
 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
       ( Pieczęć  organizatora )                                                                                             ………………………………………………………… 

                                                                                                                       miejscowość, data 
 
 

W N I O S E K  NA PRZEJAZD GRUPY 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
( Nazwa organizatora ) 

 
 

………………………..…………………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ( adres, nr telefonu, nr faksu organizatora ) 

 
Zgłasza przejazd grupy w łącznej liczbie ……………………………………osób, w tym:  

1. Osób, które nie korzystają z indywidualnych ulg   

2. Osób uprawnionych do ulgi 33%  

3. Osób uprawnionych do ulgi 37%  

4. Osób uprawnionych do ulgi 49%  

5. Osób uprawnionych do ulgi 51%  

6. Osób uprawnionych do ulgi 78%  

7. Osób uprawnionych do ulgi 93%  

8. Osób uprawnionych do ulgi 95%  
Przejazd w klasie 2, pociągu osobowego Kolei Dolnośląskich S.A. w relacjach: 

 
Wyjazd   dnia …………………………………….……..………… o godz. …………………….…………………………………….………… 
 

Od stacji ……………………………………………….……………… do stacji………………………….……………………………..……………. 
 

 
Powrót   dnia ……………………………………………………… o godz. …………………………………………………………………….. 
 

Od stacji ……………………………………………………………… do stacji………………………………….…..…………………………..…… 

 

Przewodnikiem grupy jest  …….……………………………………………………………………………………….…….…………………                                                               
( imię i nazwisko oraz  adres zamieszkania) 

 
……………………………...…….……   Legitymujący się dowodem tożsamości nr …………………wystawionym przez …………………… 
   ( Numer telefonu kontaktowego )             

 
 

…………………………………….…………………………….. 
                                                                                                                              Podpis pieczęć organizatora  

 
Uprawnienia do ulgi przysługują tylko w klasie 2 w ściśle określonych relacjach – na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992r.o uprawnieniach do 
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r.Nr 175 poz.1440 z późn. zm.)  
 
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście w Kolejach Dolnośląskich S.A. w Legnicy ul. Kolejowa 2, przesłać na adres 
e–mail  przejazdy.grupowe@kolejedolnoslaskie.eu lub fax nr 76 743 51 90 
             
POTWIERDZONY   WNIOSEK   na  przejazd  grupy  odesłać:   
 

e – mail ____________________________________________ 

lub Fax  nr _________________________________________                               

 

                                                          

1. Z przejazdów mogą korzystać grupy zorganizowane przez szkoły, uczelnie, biura podróży, zakłady pracy, 
zrzeszenia, parafie, placówki opiekuńcze itp., złożone z co najmniej 10 osób, nie wliczając przewodników. 

2. WNIOSEK na przejazd grupy, organizator przejazdu zobowiązany jest przesłać  najpóźniej 3 dni robocze  
(od poniedziałku do piątku oprócz świąt) jednak nie wcześniej niż 7 dni  przed planowanym dniem wyjazdu grupy. 

3. Jeżeli przejazd grupy ma nastąpić w jednej relacji tam i „z powrotem” lecz w różnych terminach (np. wyjazd dnia 31 
maja/powrót dnia 1 czerwca) należy złożyć dwa oddzielne wnioski. 

4. Formularz WNIOSKU dostępny jest na stronie internetowej Kolei Dolnośląskich S.A. www.kolejedolnoslaskie.eu 
5. Zamówienie na innym formularzu jest nieważne. 
6. WNIOSEK niewłaściwie wypełniony, niepoświadczony podpisem i stemplem organizatora jest NIEWAŻNY. 
7. O przyjęciu zamówienia na przejazd grupy, KD zawiadamia organizatora przejazdu przesyłając potwierdzony 

wniosek na podany adres e–mailowy lub fax.  
8. KD zawiadamia również organizatora w przypadku braku możliwości zrealizowania zamówionego przejazdu. 
9. Bilet(y) grupowy(e) wydaje się na podstawie przyjętego do realizacji i potwierdzonego przez Koleje Dolnośląskie  

S. A. WNIOSKU na przejazd grupy. 
10. Bilet(y) grupowy(e) na przejazd grupy w terminie i relacji wskazanej w niniejszym wniosku można zakupić  

po okazaniu kopii/skanu potwierdzonego wniosku, w pociągu bezpośrednio u pracownika obsługi pociągu 
(konduktora) lub w kasach biletowych Kolei Dolnośląskich. 

11. Przejazd poza stację przeznaczenia, jest niedozwolony. 
12. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone. 
13. W przypadku, gdy organizator przejazdu grupowego zmieni warunki zamówionego przejazdu np. termin lub godzinę 

wyjazdu/powrotu, relację lub drogę przewozu itp., musi złożyć nowy wniosek i uzyskać ponownie potwierdzenie przyjęcia. 
14. Rezygnacja z przejazdu części osób dozwolona jest tylko jeden raz, pod warunkiem, że liczba uczestników 

korzystających z przejazdu grupowego nie będzie mniejsza niż 10 osób. 
15. Na każde 10 płacących za przejazd osób – jedna osoba korzysta z bezpłatnego przejazdu. 
16. Konduktor NIE pobiera opłaty za sprzedaż biletu grupowego w pociągu Kolei Dolnośląskich.  
17. Uczestnicy przejazdu grupowego, korzystający z uprawnienia do ulgi ustawowej obowiązani są okazać 

indywidualne dokumenty poświadczające te uprawnienia. Podczas kontroli w pociągu przewodnik grupy oprócz 
biletów jest zobowiązany okazać niniejszy wniosek na przejazd grupy. 

18. Koleje Dolnośląskie nie prowadzą rezerwacji miejsc siedzących. W razie zrealizowania przejazdu przy braku 
w pociągu miejsc do siedzenia, podróżnemu nie przysługuje z tego tytułu zwrot należności ani rekompensata.  

19. Administratorem danych osobowych (zwany dalej Administrator) zawartych w powyższym Wniosku jest Spółka 
Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica.  

20. Dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem umowy przewozu na przejazd grupowy. Podanie danych 
jest obowiązkiem wynikającym z umowy, o której mowa wyżej.  

21. Ponadto Administrator przetwarzana Pani/Pana dane na podstawie przepisów prawa w celu rozstrzygnięcia 
ewentualnego procesu reklamacyjnego (Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania 
stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego w związku z Ustawą prawo przewozowe), a także  
na podstawie przepisów w zakresie podatkowym i rachunkowym. 

22. Dane niezbędne do zawarcia umowy na przejazd grupowy Administrator przechowuje przez okres 10 lat od dnia 
złożenia wniosku  dla zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z Kodeksu cywilnego.  

23. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia,  
a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia 
danych osobowych. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, 
może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, w zakresie kontroli przetwarzania danych osobowych. 

24. Informacje dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych może Pani/Pan uzyskać kontaktując się  
z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
wysyłając zapytanie na adres e-mail iod@kolejedolnoslaskie.eu 

     
Potwierdzenie przyjęcia wniosku:   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          ZGODA / BRAK  ZGODY *)  na przejazd grupy. 

 
*) niepotrzebne skreślić                                                                                     …………………………………………………………                                              

                                                                                                            Podpis pieczęć pracownika Kolei Dolnośląskich S.A. 


