
                                                                                      

Możliwości tańszego podróżowania w Kolejach Małopolskich 

Oferta specjalna „Bilet czasowy liniowy i miesięczny liniowy imienny” 

Bilet czasowy liniowy: ważny 2 godziny w cenie 3 zł  

ważny 6 godzin w cenie 5,60 zł 

Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Małopolskich  

w danej strefie godzinowej. Obowiązują wszystkie ulgi ustawowe i dla seniorów. 

Bilet miesięczny liniowy imienny:  wg taryfy normalnej w cenie 65 zł 

Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Małopolskich  

we wszystkie dni tygodnia. Obowiązują wszystkie ulgi ustawowe i dla seniorów. 

Oferta specjalna  „Zintegrowany bilet” - miesięczny imienny ważny  w pociągach 

Kolei Małopolskich i Komunikacji Miejskiej  w Krakowie 

Ceny biletów:   1 linia – wg taryfy normalnej  w cenie 107 zł  

2 linie – wg taryfy normalnej  w cenie 121 zł  

sieciowy – wg taryfy normalnej w cenie 149 zł 

Uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów we wszystkie dni tygodnia 

pociągami Kolei Małopolskich i jedną, dwoma lub wszystkimi liniami komunikacji 

miejskiej w I strefie biletowej i/lub jedną linią w II strefie biletowej. Obowiązują 

wszystkie ulgi ustawowe i dla seniorów. 

W sprzedaży dostępne są także pozostałe opcje biletów miesięcznych ważnych  

w pociągach Kolei Małopolskich i w poszczególnych strefach / liniach komunikacji 

miejskiej. 

Oferta specjalna  „Bilet Wspólny 70 - minutowy”  

Bilet wg taryfy normalnej  w cenie 5,40 zł 

Bilet  ulgowy w cenie 2,70 zł 

Umożliwia podróżowanie różnymi środkami transportu (pociąg, tramwaj, 

autobus) na podstawie jednego biletu w ciągu 70 minut od momentu zakupu  

w pociągu lub skasowania  w środkach komunikacji miejskiej w Krakowie. 

Oferta specjalna „Koleje Małopolskie dla Rodziny”  

Koleje Małopolskie oferują 30% zniżki od taryfy podstawowej na przejazdy 

jednorazowe dla osób legitymujących się Kartą Dużej Rodziny.  

Bilet wg taryfy normalnej w cenie 2,10 zł 

Od ceny stosowane są ulgi ustawowe zgodnie z indywidualnymi uprawnieniami.   

Oferta specjalna  „P&R  Wieliczka”  

Oferta ma zastosowanie w przypadku pozostawienia samochodu na parkingu  

w stacji Wieliczka Park oraz przejazdu w pociągach Kolei Małopolskich  

na podstawie biletów wg oferty specjalnej „P&R Wieliczka”: czasowych liniowych, 

miesięcznych imiennych liniowych oraz zintegrowanych miesięcznych imiennych – 

opłata za parking w cenie biletu. 
 


