
Uchwała. nr 2/?ł/10/2018 '

z 11 października 2Ql8r.

Zarządu Spółki Podlaska Komiinikacja Samochodowa Nova S.A.

w sprawie obowiązujących w Zakresie Działania ,,Białystok" ulg handlowych

Działając na podstawie F3 22 ust. l Statutu Spółki Zarz4d spółki Podlaska Komunikacja

Samochodowa Nova S.A. (dalej również: ,,Spółka") pód3ął uchwa% o następującej treści:

§1

Obowiązyivanie ulg i promocji

1 . Obowiązu.ią«e w Zakresie Działania ,,Białystok" Spółki ulgi handlowe i promocje (dalej:
,,Ulgi Handlowe") określone zostały w § 2 - § 7.

2. Nie obowipują w Zakresie Działania ,,Białystok" Spółki inne Ulgi Handlowe niż
określone w § 2 - § 7.

§2

Ulgi i promocje obowiązujące na podstawie regulaminów

W Zakresie Działania ,,Białystok" Spółki obowiązują następujące Ulgi Handlowe, dla
których ustanowiono odrębne regulaminy:

1) promocja biletów miesięcznych Spółki ,,Aktywni Zawodowo", zgodnie z

,,Regulaminem promocji biletów miesięcznych 'Aktywni Zawodowo"', który stanowi

załącznik nr l do niniejszej uchwały,

2) promocja ,,Karta Podróżnego", zgodnie z ,,Regulaminem promocji 'Karta

Podróżnego"', który stanowi za%cznik nr 2 do niniej szej uchwały,

3) promocja ,,Bilety Powrotne-Przejazdy Lokalne", zgodnie z ,,Regulaminem promocji

'Bilety Powrotne - Przejazdy Lokalne"', który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały,

4) promocja biletów jednorazowych sprzedauianych przy wykorzystaniu systemu e-

podróżnik w ramach opcji ,,Tanie e-podróżoivariie", zgodnie z ,,Regulaminem promocji

biletów jednorazowych sprzedawanych przy vsrykorzystaniu systemu e-podróżnik w

ramach opcji 'Tanie e-podróżowanie"', który stanowi za%cznik nr 4 do niniejszej

uchwały.



'l

§3

Ulga dla dzieci do lat 4

W Zakresie Działania ,,Białystok' Spó!ki obowiążuje' ulga łiandlowa w wysokości 100% od
ceny biletu normałnego w komunikaeji pÓspiesznej i ekspresowej, »a podstawie biletć»w
jedriorazourych, dla dzieci do 4 lat, pod warur.kierri niekorzystania przez dziecko z
oddzielnego miejsca do siedzenia. Ulga przyznawana jest na podstawie okazania dokumentu
dowodzącego wieku dziecka, np. iia podstawie legitymacji przedszkolnej.

§4

U!%':2 d.ła 'JZie(:i dO lat 6

1. W Zakresie Działaxiia ,,Białystok-=' Spó?l-<i o'oowiązuje iiłga handlowa od ceny normalnej
biletów jednorazowych dia dzieci do 6 lat:
1 ) w wysokości 30o/o - na liniach komunilcae)jnych:

a) nr 11096 Białystok - Gołdap,
b) nr ] 1175 Białystok - Gdańsk,

2) w wysokości 20% - ria linii kcinunikacyjriej nr J I1 7/l Bia'łystok-Kołobrzeg,
3) w wysokości I 5o.-/o - na linii kcmuni.]cacyjrxej rtr ł 1178 Białystok-Szczecin.
2. Ulga przyznawana jest na poóstaa:vai= <ikazania c'!okumei.mta dowodzącego wieku dziecka, o
którym mowa w ust. 1, iip. na pc=.clstaa;vie legitymacji przedszkolnej.

§5

Ulga dla uczniów i studentów

1. W Zakresie Działania ,,Białystok" Spółki obowiązuje ulga handlowa od ceny normalnej
biletów jednorazowych dla uczniów i studen'i:ó vi (w roz.?imieniu ust. 2):
1 ) w wysokości 30o/o - na liniach komurqikacyjnych:

a) nr 11096 Białystok-GoMap,
b) nr 11175 Białystok - Gdańsk,

2) w wysokości 20% - na linii komunikacyinej nr 111 74 Białystok - Kołobrzeg,
3) w wysokości 1 5oA - na linii komunikacyjnej iir 11178 Białystok-Szczecin.
2. Ulga przyznawana jest:
- uczniom od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej do ukończenia gimnazjum, szkoły
ponadpodstawowej, ponadgimnazjaln:.;, = publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej, nie dłużej niż. do riŁi:ir».c:zeaia 24 roku życia,
- studentom do ukończenia 26 roku życią,



na podstawie dokumentu potwierdzającego status ucznia lub studenta wydanego zgodnie z
przepisami prawa.

§6

Ulga dla seniorów, emerytów i rencistów

1. W Zakresie Działania ,,Białystok" Spółki obowiązuje ulga handlowa od ceny normalnej

biletów jednorazowych dla seniorów, emerytów i rencistów (w rozumieniu ust. 2):

1 ) w wysokości 20% - na linii komunikacyjnej nr 111 74 Białystok - Kołobrzeg,

2) w wysokości 1 5% - na linii komunikacyjnej nr 11178 Białystok-Szczecin.

2. Ulga przyznawana jest:

- seniorom, przez których rozumie się osoby, które ukończyły 60 rok życia, na podstawie

dowodu tożsamości dowodzącego osiągnięcie tego wieku,

- emerytom i rencistom, na podstawie obowiązującej ?cgitymacji odpowiednio emeryta lub

rencisty wydanej zgodnie z przepisami prawa.

l

§7

Ulga dla doktorantów

1. W Zakresie Działania ,,Białystok" Spółki obowiązuje ulga handlowa pn. ,,Doktorant
.»

Województwa Podlaskiego" (dalej w niniejszej richwale: ,,Ulga Doktorant") w wysokości
?!!f
alle

50% dla biletów jednorazowych w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej w

rozumieniu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10

kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U.20l8.202 t.j.). Ulga nie obowiązuje w

komunikacji ekspresowej i w komunikacji międzynarodowej w rozumieniu tego

rozporządzenia.

2. Ulga Doktorant przysługuje uczestnikom studiów trzeciego stopnia odbywanych na terenie

województwa podlaskiego. Studia trzeciego stopnia w rozumieniu niniejszej uchwały

oznaczają studia doktoranckie, prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną

uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, insiytut badawczy lub międzynarodowy
instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie

odrębnych przepisów, na które są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego

stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

3. Dokumentem poświadczającym uprawnienia do korzystania z Ulgi Doktorant jest

legitymacja doktoranta wydana zgodnie z przepisami prawa przez położoną na terenie

województwa podlaskiego szkołę wyższą lub jednostkę naukową.



§8

Postanosvienia końcowe

1. Dotychczasowych ucliwał i zarządzeń nie stosuje się w zakresie, w jakim z niniejszej
uchwały wynika co innego.
2. Zwroty pisane w niniejsze.j ucliwałe wieUcimi litcrami mają znaczenie określone w uchwale
nr 4/22/05/201 7 z 22 'ra3a 2017 r. Zarzadu Spółki Podlaska Komunikacja Samochodowa
Nova S.A. w sprawie obowipujących i stosowanych w Spółce cenników.
3. Uprawnienia podróżnych na.byte w zviipku z Zakresem Działania ,,Białystok" przed
wejściem w życie iiiniejszej uchwały pozcistaja w mocy zgodnie z regulacjami
obowiązującymi w momencie icli iiabycia przez przewidziany nimi okres.

§9

We,iście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życic 15 piaźd,:.iernika 20 l 8 r.
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