TARYFIKATOR
opłat, prowizji i kar za korzystanie
z dworców zarządzanych
przez Małopolskie Dworce Autobusowe S.A.

Przyjęty uchwałą
Zarządu MDA S.A. Nr 20/2018
z dnia 21 czerwca 2018 r.

A. DWORZEC AUTOBUSOWY MDA W KRAKOWIE
I.
1.
a)
2.
a)

Taryfy za korzystanie z Dworca na podstawie Umowy
Opłata wstępna (rezerwacyjna) TR
za rezerwację wstępną dla kursów krajowych KN
Opłata wjazdowa (odprawowa) TO
do 40 miejsc siedzących (PTM i PTS)
za obsługę kursów krajowych KK
realizowanych autobusami:
powyżej 40 miejsc siedzących (PTD)
b) za obsługę kursów międzynarodowych od 6:00 do 21:59
KM realizowanych w godzinach:
od 22:00 do 5:59
od 6:00 do 21:59
c) za obsługę kursów okazjonalnych KL
realizowanych w godzinach:
od 22:00 do 5:59
d) za obsługę kursów okazjonalnych dla organizatorów imprez turystycznych KT

15,00 zł
21,00 zł
45,00 zł
40,00 zł
55,00 zł
50,00 zł
65,00 zł

II.
Prowizja sprzedażowa TS
1. za sprzedaż biletów dla komunikacji krajowej
2. za sprzedaż biletów dla komunikacji międzynarodowej

8%
umowa

III.
1.
a)
b)
2.
3.

Inne opłaty
Opłata parkingowa TP za postój autobusu:
z powodu awarii (do 1 godziny)
za zgodą Kierownika Dworca (za każde rozpoczęte 30 minut)
Opłata administracyjna TA za sporządzenie dodatkowych dokumentów
Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty w związku z
zaległościami płatniczymi
4. Opłata za uzgodniony wjazd jednorazowy i odprawę (do 15 minut)

IV.
Kary umowne
1. Kara umowna TK za nieprzestrzeganie zasad korzystania z Dworca
2. Kara umowna za pozostawienie na terenie Dworca bagażu lub innych
przedmiotów bez nadzoru i doprowadzenie do wszczęcia procedury
ewakuacyjnej
3. Kara umowna za nieuprawniony wjazd lub parkowanie (bez prawa do
odprawy) dla autobusów przewoźników posiadających umowę z MDA
4. Kara umowna za nieuprawniony wjazd lub parkowanie (bez prawa do
odprawy) dla autobusów przewoźników nie posiadających umowy z MDA
5. Kara umowna za nieuprawniony wjazd lub parkowanie (bez prawa do
odprawy) dla pozostałych pojazdów
6. Kara umowna za nieuprawniony marketing lub reklamę na terenie Dworca

1,10 zł

40,00 zł
20,00 zł
110,00 zł
55,00 zł
75,00 zł

150,00 zł
500,00 zł
125,00 zł
1000,00 zł
85,00 zł
2000,00 zł

V.
Rabaty handlowe (zniżki) TZ
1. Rabat dla kursów krajowych KN realizowanych autobusami do 40 miejsc siedzących (PTM
lub PTS) z miesięczną ilością odpraw:
a) powyżej 250 i do 300
1,50 zł
b) powyżej 300
4,50 zł
2. Rabat dla kursów krajowych KN realizowanych autobusami powyżej 40 miejsc siedzących
(PTD) z miesięczną ilością odpraw:
a) powyżej 900 i do 1200
1,00 zł
b) powyżej 1200 i do 1500
2,00 zł

c) powyżej 1500 i do 1800
d) powyżej 1800
3. Rabat dla kursów konsolidacyjnych z miesięczna ilością powyżej 3500
odpraw
4. Rabat dla kursów KN na które prowadzona jest sprzedaż biletów
jednorazowych w kasach MDA
5. dla kursów KM na które prowadzona jest sprzedaż w kasach MDA

3,00 zł
4,00 zł
5,40 zł
2,00 zł
15,00 zł

B. DWORZEC AUTOBUSOWY MDA W NOWYM SĄCZU

I.
1.
a)
2.

Taryfy za korzystanie z Dworca na podstawie Umowy
Opłata wstępna (rezerwacyjna) TR
za rezerwację wstępną dla kursów krajowych KN
Opłata wjazdowa (odprawowa) TO
do 25 miejsc siedzących (PTM)
a) za obsługę kursów krajowych KK
powyżej 25 miejsc siedzących (PTS i
realizowanych autobusami:
PTD)
b) za obsługę kursów międzynarodowych KM
c) za obsługę kursów okazjonalnych KL
realizowanych w godzinach:

od 6:00 do 21:59
od 22:00 do 5:59

II.
Prowizja sprzedażowa TS
1. za sprzedaż biletów dla komunikacji krajowej
2. za sprzedaż biletów dla komunikacji międzynarodowej

III.
1.
a)
b)
2.
3.

Inne opłaty
Opłata parkingowa TP za postój autobusu:
z powodu awarii (do 1 godziny)
za zgodą Kierownika Dworca (za każde rozpoczęte 30 minut)
Opłata administracyjna TA za sporządzenie dodatkowych dokumentów
Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty w związku z
zaległościami płatniczymi
4. Opłata za uzgodniony wjazd jednorazowy i odprawę (do 10 minut)

IV.
Kary umowne
1. Kara umowna TK za nieprzestrzeganie zasad korzystania z Dworca
2. Kara umowna za pozostawienie na terenie Dworca bagażu lub innych
przedmiotów bez nadzoru i doprowadzenie do wszczęcia procedury
ewakuacyjnej
3. Kara umowna za nieuprawniony wjazd lub parkowanie (bez prawa do
odprawy) dla autobusów przewoźników posiadających umowę z MDA
4. Kara umowna za nieuprawniony wjazd lub parkowanie (bez prawa do
odprawy) dla autobusów przewoźników nie posiadających umowy z MDA
5. Kara umowna za nieuprawniony wjazd lub parkowanie (bez prawa do
odprawy) dla pozostałych pojazdów
6. Kara umowna za nieuprawniony marketing lub reklamę na terenie Dworca

1,10 zł
8,60 zł
17,20 zł
20,20 zł
32,00 zł
27,00 zł

8%
umowa

21,00 zł
6,00 zł
110,00 zł
55,00 zł
50,00 zł

150,00 zł
500,00 zł
125,00 zł
1000,00 zł
85,00 zł
2000,00 zł

V.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Rabaty handlowe (zniżki) TZ
Rabat dla kursów krajowych KN realizowanych autobusami z miesięczną ilością odpraw:
za pierwsze 200 odpraw
za kolejne 200 odpraw, czyli 201 do 400 odpraw
0,50 zł
za kolejne 200 odpraw, czyli 401 do 600 odpraw
1,00 zł
za kolejne 200 odpraw, czyli 601 do 800 odpraw
2,00 zł
za kolejne 200 odpraw, czyli 801 do 1000 odpraw
3,00 zł
za kolejne 200 odpraw, czyli 1001 odpraw i powyżej
4,00 zł
Rabat dla kursów KN na które prowadzona jest sprzedaż biletów
0,50 zł
jednorazowych w kasach MDA
3. dla kursów KN na które prowadzona jest sprzedaż biletów miesięcznych i
0,50 zł
wieloprzejazdowych w kasach MDA
C. POSTANOWIENIA DODATKOWE

I.
DWORZEC AUTOBUSOWY MDA W KRAKOWIE
1. Rabaty handlowe (zniżki) TZ za sprzedaż biletów jednorazowych na kursy KK w
kasach MDA, przysługują wyłącznie, gdy pula biletów do sprzedaży wynosi: PTM i PTS
– minimum 3 bilety, w przypadku PTD– minimum 5 biletów.
2. Rabaty za sprzedaż biletów na kursy KM w kasach MDA, przysługują wyłącznie, gdy
prowizja od sprzedaży biletów jest nie mniejsza niż 15% netto od sprzedaży netto.

II.
DWORZEC AUTOBUSOWY MDA W NOWYM SĄCZU
1. Rabaty handlowe (zniżki) TZ za sprzedaż biletów jednorazowych na kursy KK w
kasach MDA, przysługują wyłącznie, gdy pula biletów do sprzedaży wynosi: PTM –
minimum 2 bilety, PTS i PTD – minimum 4 bilety.
2. Rabaty za sprzedaż biletów na kursy KM w kasach MDA, przysługują wyłącznie, gdy
prowizja od sprzedaży biletów jest nie mniejsza niż 15% netto od sprzedaży netto.
3. W przypadku nie posiadania przez przewoźnika w ofercie handlowej biletów
miesięcznych i/lub wieloprzejazdowych przewoźnik przedstawia oświadczenie w tej
sprawie wg wzoru będącego załącznikiem do cennika, a MDA nalicza zniżkę biletową
na dany kurs będącą równowartością sumy punktów - tabela B - V.2. i V.3.
D. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Taryfy są wartościami netto za wyjątkiem kary umownej i innych kar, które są
wartością brutto.
2. Z dniem 1 stycznia każdego roku, Opłata wstępna (rezerwacyjna) TR i Opłata
wjazdowa (odprawowa) TO, mogą podlegać corocznej waloryzacji o publikowany
przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych z roku poprzedzającego w zaokrągleniu do pełnych 10 groszy w
górę.
3. MDA może stale lub okresowo stosować wobec poszczególnych przewoźników inne
stawki i rabaty niż te zapisane w Taryfikatorze, pod warunkiem ich obustronnego
uzgodnienia, w tym opłaty za wyłączność stanowiska odjazdowego dla przewoźnika.
4. Taryfikator wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

