Załącznik nr 1 dopisma KW-WWH-8120.07.2021.WWHl
z dnia 29 grudnia 2021r.

Zmiana nr 18 do Taryfy przewozowej (KW-TP)
(obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku)
W Taryfie Przewozowej Spółki Koleje Wielkopolskie (KW-TP) obowiązującej od dnia
1 października 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:
1. W Spisie treści:
DZIAŁ I OPŁATY PRZEWOZOWE
1. Rozdział 2. Tabele opłat za bilety okresowe dodaje się zapis:
„TABELA NR 21b
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA NORMALNA klasa 2 pociagów osobowych……………………………………………….50b
TABELA NR 21c
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
ULGA USTAWOWA 33% klasa 2 pociagów osobowych…………………………………………..50b
TABELA NR 21d
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
ULGA USTAWOWA 37% klasa 2 pociagów osobowych…………………………….…………….50b
TABELA NR 21e
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
ULGA USTAWOWA 49% klasa 2 pociagów osobowych………………………………………….50b
TABELA NR 21f
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
ULGA HANDLOWA 50% klasa 2 pociagów osobowych………………………………………….50b
TABELA NR 21g
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
ULGA USTAWOWA 51% klasa 2 pociagów osobowych………………………………………….50b
TABELA NR 21h
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
ULGA USTAWOWA 93% klasa 2 pociagów osobowych………………………………………….50b
TABELA NR 21i
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
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ULGA HANDLOWA 10% klasa 2 pociagów osobowych………………………………………….50b”
2. Rozdział 4. Tabele opłat za bilety okresowe wydane według taryfy RAZEM dodaje się
zapis:
„TABELA NR 38a
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA RAZEM TARYFA NORMALNA klasa 2 pociagów osobowych………..…………….71a
TABELA NR 38b
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA RAZEM ULGA USTAWOWA 33% klasa 2 pociagów osobowych…………….…..71a
TABELA NR 38c
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA RAZEM ULGA USTAWOWA 37% klasa 2 pociagów osobowych……..………….71a
TABELA NR 38d
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA RAZEM ULGA USTAWOWA 49% klasa 2 pociagów osobowych………..……….71a
TABELA NR 38e
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA RAZEM ULGA USTAWOWA 93% klasa 2 pociagów osobowych………………….71a
TABELA NR 38f
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA RAZEM ULGA USTAWOWA 51% klasa 2 pociagów osobowych…………….….71a”

DZIAŁ II POSTANOWIENIA TARYFOWE
1. Rozdział 4. Przejazdy na podstawie biletów okresowych dodaje się zapis:
„§ 30a. Bilety sieciowe miesięczne imienne według taryfy normalnej, z ulgą 50%,
z ulgą 10% (Bilet 60+) oraz według taryfy RAZEM – normalne…………………….107a
§30b. Bilety sieciowe miesięczne imienne z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 93% (ulgi
ustawowe), oraz według taryfy RAZEM z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 93% (ulgi
ustawowe)…………………………………………………………………………………………………..…107b”
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2. DZIAŁ I OPŁATY PRZEWOZOWE
1. Rozdział 2. Tabele opłat za bilety okresowe.

a) dodaje się Tabele: 21b, 21c, 21d,21,e,21f,21g,21h,21i
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA NORMALNA
klasa 2 pociagów osobowych
TABELA NR 21b
BILETY NORMALNE

TABELA NR 21c
BILETY Z ULGĄ 33%
tam i z powrotem
Cena
brutto

tam i z powrotem
Cena
brutto

PTU 8%
w złotych

N

miesięczne

396,00

w złotych

29,33

TABELA NR 21d
BILETY Z ULGĄ 37%

miesięczne

33

265,32

Cena
brutto

tam i z powrotem
Cena
brutto

PTU 8%
w złotych

37

249,48

PTU 8%
w złotych

18,48

TABELA NR 21f
BILETY Z ULGĄ 50%

miesięczne

49

201,96

14,96

TABELA NR 21g
BILETY Z ULGĄ 51%
tam i z powrotem
Cena
brutto

tam i z powrotem
Cena
brutto

PTU 8%
w złotych

miesięczne

19,65

TABELA NR 21e
BILETY Z ULGĄ 49%
tam i z powrotem

miesięczne

PTU 8%

50

198,00
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TABELA NR 21h
BILETY Z ULGĄ 93%

TABELA NR 21i
BILETY Z ULGĄ 10% (Bilet 60+)
tam i z powrotem

tam i z powrotem
Cena
brutto

Cena
brutto

PTU 8%

w złotych

w złotych

miesięczne

PTU 8%

93

27,72

2,05

miesięczne

10

356,40

26,40

2. Rozdział 4. Tabele opłat za bilety okresowe według taryfy RAZEM
1) dadaje się Tabele: 38a,38b,38c,38d,38e,38f.
OPŁATY ZA BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
TARYFA RAZEM
klasa 2 pociągów osobowych
TABELA NR 38a
BILETY NORMALNE

TABELA NR 38b
BILETY Z ULGĄ 33%

tam i z powrotem
Cena
brutto

tam i z powrotem
Cena
brutto

PTU 8%
w złotych

miesięczne

N

336,00

w złotych

24,89

TABELA NR 38c
BILETY Z ULGĄ 37%

miesięczne

33

225,12

16,68

TABELA NR 38d
BILETY Z ULGĄ 49%
tam i z powrotem
Cena
brutto

tam i z powrotem
Cena
brutto

PTU 8%
w złotych

miesięczne

PTU 8%

37

211,68
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TABELA NR 38e
BILETY Z ULGĄ 93%

TABELA 38f
BILETY Z ULGĄ 51%
tam i z powrotem

tam i z powrotem
Cena
brutto

Cena
brutto

PTU 8%

w złotych

w złotych

miesięczne

93

23,52

PTU 8%

1,74

miesięczne

51

164,64

12,20

3.DZIAŁ II POSTANOWIENIA TARYFOWE
1) Rozdział 4. Przejazdy na podstawie biletów okresowych otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Rozdział 4. Przejazdy na podstawie biletów okresowych – odcinkowych i
sieciowych”
2) dodaje się nowy § 30a w brzmieniu.

„§ 30a. Bilety sieciowe miesięczne imienne według taryfy normalnej, z ulgą 50%,
z ulgą 10% (Bilet 60+) oraz według taryfy RAZEM - normalne
1. Uprawnieni
1) bilet wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba;
2) bilet wg taryfy RAZEM może nabyć osoba, która posiada:
a) Kartę Wielkopolską,
b) REGIOkartę
Bilety wydaje się na przejazdy w klasie 2 pociągów osobowych spółki Koleje
Wielkopolskie.
3) osoba uprawniona do korzystania z ulgi 50% (§ 33), może nabyć bilet ulgowy.
2. Zakres ważności
1) w klasie 2 pociągów osobowych, uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych
w rozkładzie jazdy;
2) bilet wydaje się na okres jednego miesiąca;
3) bilet uprawnia do wielkorotnych przejazdów w terminie ważności na nim wskazanym
3. Warunki stosowania
1) bilet odcinkowy imienny jest wydawany wyłącznie elektronicznie;
2) bilet jest ważny tylko łącznie z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość
właściciela, którego imię i nazwisko jest na bilecie wpisane;
3) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu lub niezwłocznie po otrzymaniu biletu w
pociągu właściciel biletu zobowiązany jest, zgodnie ze wskazaniami, wpisać czytelnie
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w sposób trwały swoje imię i nazwisko. Do przejazdów na podstawie biletu
uprawniona jest tylko ta osoba, której imię i nazwisko zostały na nim wpisane.
Bez wpisania powyższych danych oraz bez okazania dokumentu ze zdjęciem
stwierdzającego tożsamość, bilet jest nieważny;
4) właścicielowi biletu nie przysługuje odszkodowanie lub częściowy zwrot zapłaconej
należności w razie przerwy w ruchu lub utraty połączenia przewidzianego w
rozkładzie jazdy oraz w razie częściowego ograniczenia ruchu pociągów;
5) jeżeli podróżny oświadczy, że:
a) posiada bilet sieciowy imienny, ale nie okaże go w pociągu,
b) okaże bilet sieciowy imienny, ale nie okaże żadnego dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość,
c) posiada uprawnienie do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać dokumentu
poświadczającego to uprawnienie, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w
pociągu (wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty
dodatkowej – po potrąceniu (uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać
w drodze reklamacji, na warunkach określonych w Regulaminie. Wysokość opłaty
manipulacyjnej określona jest w Dziale I Rozdział 5 (Tabela opłat
zryczałtowanych);
6) podróżny odbywający przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązany jest
posiadać w pociągu odpowiedni dokument, o którym mowa w § 12;
7) podróżny, który korzysta z biletu ulgowego bez uprawnień do ulgi lub który nie może
okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, zobowiązany jest każdorazowo
uiścić (w kasie biletowej lub w pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie)
należność stanowiącą różnicę między ceną biletu jednorazowego wg taryfy normalnej
a ceną ulgowego biletu jednorazowego, w relacji, klasie i pociągu, którym odbywa
podróż; w przeciwnym wypadku osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego
biletu;
8) w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, przewoźnik
uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu;
9) foliowanie biletu, wymiana na inny bilet oraz przedłużenie terminu jego ważności, nie
są dozwolone;
10) za zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione bilety przewoźnik nie zwraca
uiszczonych należności i nie wydaje duplikatów, także w przypadku zgłoszenia straty
do organów ścigania.
4. Opłaty
Opłaty za bilety odcinkowe imienne na przejazdy pociągami uruchamianymi przez
przewoźnika pobierane są:
1) według taryfy normalnej;
2) Według taryfy RAZEM
3) z ulgą 50%.Opłaty za te bilety podane są w Dziale I Rozdział 2 (Tabele opłat za bilety
okresowe wg taryfy normalnej)
5. Zmiana warunków umowy
Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie jest dozwolony pod warunkiem
uiszczenia należności stanowiącej różnicę między ceną biletu jednorazowego za
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faktyczny przejazd a ceną biletu jednorazowego w relacji wskazanej na posiadanym
bilecie (normalnego lub ulgowego), zgodnie z postanowieniami §6-7.”
3) dodaje się nowy § 30b w brzmieniu.

„ §30b. Bilety sieciowe miesięczne imienne z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 93%
(ulgi ustawowe), oraz według taryfy RAZEM z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 93% (ulgi
ustawowe)
1. Uprawnieni
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku
życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia
(§ 16);
2) osoby niewidome,
a) jeśli są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (§ 22);
b) jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (§ 22);
3) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, uznane za osoby całkowicie niezdolne do
pracy (§ 23);
4) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych – publicznych lub niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych oraz nauczyciele akademiccy (§ 25);
5) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych
przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach (§ 25);
6) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie
dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (§ 26);
7) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki
języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w
języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie
prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw
oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych
państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statusie Szkół Europejskich,
sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10), (§ 26);
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8) studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych)–do ukończenia 26 roku
życia (§ 26);
9) słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz
kolegiów pracowników służb społecznych, dziennych, wieczorowych lub zaocznych, do
ukończenia 26 roku życia (§ 26);
10) doktoranci – uczestnicy studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku życia (§ 26);
11) studenci – obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej i członkowie rodziny
obywatela Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1525),
studiujący za granicą do ukończenia 26 roku życia (§ 26);
12) rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny w rozumieniu
ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863) (§ 27), na
podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów.
Wyżej wymienione osoby, które posiadają Kartę Wielkopolską, REGIOkartę maja prawo do
nabywania ulgowych biletów wg taryfy RAZEM, zgodnie z indywidualnymi uprawnieniam
2. Zakres ważności
1) bilety wydaje się na przejazdy w klasie 2 pociągów osobowych, uruchamianych przez
przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy;
2) osoby wymienione w ust. 1:
a) pkt 1 - uprawnione są do ulgi 78%, w relacjach określonych w § 16 ust. 2,
b) pkt 2
• lit. a - uprawnione są do ulgi 93%,
• lit. b - uprawnione są do ulgi 37%,
c) pkt 3 uprawnione są do ulgi 37%,
d) pkt 4 i 5 – uprawnione są do ulgi 33%;
e) pkt 6 i 7 - uprawnione są do ulgi 49%;
f) pkt. 8 - 11 – uprawnione są do ulgi 51%;
g) pkt 12 – uprawnione są do ulgi 49%
przy przejazdach w klasie 2 pociągami osobowymi;

3) bilety wydaje się na okres jednego miesiąca;
4) bilet uprawnia do wielokrotnych przejazdów w terminie ważności na nim wskazanym.
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3. Warunki stosowania
1) bilet sieciowy miesięczny imienny jest wydawany wyłącznie elektronicznie;
2) bilet jest ważny tylko łącznie z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość
właściciela, którego imię i nazwisko jest na bilecie wpisane;
3) przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu lub niezwłocznie po otrzymaniu biletu w
pociągu właściciel biletu zobowiązany jest, zgodnie ze wskazaniami, wpisać czytelnie w
sposób trwały swoje imię i nazwisko. Do przejazdów na podstawie biletu uprawniona jest
tylko ta osoba, której imię i nazwisko zostało na nim wpisane. Bez wpisania powyższych
danych oraz bez okazania dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość, bilet jest
nieważny;
4) właścicielowi biletu nie przysługuje częściowy zwrot zapłaconej należności w razie przerwy
w ruchu lub utraty połączenia, przewidzianego w rozkładzie jazdy;
5) jeżeli podróżny oświadczy, że:
a) posiada bilet sieciowy miesięczny imienny, ale nie okaże go w pociągu,
b) posiada uprawnienie do ulgi, okaże bilet ulgowy, ale nie może okazać żadnego
dokumentu poświadczającego to uprawnienie,
c) okaże bilet sieciowy miesięczny imienny, ale nie okaże żadnego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, wówczas zwrot (umorzenie) zapłaconych w pociągu
(wykazanych w wezwaniu do zapłaty) opłat taryfowych i opłaty dodatkowej – po potrąceniu
(uiszczeniu) opłaty manipulacyjnej – może uzyskać w drodze reklamacji, na warunkach
określonych w Regulaminie. Wysokość opłaty manipulacyjnej określona jest w Dziale I Opłaty
przewozowe, Rozdział 5 (tabela opłat zryczałtowanych);
6) podróżny odbywający przejazd na podstawie ulgowego biletu, zobowiązany jest posiadać
w pociągu odpowiedni dokument, o którym mowa w § 12;
7) podróżny, który korzysta z:
a) biletu ulgowego bez uprawnień do ulgi – zobowiązany jest każdorazowo nabyć (w kasie
biletowej lub w pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie), jednorazowy bilet na
przejazd wg taryfy normalnej,
b) biletu ulgowego i posiada uprawnienie do danej ulgi, ale nie może okazać dokumentu
poświadczającego to uprawnienie – zobowiązany jest każdorazowo (w kasie biletowej lub w
pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie), dokonać dopłaty stanowiącej różnicę
pomiędzy ceną biletu jednorazowego wg taryfy normalnej a ceną biletu jednorazowego wg
taryfy ulgowej (na wydawanym bilecie – dopłacie zamieszcza się stosowną adnotację dot.
oświadczenia podróżnego o posiadaniu uprawnienia do danej ulgi),
c) biletu z ulgą 49% i nie może okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie –
zobowiązany jest każdorazowo nabyć (w kasie biletowej lub w pociągu, na zasadach
określonych w Regulaminie), jednorazowy bilet na przejazd wg taryfy normalnej (na
wydawanym bilecie zamieszcza się stosowną adnotację dot. oświadczenia podróżnego o
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posiadaniu uprawnienia do danej ulgi), w relacji, klasie i pociągu, w którym odbywa podróż,
w przeciwnym wypadku osobę tę traktuje się jak podróżnego bez ważnego biletu,
8) w razie stwierdzenia, że z biletu korzysta osoba inna niż na nim wskazana, lub bez
uprawnień do ulgi, przewoźnik uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego
bez ważnego biletu;
9) foliowanie biletu, wymiana na inny bilet ani też przedłużenie terminu jego ważności, nie
jest dozwolone;
10) za zagubione, zniszczone, zafoliowane lub skradzione bilety przewoźnik nie zwraca
uiszczonych należności i nie wydaje duplikatów, także w wypadku zgłoszenia straty do
organów ścigania.

4. Opłaty
Bilety sieciowe miesięczne imienne sprzedawane są:
1) z ulgą: 33%, 37%, 49%, 51% i 93% 9 (ustawową)
Opłaty za te bilety podane są w Dziale I Rozdział 2(Tabele opłat za bilety okresowe);
2) z ulgą : 33%, 37%, 49%, 51% i 93% według taryfy RAZEM .
Opłaty za te bilety podane są w Dziale I Rozdział 4 (Tabele opłat za bilety okresowe
według taryfy RAZEM).”
5. Zmiana umowy przewozu
Przejazd poza stację przeznaczenia wskazaną na bilecie jest dozwolony pod warunkiem
uiszczenia należności stanowiącej różnicę między ceną biletu jednorazowego za faktyczny
przejazd a ceną biletu jednorazowego w relacji określonej na posiadanym bilecie, obliczonej
wg należnej ulgi, tylko w tym przypadku, gdy postanowienia szczegółowe o ulgach
przejazdowych oraz okazany dokument uprawniają do przejazdu z jednym wymiarem ulgi na
całej drodze przewozu.

4) dodaje się w § 32a “Bilet 60+”, punkt III. BILETY SIECIOWE MIESIECZNE IMIENNE w
brzmieniu:
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„III. BILETY SIECIOWE MIESIĘCZNE IMIENNE
1. Uprawnieni
Osoby, które ukończyły 60 rok życia.
2. Zakres ważności
1) bilety wydaje się na przejazdy w klasie 2 pociągów osobowych, na odległość do 200 km,

uruchamianych przez przewoźnika, przewidzianych w rozkładzie jazdy;
2) ) bilety wydaje się na okres jednego miesiąca;
3) bilet uprawnia do wielokrotnych przejazdów w terminie ważności na nim wskazanym.
3. Warunki stosowania
1) bilety sieciowe miesięczne imienne wg oferty można nabyć:
a) w kasach biletowych, z zachowaniem 30-dniowego terminu przedsprzedaży,
b) w pociągu wyłącznie z terminem ważności rozpoczynającym się w dniu nabycia, na zasadach
określonych w Regulaminie przewozu Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu
Województwa Wielkopolskiego;
2) bilety wydawane są wyłącznie elektronicznie;
3) bilet wydaje się z nadrukiem: − w kasach biletowych – „60+”, − w pociągu - „BIL. 60+”;
4) dokumentem poświadczającym uprawnienie do przejazdów na podstawie biletu wg oferty jest
dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i potwierdzający wiek podróżnego, o którym mowa
w ust. 1;
4. Opłaty
Bilety okresowe wg oferty „Bilet 60+” wydawane są z ulgą 10% od opłat za bilety okresowe wg taryfy
podstawowej zawartej w Taryfie Przewozowej (KW-TP) i podane są w tabelach opłat, które stanowią
załącznik 2 do niniejszych warunków taryfowych.
5. Zmiana umowy przewozu
Zmiany umowy przewozu dokonuje się w przypadku biletów nabytych w kasie i pociągu - na
zasadach określonych w Regulaminie Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.”
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