie 

internetowej sprzedaży biletów e-KŚ. 

§ 6. Inne 

1. Przejazd w pociągu innego przewoźnika na podstawie biletu z tej oferty nie jest 

dozwolony. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się 

odpowiednie postanowienia Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy 

przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ), Taryfy przewozowej (TP-KŚ) oraz Cennika 

usług przewozowych (C-KŚ). 
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Wzór rządowej karty dla rodzin wielodzietnych (KDR) 

 

Opis Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej „KDR”: 

 wymiary 54 x 85,6 mm,  

 imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej,  

 numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, 

 termin ważności KDR, 

 logo programu, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille`a, 

 elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem, w tym kod 2D 
związany z personalizacją blankietów Karty oraz numer TLE, 

 numer karty (składający się z 17 cyfr, w tym 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej 
gminy, kolejne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji 
pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany 
członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny 
Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej). 
 

Wzór opublikowany w Dz. U. z 2014 poz. 836 


