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Podstawê systemu taryfowego przedsiêbiorstwa PKP
stanowi Taryfa Osobowo Baga¿owa Polskich Kolei
Pañstwowych (TOB) obowi¹zuj¹ca od 1.05.1999 r.
wraz z za³¹cznikiem, zawieraj¹cym tabele op³at prze-
wozowych, wykaz innych op³at przewozowych oraz
wykaz op³at dodatkowych. W przesz³oœci taryfa ko-
lejowych przewozów pasa¿erskich dotyczy³a wszyst-
kich segmentów rynku przewozowego. Obecnie WKD
i SKM maj¹ swoje osobne taryfy, natomiast pozosta-
³e dwie spó³ki – InterCity i Przewozy Regionalne
maj¹ taryfê wspóln¹.

Kolejowe przewozy pasa¿erskie w Polsce realizuje kilka spó-
³ek, z których ka¿da zajmuje siê okreœlonym rodzajem prze-
wozów, i tak spó³ki przewozów pasa¿erskich z grupy PKP
S.A., to:

PKP InterCity – zajmuje siê pasa¿erskimi przewozami kwa-
lifikowanymi,
PKP Przewozy Regionalne – zajmuje siê pasa¿erskimi prze-
wozami regionalnymi,
PKP Szybka Kolej Miejska – obs³uguje przewozy pasa¿er-
skie w aglomeracji Trójmiasta,
PKP Warszawska Kolej Dojazdowa – obs³uguje przewozy
podmiejskie na odcinku Warszawa – Grodzisk Maz.

Op³aty za przejazd poci¹gami pasa¿erskimi regulowane
s¹ wed³ug taryfy kolejowej.

Niedawno wprowadzono do taryfowego systemu PKP
ceny relacyjne i ceny rynkowe. Ceny relacyjne s¹ niezale¿-
ne od trasy przejazdu w okreœlonej relacji. Cena relacyjna
jest ustalana dla najkrótszej drogi przejazdu w danej relacji
i w danej kategorii bezpoœredniego poci¹gu. Od cen relacyj-
nych stosuje siê przys³uguj¹ce podró¿nym ulgi. W relacjach
od i do stacji poœrednich podró¿nych nale¿y odprawiæ zgod-
nie z za³¹cznikiem do Taryfy Osobowej i Baga¿owej (TOB).
Cena rynkowa jest ofert¹ specjaln¹, stosowan¹ dla konkret-
nych poci¹gów. Wysokoœæ op³aty za przejazd w tych poci¹-
gach jest ustalana w odstêpstwie od op³at zawartych w za-
³¹czniku do TOB. Ceny rynkowe obowi¹zuj¹ na wybranych

relacjach, a nawet na wybranych odcinkach okreœlonych
relacji. S¹ to z regu³y ceny promocyjne, zachêcaj¹ce do ko-
rzystania z przejazdów okreœlonymi kategoriami poci¹gów.
Takie ceny obowi¹zuj¹ na ca³ej trasie przejazdu, tzn. ¿e sto-
suje siê je równie¿ w relacjach miêdzy stacjami poœrednimi.

W celu oceny stanu taryfy pasa¿erskiej kolei polskich
przeprowadzono rozeznanie z tego zakresu dzia³añ innych
zarz¹dów kolejowych. Polsk¹ taryfê pasa¿ersk¹ porównano
z rozwi¹zaniami funkcjonuj¹cymi w wybranych krajach eu-
ropejskich, takich jak Czechy, Francja i Niemcy.

System taryf w kolejowych przewozach pasa¿erskich
Systemy taryfowe wybranych krajów (Polska, Czechy, Fran-
cja i Niemcy) skierowane s¹ na pozyskanie jak najwiêkszej
liczby klientów. Obecny, bardzo rozbudowany rynek motory-
zacyjny, powoduje odejœcie klientów kolei na rzecz samocho-
dów prywatnych, zw³aszcza przy przejazdach wiêcej ni¿
1 osoby. Z badañ przeprowadzonych przez DB w zakresie
przejazdów osób œrodkami transportu wynika, ¿e:

poci¹giem podró¿uje:
79% – pojedynczo,
17% – w dwie osoby,
4% – 3–5 osób,
samochodem osobowym podró¿uje:
16% – pojedynczo,
70% – w dwie osoby,
14% – 3–5 osób.

Z przedstawionej analizy wynika, ¿e dzia³ania kolei po-
winny byæ skierowane do tych 70% podró¿uj¹cych samo-
chodem, aby zachêciæ ich do zmiany œrodka transportu. Ju¿
obecnie koleje francuskie, niemieckie i czeskie stworzy³y
system taryf, w którym – oprócz podstawowych cen za
przewóz – preferowane s¹, poprzez system ulg, tañsze prze-
jazdy dla dwóch i wiêcej osób.

Nale¿y stwierdziæ, ¿e w analizowanych systemach tary-
fowych wymienionych krajów op³ata podstawowa jest wy-
soka, natomiast istnieje silnie rozbudowany system ulg dla
osób czêsto korzystaj¹cych z kolei.

Analiza wystêpuj¹cych analogii i ró¿nic
w przedstawionych systemach taryfowych
Systemy taryfowe CD, SNCF i DB s¹ proste, gdy¿ jest jed-
na podstawowa taryfa bez wzglêdu na rodzaj poci¹gu (z wy-
j¹tkiem poci¹gów ICE, TGV – op³ata relacyjna oraz IC, EC,
gdzie stosuje siê dodatkowe op³aty). Na tle taryf wymienio-
nych zarz¹dów kolejowych, taryfa polska jest o wiele bar-
dziej rozbudowana, gdy¿ ma oddzielne stawki, uwzglêdnia-
j¹ce rodzaj poci¹gu (osobowy, pospieszny, ekspresowy).
W odniesieniu do zni¿ek oferowanych przez koleje opisywa-
nych krajów, oferta polska – oprócz zni¿ek ustawowych –
praktycznie nie zawiera ulg handlowych. Propozycje handlo-
we przewozów InterCity, takie jak: obni¿enie ceny miejsców-
ki lub zastosowanie przy naliczaniu op³aty za bilet taryfy po-
spiesznej zamiast ekspresowej s¹ niewystarczaj¹ce.
Okazjonalne obni¿anie cen biletów na tzw. przejazdy rodzin-
ne (okresy wakacji i ferii zimowych – dziecko do lat 16
z osob¹ towarzysz¹ca p³ac¹ 50% ceny biletu) nie stanowi
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oferty, przez któr¹ mo¿na pozyskaæ potencjalnego klienta.
Dodatkowo na podstawie ustawy, która wesz³a w ¿ycie
31.01.2002 r., ograniczono wysokoœæ ulg dla poszczególnych
kategorii podró¿nych np.:
– m³odzie¿ ucz¹ca siê i studenci z 50% do 37%,
– emeryci i renciœci do 2 przejazdów w ci¹gu roku z ulg¹

37%,
– nauczyciele z 50% do 37%, i wiele innych.

Na mocy tej ustawy zlikwidowano wszelkie ulgi przejaz-
dowe w poci¹gach InterCity i EuroCity.

Wprowadzona w tym samym czasie nowa taryfa kolei
czeskich zawiera szereg istotnych zmian, które maj¹ na celu
pozyskanie jak najwiêkszej liczby podró¿nych. Taryfa ta wzo-
rowana jest na taryfach kolei DB i SNCF, z uwzglêdnieniem
jednak w³asnych mo¿liwoœci finansowych i preferencji pod-
ró¿nych. Stwarza ona mo¿liwoœæ tañszego podró¿owania, tak
jak na kolejach DB, ju¿ dla dwóch osób.

Porównanie stawek taryfowych przeprowadzono dla od-
leg³oœci 100, 300 i 500 km w ka¿dym rozpatrywanym za-
rz¹dzie kolejowym (PKP S.A., CD, SNCF i DB oraz dodatko-
wo w ÖBB i FS) na przyk³adzie:

obliczenia ceny biletów normalnych w drugiej klasie
(tabl. 1, rys. 1),
procentowego wzrostu cen biletów w stosunku do
100 km (tabl. 2, rys. 2),
porównania liczby biletów, jak¹ mo¿e zakupiæ jeden pod-
ró¿ny w ci¹gu roku (tab. 3, rys. 3).

W tablicy 1 dla polskich kolei obliczono cenê biletu nor-
malnego dla poci¹gu pospiesznego drugiej klasy. Z tabeli tej
wynika, ¿e najtañsze bilety na odleg³oœæ powy¿ej 100 km
mo¿na zakupiæ w Polsce, a ich cena wraz ze wzrostem od-
leg³oœci zwiêksza siê nieznacznie.

Analizuj¹c dane z tablicy 2 mo¿na dojœæ do wniosku, ¿e
wysokoœæ op³at na PKP ma charakter silnie degresywny
wzglêdem odleg³oœci, natomiast taryfa niemiecka ma cha-
rakter liniowy, tzn. jest sta³a stawka za przejechany kilometr.
Taryfa francuska ma tendencje degresywn¹, a taryfa czeska
i w³oska zbli¿ona jest do taryfy niemieckiej.

W tablicy 3 dla porównania liczby biletów, jak¹ mo¿e za-
kupiæ jeden podró¿ny w ci¹gu roku, wziêto pod uwagê PKB
brutto na jednego mieszkañca wed³ug parytetu si³y nabyw-
czej (dane za 2000 r.) oraz ceny biletów dla analizowanych
odleg³oœci.

Analizuj¹c dane zawarte w tablicy 3 nale¿y stwierdziæ,
¿e w ci¹gu roku na odleg³oœæ 100 km najmniej biletów na
poci¹gi pospieszne mo¿e kupiæ obywatel Polski, a najwiêcej
obywatel W³och. Przy 300 km – najmniej biletów mo¿e ku-
piæ mieszkaniec Niemiec, a najwiêcej mieszkaniec W³och,
przy 500 km najmniej obywatel Niemiec, a najwiêcej miesz-
kaniec W³och i Polski. Dane te potwierdzaj¹ degresywny
charakter taryfy polskiej.

Z liczby biletów, jak¹ mo¿e zakupiæ podró¿ny w ci¹gu
roku w omawianych krajach wynika, ¿e w Polsce obowi¹-
zuj¹ce stawki taryfowe zbyt silnie malej¹ wraz ze wzrostem
odleg³oœci. Dlatego te¿ nale¿a³oby stworzyæ taki system na-

Tablica 1
PPPPPorównanie cen biletów na wybrane odleg³oœciorównanie cen biletów na wybrane odleg³oœciorównanie cen biletów na wybrane odleg³oœciorównanie cen biletów na wybrane odleg³oœciorównanie cen biletów na wybrane odleg³oœci

KKKKKolejolejolejolejolej WWWWWalutaalutaalutaalutaaluta Cena za odleg³oœæCena za odleg³oœæCena za odleg³oœæCena za odleg³oœæCena za odleg³oœæ WWWWWalutaalutaalutaalutaaluta Cena za odleg³oœæCena za odleg³oœæCena za odleg³oœæCena za odleg³oœæCena za odleg³oœæ
[km][km][km][km][km] [km][km][km][km][km]

100100100100100 300300300300300 500500500500500 100100100100100 300300300300300 500500500500500

Austria euro 13,30 30,50 43,60 euro 13,30 30,50 43,60

Polska (posp.) PLN 20,10 36,50 41,70 euro 5,29 9,60 10,97

Czechy KCS 120,00 318,00 532,00 euro 3,95 10,46 17,51

Niemcy euro 13,50 41,70 69,50 euro 13,50 41,70 69,50

Francja euro 12,58 29,50 43,11 euro 12,58 29,50 43,11

W³ochy euro 4,65 13,22 21,59 euro 4,65 13,22 21,59

Rys. 1. Ceny biletów w poszczególnych zarz¹dach kolejowych

liczania op³at, który doprowadzi³by do zwiêkszenia stawek
na odleg³oœci powy¿ej 100 km.

Podsumowanie
Taryfa powinna byæ tak skonstruowana, aby przy przewozach
dalekobie¿nych pokrywa³a koszty zwi¹zane z przewozem,
a z drugiej strony spe³nia³a oczekiwania potencjalnych pod-
ró¿nych. Droga taryfa, bez mo¿liwoœci licznych ulg dla pod-
ró¿nych, jest Ÿle postrzegana przez potencjalnych klientów.
Dodatkowo wraz z rozwojem motoryzacji i odejœciem czê-
œci klientów od kolei na rzecz samochodów prywatnych
przewoŸnicy kolejowi powinni tak dostosowywaæ ceny za
swoje us³ugi, aby popularnoœæ podró¿owania poci¹giem
wzrasta³a. Zaprezentowane w artykule systemy taryfowe
innych zarz¹dów kolejowych s¹ ci¹gle modyfikowane i do-
stosowywane pod wzglêdem oczekiwañ podró¿nych, np.
nowa taryfa na kolei CD, która obowi¹zuje od 2002 r. oraz
nowa taryfa na kolei DB, która ma wejœæ w ¿ycie w 2003 r.
(propozycja, która zdaniem autorów upraszcza istniej¹cy,
mocno rozbudowany system ulg, tworz¹c jednoczeœnie ofer-
tê atrakcyjniejsz¹ w stosunku do obecnego systemu).
Wszystkie rozpatrywane zarz¹dy kolejowe, z wyj¹tkiem Pol-
ski, maj¹ tak skonstruowan¹ taryfê. W Polsce powinno
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stworzyæ siê jedn¹ uniwersaln¹ taryfê, ale z mo¿liwoœci¹ za-
stosowania wielu ulg, które skierowane bêd¹ do szerokie-
go grona podró¿nych. Spowoduje to zachêtê do korzystania
z us³ug kolei dla tych osób, które czêsto podró¿uj¹, a osoby
rzadko korzystaj¹ce z kolei pokryj¹ ca³kowit¹ op³atê za prze-
wóz. Nowy system op³at powinien byæ zbudowany na trzech
podstawach: cena podstawowa, op³aty specjalne i karty
zni¿ek. Cena podstawowa nie powinna mieæ charakteru sil-
nie degresywnego. Nale¿a³oby j¹ tak skonstruowaæ, aby by³a
na tyle elastyczna, ¿e po jej urynkowieniu nie doprowadza-
³aby do spadku na dany rodzaj us³ug przewozowych. Cena
podstawowa obowi¹zywa³aby w przejazdach poci¹gami przy
zachowaniu pe³nej dowolnoœci, tzn. bez ¿adnych ograniczeñ
ze strony przewoŸnika. Dwie op³aty specjalne, które pole-
ga³yby na tym, ¿e w momencie zakupu biletu podró¿ny po-
winien zdecydowaæ jakie uwarunkowania chce zaakcepto-
waæ. Przejazdy na podstawie biletów z op³atami specjalnymi
bêd¹ tylko mo¿liwe w ustalonym limicie miejsc. Nale¿a³oby
zastosowaæ wszelkiego rodzaju roczne karty zni¿ek, które
upowa¿nia³yby do ulgowych przejazdów dla poszczególnych
grup pasa¿erów. Wp³ywy ze sprzeda¿y tych kart zasila³yby
bud¿et kolei. Proponowan¹ strukturê nowego systemu op³at
przedstawiono w tablicy 4.

Proponuje siê wprowadzenie nastêpuj¹cych kart zni¿ek:
karta N (dla osób powy¿ej 18 roku ¿ycia, bez studentów),
karta D (dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej),
karta S (dla studentów),
karta E (dla emerytów i rencistów).

Wszystkie te karty wymaga³yby posiadania fotografii
o wymiarach 35×45 mm i wa¿noœæ ich liczona by by³a od
dnia zakupu przez 12 miesiêcy. Proponowany koszt zakupu
kart:

N – 100 z³,
D – 60 z³,

Tablica 2
PPPPProcentowy wzrost cen biletów w stosunkrocentowy wzrost cen biletów w stosunkrocentowy wzrost cen biletów w stosunkrocentowy wzrost cen biletów w stosunkrocentowy wzrost cen biletów w stosunku do ceny na odleg³oœæu do ceny na odleg³oœæu do ceny na odleg³oœæu do ceny na odleg³oœæu do ceny na odleg³oœæ
100 km100 km100 km100 km100 km

KKKKKolejolejolejolejolej Odleg³oœæ 100 kmOdleg³oœæ 100 kmOdleg³oœæ 100 kmOdleg³oœæ 100 kmOdleg³oœæ 100 km Odleg³oœæ 300 kmOdleg³oœæ 300 kmOdleg³oœæ 300 kmOdleg³oœæ 300 kmOdleg³oœæ 300 km Odleg³oœæ 500 kmOdleg³oœæ 500 kmOdleg³oœæ 500 kmOdleg³oœæ 500 kmOdleg³oœæ 500 km
[euro][euro][euro][euro][euro] [%][%][%][%][%] [euro][euro][euro][euro][euro] [%][%][%][%][%] [euro][euro][euro][euro][euro] [%][%][%][%][%]

Austria 13,30 100 30,50 229 43,60 327

Polska 5,29 100 9,60 181 10,97 207

Czechy 3,95 100 10,46 265 17,51 443

Niemcy 13,50 100 41,70 309 69,50 515

Francja 12,58 100 29,50 235 43,11 343

W³ochy 4,65 100 13,22 284 21,59 464

Rys. 2. Procentowy wzrost cen biletów do ceny na odleg³oœæ 100 km

Tablica 3
Liczba biletówLiczba biletówLiczba biletówLiczba biletówLiczba biletów, jak¹ mo¿e k, jak¹ mo¿e k, jak¹ mo¿e k, jak¹ mo¿e k, jak¹ mo¿e kupiæ podró¿ny w ci¹gu rokupiæ podró¿ny w ci¹gu rokupiæ podró¿ny w ci¹gu rokupiæ podró¿ny w ci¹gu rokupiæ podró¿ny w ci¹gu rokuuuuu
wed³ug parytetu si³y nabywczejwed³ug parytetu si³y nabywczejwed³ug parytetu si³y nabywczejwed³ug parytetu si³y nabywczejwed³ug parytetu si³y nabywczej

KKKKKolejolejolejolejolej PKB naPKB naPKB naPKB naPKB na Cena biletów [euro]Cena biletów [euro]Cena biletów [euro]Cena biletów [euro]Cena biletów [euro] Liczba biletów wed³ugLiczba biletów wed³ugLiczba biletów wed³ugLiczba biletów wed³ugLiczba biletów wed³ug
1 mieszk.1 mieszk.1 mieszk.1 mieszk.1 mieszk. parytetu si³y nabywczejparytetu si³y nabywczejparytetu si³y nabywczejparytetu si³y nabywczejparytetu si³y nabywczej

wed³ugwed³ugwed³ugwed³ugwed³ug
parytetuparytetuparytetuparytetuparytetu

si³ysi³ysi³ysi³ysi³y
nabywczejnabywczejnabywczejnabywczejnabywczej

[euro]*[euro]*[euro]*[euro]*[euro]*                   na odleg³oœæ km                   na odleg³oœæ km                   na odleg³oœæ km                   na odleg³oœæ km                   na odleg³oœæ km
100100100100100 300300300300300 500500500500500 100100100100100 300300300300300 500500500500500

Austria 26 081 13,30 30,50 43,60 1960 855 598

Polska 9 266 5,29 9,60 10,97 1751 965 844

Czechy 13 774 3,95 10,46 17,51 3487 1316 786

Niemcy 25 208 13,50 41,70 69,50 1867 604 362

Francja 23 500 12,58 29,50 43,11 1868 796 545

W³ochy 24 594 4,65 13,22 21,59 5289 1860 1139

 * Rocznik Statystyczny z 2001 r.

Rys. 3. Liczba biletów na jednego mieszkañca w roku wed³ug parytetu si³y nabyw-
czej w 2000 r.
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S – 80 z³,
E – 50 z³.

Dzieci do lat 7 podró¿uj¹ce z rodzicami posiadaj¹cymi
karty zni¿ek podró¿owa³yby za darmo. Nale¿y tylko w poci¹-
gach objêtych rezerwacj¹ wykupiæ dla nich miejscówkê. Przy
zakupie karty przez osobê doros³¹ i jednoczesnym wykupie-
niu jej dla dziecka cena karty dziecka by³aby o 50% tañsza.
Wa¿n¹ zmian¹ w nowej taryfie we wszystkich op³atach by-
³oby to, ¿e wspó³podró¿ny p³aci³by o 25% mniej. Dzia³ania
takie stwarza³yby mo¿liwoœci wspólnej podró¿y kolej¹ po
atrakcyjnych cenach oraz zwiêkszenie jej udzia³u w rynku
przewozów pasa¿erskich. Wszystkie zni¿ki przyznawane przez
przewoŸnika kolejowego plus ulgi podstawowe, w nowym
systemie kumulowa³yby siê, przez co podró¿ny uzyska³by
atrakcyjn¹ ofertê cenow¹ (oszczêdzanie wielokrotne). Przy-
k³adow¹ ofertê cenow¹ w zaproponowanym systemie ulg
przedstawiono w tablicy 5.

Z analizy danych z tej tablicy wynika, ¿e rzeczywiste ra-
baty s¹ bardzo wysokie przy po³¹czeniu ceny specjalnej
z kartami zni¿ek oraz ze zni¿kami dla jad¹cych razem. Przy
cenie specjalnej A obni¿ki te siêgaj¹ do oko³o 55%, a przy
cenie specjalnej B nawet do oko³o 60%.

Zaproponowany system w zdecydowany sposób promuje
przejazdy rodzinne i planowanie podró¿y. Zwi¹zanie cen spe-
cjalnych z okreœlonym poci¹giem spowoduje zmniejszenie
szczytów obci¹¿enia i równomierne zape³nienie poci¹gów.
Dzia³aniami tymi mo¿na likwidowaæ przepe³nienia, a jedno-
czeœnie polepszyæ komfort dla wszystkich podró¿nych.

Wszystkie dzia³ania kolei powinny bezpoœrednio i po-
œrednio koncentrowaæ siê na zaspokajaniu potrzeb klienta.
Najwa¿niejszym produktem ka¿dego przewoŸnika s¹ oferty
przewozowe. Tak wiêc taryfa kolejowa jest jednym z istot-
niejszych narzêdzi do tworzenia atrakcyjnej oferty przewo-
zowej.

Tablica 4
PPPPPropozycja nowego systemu op³at na PKPropozycja nowego systemu op³at na PKPropozycja nowego systemu op³at na PKPropozycja nowego systemu op³at na PKPropozycja nowego systemu op³at na PKP

Op³ataOp³ataOp³ataOp³ataOp³ata Ulga (liczoUlga (liczoUlga (liczoUlga (liczoUlga (liczo----- PPPPPowi¹-owi¹-owi¹-owi¹-owi¹- PPPPPrzed-rzed-rzed-rzed-rzed- TTTTTamamamamam Wspó³-Wspó³-Wspó³-Wspó³-Wspó³- KKKKKartyartyartyartyarty
na od op³atna od op³atna od op³atna od op³atna od op³at zaniezaniezaniezaniezanie sprzeda¿sprzeda¿sprzeda¿sprzeda¿sprzeda¿ i powróti powróti powróti powróti powrót podró¿nypodró¿nypodró¿nypodró¿nypodró¿ny (ulga(ulga(ulga(ulga(ulga

 podsta- podsta- podsta- podsta- podsta- z poci¹-z poci¹-z poci¹-z poci¹-z poci¹- (ulga 25%)(ulga 25%)(ulga 25%)(ulga 25%)(ulga 25%) 25%)25%)25%)25%)25%)
wowych)wowych)wowych)wowych)wowych) giemgiemgiemgiemgiem maks.maks.maks.maks.maks.

 [%] [%] [%] [%] [%] 4 osoby4 osoby4 osoby4 osoby4 osoby

Podstawowa 0 Nie Nie Nie Tak Tak

Specjalna A 10 Tak 3 dni Tak Tak Tak

Specjalna B 25 Tak 7 dni Tak Tak Tak
powi¹zanie

z weekendem

Tablica 5
Oferta cenowa w zaproponowanym systemie ulg na PKPOferta cenowa w zaproponowanym systemie ulg na PKPOferta cenowa w zaproponowanym systemie ulg na PKPOferta cenowa w zaproponowanym systemie ulg na PKPOferta cenowa w zaproponowanym systemie ulg na PKP

KKKKKategorieategorieategorieategorieategorie LiczbaLiczbaLiczbaLiczbaLiczba Cena obliczeniowa na 1 osobê [z³]Cena obliczeniowa na 1 osobê [z³]Cena obliczeniowa na 1 osobê [z³]Cena obliczeniowa na 1 osobê [z³]Cena obliczeniowa na 1 osobê [z³]
podró¿nychpodró¿nychpodró¿nychpodró¿nychpodró¿nych osóbosóbosóbosóbosób podstawowapodstawowapodstawowapodstawowapodstawowa specjalna Aspecjalna Aspecjalna Aspecjalna Aspecjalna A specjalna Bspecjalna Bspecjalna Bspecjalna Bspecjalna B

bez kbez kbez kbez kbez kartyartyartyartyarty z kz kz kz kz kart¹art¹art¹art¹art¹ bez kbez kbez kbez kbez kartyartyartyartyarty z kz kz kz kz kart¹art¹art¹art¹art¹ bez kbez kbez kbez kbez kartyartyartyartyarty z kz kz kz kz kart¹art¹art¹art¹art¹
zni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ek zni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ek zni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ek zni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ek zni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ek zni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ekzni¿ek

Osoba doros³a 1 100,00 75,00 90,00 67,50 75,00 56,25

2 osoby doros³e 2 87,50 65,63 78,75 59,06 65,63 49,23

Rodzina 4 67,38 50,54 60,64 45,48 53,49 40,12
(2 osoby doros³e
oraz 2. dzieci
pow. 7 lat)*

* W cenie uwzglêdniono zni¿kê 37% dla dzieci i m³odzie¿y ucz¹cej siê.
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