ZNIŻKI NA PRZEJAZDY dla SENIORA
___________________________________________________________________________________

Karta seniora w PKP Intercity
Karta seniora PKP Intercity S.A. przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 60 lat.
Dokument uprawnia do nabycia biletów na przejazd z ulgą 50 % w

klasie
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a) jednorazowych ważnych w pociągach TLK, EIC, EC;
b) abonamentowych ważnych w pociągach TLK albo EIC, EC;
c) odcinkowych imiennych ważnych w pociągach TLK – w wagonach z miejscami do siedzenia,
przewidzianych w rozkładzie jazdy;
Za miejscówkę senior uiszcza opłatę w pełnej wysokości. Karta seniora ważna jest jeden rok od daty
wydania lub wskazanej przez nabywcę. Z Karty seniora nie skorzystamy w pociągach innych
przewoźników np. PKP Przewozy Regionalne. Ponadto musimy pamiętać o dowodzie tożsamości.
Kartę seniora można nabyć w kasach biletowych „PKP Intercity”. Cena to 150 zł.
REGIOkarta Senior
Podobną ofertę dla seniorów kieruje spółka PKP Przewozy Regionalne. REGIOkarta SENIOR
adresowana jest do pasażerów, którzy ukończyli 60 rok życia. Uprawnia do zniżki na bilety do 30 % i
ok. 15 % na bilety miesięczne. Karta honorowana jest w pociągach PKP Przewozy Regionalne, w
pociągach Kolei Dolnośląskich i Arriva RP.
Dokument możemy nabyć w kasach biletowych (około 49,00 zł).
Pamiętajmy o zdjęciu o wymiarach 2,5 na 3,4 cm, które potrzebne jest do wyrobienia indywidualnej
karty.
Zniżki ustawowe
Warto pamiętać, iż niektórzy seniorzy mogą korzystać z ulg ustawowych na bilety.
Dotyczy to takich osób, jak m. in.:
- przewodnik lub opiekun osoby niewidomej lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji - na
bilet jednorazowy przysługuje tu ulga 95 % w pociągach osobowych (w tym w pociągach
REGIO, interREGIO, REGIOekspres) oraz w pociągach pospiesznych (TLK, EIC oraz EC);
- emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne –
osoby te uprawnione są do ulgi 37 % na 2 przejazdy w roku w pociągach osobowych oraz w
pociągach pospiesznych;
- osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – ulga 49 % w pociągach osobowych oraz 37
% w pociągach pospiesznych;
- osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – ulga
37 % w pociągach osobowych oraz w pociągach pospiesznych.
Zobacz również serwis: Prawa seniora
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących
cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824 z późn. zm.).
Źródło:
https://www.infor.pl/prawo/prawa-seniora/uslugi-dla-seniorow/279835,Jakie-ulgi-dla-seniorow-podrozujacychkoleja.html
_________________________________________

Podróże na emeryturze: zniżki na pociągi, autobusy i samoloty

fot.: sxc.hu

1

Osoby powyżej 65. lat mogą liczyć bowiem na zniżki także w czasie podróży powietrznych.
Polski emeryt może podróżować taniej. Zniżki przysługują emerytom na przejazdy pociągami,
autobusami, a nawet na przeloty.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie jednego z dużych międzynarodowych biur podróży wynika
jednak, że wciąż większość polskich seniorów woli wypoczywać na własną rękę i koniecznie w Polsce.
Podczas takich wyjazdów warto skorzystać z REGIOkarty Senior w Przewozach Regionalnych.
Kosztuje ona 49 zł i przez dwanaście miesięcy uprawnia do 30-proc. zniżki na bilety w pociągach
Przewozów Regionalnych, Kolei Dolnośląskich i Arriva RP (prywatny przewoźnik obsługujący ponad
40% kolejowych połączeń w województwie kujawsko-pomorskim).
Podróżujący pociągami InterCity, Tanimi Liniami Kolejowymi, EuroCity lub ekspresami, powinni zaś
kupić Kartę Seniora za 150 zł, która uprawnia do 50% zniżki. Należy też pamiętać, że przy
przejazdach ekspresem lub InterCity obowiązuje wykup miejscówek. Uwaga, obie karty przeznaczone
są tylko dla osób powyżej 60. roku życia.
Emeryci, którzy rzadziej jeżdżą pociągami, raczej nie powinni kupować tej karty. Tym bardziej, że
mają prawo do dwukrotnej podróży w ciągu roku pociągami Regio, Inter Regio, Tanich Linii
Kolejowych, Express InterCity i EuroCity ze zniżką 37 procent.
Zniżkę można uzyskać jedynie ze specjalną wkładką do legitymacji z lokalnego Związku Emerytów
i Rencistów. Taka sama ulga przysługuje małżonkowi emeryta lub rencisty. Należy pamiętać, że w tym
przypadku, przejazd dajmy na to z Warszawy do Ustki i z powrotem wyczerpuje limit zniżek na cały
rok.
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Podróże emerytów: jak korzystać ze zniżek zagranicą
Podróże na emeryturze: zniżki do kin, muzeów, aquaparków i na przejazdy komunikacją
miejską
Nowe trasy w Air France KLM – pojawił się wakacyjny rozkład lotów

Specjalna oferta dla rodzin
W wakacje seniorzy podróżujący w większych grupach, również z wnukami i rodzinami, mogą
skorzystać ze specjalnej oferty dla rodzin w PKP InterCity. Grupa może być maksymalnie
pięcioosobowa, dzieci do 16. roku życia mają zniżkę do 37 proc. ceny biletu, a wszyscy dorośli
opiekunowie, niezależnie od wieku, otrzymują zniżkę 33 proc. Oferta obowiązuje w pociągach Tanich
Linii Kolejowych (bez ograniczeń w klasie pierwszej i drugiej) oraz w Express InterCity (bez ograniczeń
w klasie pierwszej). Należy pamiętać, że w drugiej klasie pociągów InterCity i EuroCity takiego biletu
nie można kupić na pociągi kursujące w piątek od godziny 14.00 do 20.00.
PKS-em taniej od 60. Roku życia
Również przewoźnicy autobusowi przygotowali ofertę dla emerytów. Nie ma tu reguł, ale, przeglądając
strony internetowe można zobaczyć, że upusty sięgają od 20 do 35 proc. ceny. W autobusach spółek
PKS zniżka przysługuje od 60. roku życia, ale tylko na niektóre przejazdy. Wysokość rabatów
uzależniona jest od godziny i długości trasy. Zazwyczaj jednak wynosi 30 proc. To tym bardziej
wygodne, że ten największy polski przewoźnik autokarowy oferuje przewozy z dużych miast do
nadmorskich kurortów, czy miejscowości uzdrowiskowych.
Zniżki na przeloty
Większość naszych seniorów wciąż nie odkryła jeszcze tanich sposobów podróżowania samolotem. A
szkoda. Osoby powyżej 65. lat mogą liczyć bowiem na zniżki także w czasie podróży powietrznych.
Dotyczy to zarówno rejsów europejskich, jaki i międzykontynentalnych w PLL LOT. Ulgi zazwyczaj
wynoszą od 10 do 25 proc. i najczęściej stosowane są przy podróżach z Polski do Stanów
Zjednoczonych, Kanady i Izraela. LOT w ogóle ma szereg ułatwień dla osób starszych. Proponuje im
na przykład możliwość zamówienia bezpłatnej usługi asysty na lotnisku. Można liczyć na dowiezienie
do samolotu na specjalnym wózku, a w wyjątkowych przypadkach nawet na specjalne miejsce w
samolocie. Co ważne, wózki tych pasażerów są przewożone bezpłatnie!
Źródło: http://podroze.se.pl/poradnik/w-drodze/podroze-na-emeryturze-znizki-na-pociagi-autobusy-i/1467/
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