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STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO

 Konkurencja na rynku - przewoźnicy posiadają 
różnorodną ofertę przewozową dopasowaną 
do potrzeb podróżnych

 PKP Intercity – lider przewozów 
międzywojewódzkich

 Polregio – lider przewozów wojewódzkich
 Przewoźnicy regionalni i aglomeracyjni – obsługa

wybranych miast i województw

 Wykorzystanie transportu kolejowego 
uwarunkowane m.in. od: 
 dostępności stacji i przystanków, 
 rozwiniętej oferty przewozowej 
 taryfy dopasowanej do potrzeb użytkowników
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UUT 50% DLA POSIADACZY LEGITYMACJI WG WZORU H-1096

Pracownicy jednostek sfery budżetowej, dla których na 
podstawie umowy zawartej z pasażerskimi 

przewoźnikami kolejowymi pracodawca wykupił 
ulgową usługę transportową z ulgą 50% na dany rok.

Kto może skorzystać z 
ulgi 50%?

Jaki dokument uprawnia 
do ulgi 50%

Uprawnienia do ulgi poświadcza 
ważna legitymacja, wg wzoru H-1096, 
wydana na dany rok.

Gdzie możesz skorzystać 
z ulgi 50%?

23 tys. sztuk
poziom średniorocznej 
sprzedaży UUT 50% w 

latach 2018-2022 

KOSZT DLA 
PRACODAWCY

od 332 zł +VAT
do 846 zł +VAT w zależności 

od % wykupionych 
uprawnień dla 

uprawnionych pracowników
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Ulgowa Usługa Transportowa jest skierowana do pracowników kolejowych, ich 
współmałżonków i dzieci oraz emerytów kolejowych. 

Zniżka ta wynosi:

 99% dla pracowników, członków Rady Nadzorczej, stypendystów, 

emerytów  i rencistów 

 80% dla dzieci i współmałżonków pracowników

 Minimalna opłata za przejazd stanowi kwotę nie mniejszą niż 50% ceny 
najtańszego biletu jednorazowego wg taryfy normalnej

Pracownicy (i ich rodziny oraz inne uprawniony osoby) przewoźników 
kolejowych oraz innych spółek z sektora kolejowego, takich jak zarządcy 

infrastruktury, operatorzy terminali, przedsiębiorstwa infrastrukturalne itd. 

ULGOWA USŁUGA TRANSPORTOWA DLA PRACOWNIKÓW KOLEI
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KOLOROWE KARTY PKP INTERCITY

To nielimitowane przejazdy pociągami PKP INTERCITY oraz innych przewoźników: POLREGIO, PKP Szybka 
Kolej Miejska w Trójmieście, Warszawska Kolej Dojazdowa, Koleje Dolnośląskie.

nielimitowane przejazdy pociągami różnych przewoźników

ELASTYCZNOŚĆ

DOPASOWANIE DO POTRZEB

karty dostępne są w sprzedaży online

cena karty ustalana w zależności od potrzeb użytkownika

WYGODA

OSZCZĘDNOŚĆ
możliwość szybkiego wyliczenia oszczędności z tytułu karty 
w kalkulatorze dostępnym na stronie internetowej
możliwość odliczenia zakupionych kart od rozliczenia 
podatkowego CIT dla klientów biznesowych 
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INNE ULGI OFEROWANE DLA PRACODAWCÓW PRZEZ 
PRZEWOŹNIKÓW KOLEJOWYCH

FIRMA Z KM
(35%)

KOLEJE ŚLĄSKIE DLA 
PRACODAWCÓW

50%

OFERTA DLA FIRM
55%

REGIOkarta DLA BIZNESU

30% bilety jednorazowe 
i 15% okresowe

OFERTA DLA PRACODAWCÓW 
I PRACOWNIKÓW

(50%)
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KOSZT PONOSZONY PRZEZ PRACODAWCĘ

400 zł
cena jednej usługi 

transportowej na rok od daty 
obowiązywania umowy, który 

ponosi pracodawca

PAKIET I – 500 zł lub 450 zł,

PAKIET II – 300 zł lub 250 zł, koszt 

w zależności od liczby 
wykupowanych legitymacji

oferta przygotowywana 
indywidualnie dla podmiotu, który 

zgłosił chęć zakupu dla 
pracowników

od 220 do 1060 zł 
w zależności od liczby wykupionych 

uprawnień oraz okresu wykupu. Im większa 
liczba wykupionych i dłuższy okres tym 

cena jest bardziej atrakcyjna dla nabywcy
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WARUNKI OFERT DLA PRACOWNIKÓW  PRACODAWCÓW

PRZEWOŹNIK 
KOLEJOWY

OKRES 
OBOWIĄZYWANIA

WYMAGANA LICZBA 
PRACOWNIKÓW

RODZAJE BILETÓW

b.d. b.d.
jednorazowe, odcinkowe imienne 

okresowe (miesięczne i 
kwartalne)

3 – 12 miesięcy co najmniej 5 pracowników jednorazowe, miesięczne

b.d. oferta indywidualna
jednorazowe, okresowe –
tygodniowe, miesięczne,

kwartalne, półroczne i roczne

co najmniej 1 rok
co najmniej 10 pracowników 

zatrudnionych  na określonych 
umowach

jednorazowe, strefowe czasowe,
okresowe imienne

rok z możliwością zmiany 
właściciela karty przed upływem 

okresu ważności
co najmniej 20 uprawnień

okresowe lub jednorazowe, 
w tym strefowe

albo
jednorazowy, miesięczny, 
kwartalny w strefie A lub 
miesięczny w strefie A z 
rozszerzonym obszarem 

obowiązywania
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DOPASOWANIE – Koleje Dolnośląskie S.A. publikują taryfy dla firm w których cennik zależny jest od
liczby pracowników wykupujących legitymacje zniżkowe i okresu na jaki zostają nabyte.

PROSTOTA – pracownik spółki zawierającej porozumienie z Łódzką Koleją Aglomeracyjną sp. z o.o.
może zawrzeć umowę o zniżki bez udziału pracodawcy, przedstawiając zaświadczenie o zatrudnieniu.

GRATYFIKACJA – „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. daje pracownikom spółki korzystającym
z oferty „FIRMA z KM” posiadającym umowę o pracę na cały lub pół etatu albo zlecenie na co najmniej
12 miesięcy, możliwość zakupów biletów po preferencyjnych cenach.

OTWARTOŚĆ – REGIOkarta dla pracowników honorowana jest również pociągach innych
przewoźników m.in. Arriva RP sp. z o.o., Kolei Dolnośląskich S.A., Kolei Wielkopolskich
sp. z o.o., Koleje Małopolskich sp. z o.o. i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.

KORZYŚCI Z PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

OTWARTY RYNEK PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH W POLSCE POZWALA NA WDRAŻANIE INDYWIDUALNYCH
POMYSŁÓW

NA ZNIŻKI I KARTY LOJALNOŚCIOWE, KTÓRE MAJĄ WZBUDZIĆ ZAINTERESOWANIE I ZAUFANIE KLIENTÓW.
SPECYFIKA POSZCZEGÓLNYCH OFERT OPARTA O TAKIE CECHY JAK:
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JAK DOTRZEĆ DO KLIENTA –WYKORZYSTYWANE ŚPOSOBY 
PROMOCJI

wyświetlanie oferty na 
ekranach monitorów 

w pociągach

oferty zamieszczane 
na stronach internetowych

udostępnianie oferty 
zainteresowanym 

podmiotom

zamieszczanie 
informacji w mediach 

społecznościowych

bezpośrednie spotkania z 
podmiotami 

zainteresowanymi ofertą

ulotki, 
okładki na bilety

wewnętrzne kanały
informacyjne
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WYBIERZ KOLEJ!

Pozapłacowe benefity dla pracowników w postaci ulgowych przejazdów 
koleją to:

niższe koszty dojazdów do pracy;

narzędzie motywacji pracowników; 

pozytywny udział w kształtowaniu zrównoważonej i przyjaznej środowisku 
mobilności w miastach;

promowanie niskoemisyjnego środka transportu jakim jest kolej.



Dziękuję za uwagę!

Warszawa
23 czerwca 2022

www.utk.gov.pl


