
I. Założenia dla projektu nowych cen biletów  

§ 11 

1. Ustala się następujące ceny papierowych biletów jednorazowych/krótkookresowych:  

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

20 minut 
ważny przez 20 minut od momentu skasowania 

(z możliwością przesiadek) 
4,60 zł 2,30 zł 

40 minut 
ważny przez 40 minut od momentu skasowania 

(z możliwością przesiadek) 
5,60 zł 2,80 zł 

90 minut 

ważny przez 90 minut od momentu skasowania 

(z możliwością przesiadek) lub do końca kursu 

przy podróży jednorazowej 

6,60 zł 3,30 zł 

2. Ustala się następujące ceny promocyjne biletów elektronicznych jednorazowych/ 

krótkookresowych:  

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

20 minut 
ważny przez 20 minut od momentu skasowania 

(z możliwością przesiadek) 
4,00 zł 2,00 zł 

40 minut 
ważny przez 40 minut od momentu skasowania 

(z możliwością przesiadek) 
5,00 zł 2,50 zł 

90 minut 

ważny przez 90 minut od momentu skasowania 

(z możliwością przesiadek) lub do końca kursu 

przy podróży jednorazowej 

6,00 zł 3,00 zł 

3. Ustala się następujące opłaty za przejazd jednorazowy/krótkookresowy według taryfy 

odległościowej:  

Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

do 1,0 km 2,00 zł 1,00 zł 

powyżej 1,0 km do 2,0 km 2,60 zł 1,30 zł 

powyżej 2,0 km do 5,0 km 3,20 zł 1,60 zł 

powyżej 5,0 km do 9,0 km 3,80 zł 1,90 zł 



powyżej 9,0 km do 14,0 km 4,40 zł 2,20 zł 

powyżej 14,0 km do 20,0 km 5,00 zł 2,50 zł 

powyżej 20,0 km 5,60 zł 2,80 zł 

4. Ustala się następujące ceny papierowych i elektronicznych biletów średniookresowych:  

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Dzienny 
ważny na całej sieci ZTM, od momentu 

aktywacji do godziny 23:59 tego samego dnia  
12 zł 6 zł 

24h + Kolej  

bilet imienny ważny przez 24 godziny na 

zasadach określonych w § 3 ust. 3 pkt 2, na 

całej sieci ZTM oraz na wszystkich liniach 

kolejowych obsługiwanych przez KŚ na 

obszarze GZM, a także na obsługiwanym przez 

POLREGIO odcinku linii kolejowej Katowice 

– Sławków  

24 zł 12 zł 

5. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego: 

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

7-dniowy 
ważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty 

wybranej podczas zakupu  
55 zł 27,50 zł 

6. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów długookresowych imiennych: 

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Miasto 30 

ważny na terenie jednego, wybranego miasta 

(gminy), przez 30 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 

109 zł 54,50 zł 

2 Miasta 30 

ważny na terenie dwóch, wybranych miast 

(gmin), przez 30 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 

149 zł 74,50 zł 

Sieć 30 
ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty 

wybranej podczas zakupu 
175 zł 87,50 zł 



Miasto 90 

ważny na terenie jednego, wybranego miasta 

(gminy), przez 90 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 

260 zł 130 zł 

2 Miasta 90 

ważny na terenie dwóch, wybranych miast 

(gmin), przez 90 dni od daty wybranej podczas 

zakupu 

359 zł 179,50 zł 

Sieć 90 
ważny na całej sieci ZTM, przez 90 dni od daty 

wybranej podczas zakupu 
399 zł 199,50 zł 

7. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego imiennego:  

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Sieć 180 
ważny na całej sieci ZTM, przez 180 dni od daty 

wybranej podczas zakupu 
550 zł 275 zł 

8. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego na okaziciela: 

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Sieć 30 

Okaziciel 

ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni od daty 

wybranej podczas zakupu 
210 zł 105 zł 

9. Ustala się następujące ceny elektronicznych biletów wieloprzejazdowych imiennych: 

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

W-20 

upoważnia do dwudziestu jednorazowych 

przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od 

daty wybranej podczas zakupu 

60 zł 30 zł 

W-40 

upoważnia do czterdziestu jednorazowych 

przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od 

daty wybranej podczas zakupu 

110 zł 55 zł 

W-80 

upoważnia do osiemdziesięciu jednorazowych 

przejazdów na całej sieci ZTM, przez 180 dni od 

daty wybranej podczas zakupu 

200 zł 100 zł 



10. Ustala się następujące ceny elektronicznych METROBILETÓW miesięcznych imiennych: 

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Strefa  

Katowice 

ważny na terenie miasta Katowice: 

w komunikacji organizowanej przez ZTM oraz 

na wszystkich liniach kolejowych 

obsługiwanych przez KŚ  

159 zł 79,50 zł 

Czerwony 

ważny na całej sieci w komunikacji 

organizowanej przez ZTM oraz na 

obsługiwanym przez KŚ odcinku linii 

kolejowej Dąbrowa Górnicza Sikorka – strefa 

Katowice (włącznie), a także na obsługiwanym 

przez POLREGIO odcinku linii kolejowej 

Katowice – Sławków  

220 zł 110 zł 

Niebieski 

ważny na całej sieci w komunikacji 

organizowanej przez ZTM oraz na 

obsługiwanym przez KŚ odcinku linii 

kolejowej Nowy Bieruń – strefa Katowice 

(włącznie)  

220 zł 110 zł 

Pomarańczowy 

ważny na całej sieci w komunikacji 

organizowanej przez ZTM oraz na 

obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii 

kolejowych: Tychy Lodowisko – strefa 

Katowice (włącznie), Łaziska Górne Brada – 

strefa Katowice (włącznie), Kobiór – strefa 

Katowice (włącznie)  

220 zł 110 zł 

Zielony 

ważny na całej sieci w komunikacji 

organizowanej przez ZTM oraz na 

obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii 

kolejowych: Gliwice – strefa Katowice 

(włącznie), Knurów – Gliwice 

220 zł 110 zł 

Żółty 

ważny na całej sieci w komunikacji 

organizowanej przez ZTM oraz na 

obsługiwanych przez KŚ odcinkach linii 

kolejowych: Tarnowskie Góry – strefa 

Katowice (włącznie) i Bytom - Gliwice  

220 zł 110 zł 



Cała  

Metropolia 

ważny na całej sieci w komunikacji 

organizowanej przez ZTM oraz na wszystkich 

liniach kolejowych obsługiwanych przez KŚ 

na obszarze GZM, a także na obsługiwanym 

przez POLREGIO odcinku linii kolejowej 

Katowice – Sławków  

299 zł 149,50 zł 

11. Ustala się następującą cenę papierowego i elektronicznego biletu „Grupowy dla 5 osób”: 

Symbol Zakres obowiązywania 
Cena biletu 

normalnego 

Cena biletu 

ulgowego 

Grupowy  

dla 5 osób 

upoważnia do przejazdu grupy maksymalnie 

pięciorga osób przez 90 minut od momentu 

skasowania (z możliwością przesiadek) lub do 

końca kursu przy podróży jednorazowej 

13 zł 6,50 zł 

12. Ustala się następującą cenę elektronicznego biletu długookresowego rocznego imiennego: 

Symbol Zakres obowiązywania Cena biletu 

R1 

przeznaczony do sprzedaży wyłącznie dla operatorów 

świadczących usługi przewozowe na zlecenie ZTM, ważny od 

1 stycznia do 31 grudnia danego roku 

300 zł 

13. Ustala się następujące kategorie uprawnień dla uczestników imprez: 

Liczebność imprezy  

Cena za 1 osobę 

1 doba  2 doby  3 doby  4 doby  

Każda 

kolejna 

doba 

Oferta dla działających na obszarze GZM jednostek samorządu terytorialnego oraz 

należących do nich samorządowych jednostek organizacyjnych, zarówno 

nieposiadających osobowości prawnej, jak i samorządowych osób prawnych,  

w szczególności samorządowych spółek prawa handlowego i samorządowych instytucji 

kultury 

od 50 do 100 osób 4,00 zł 7,60 zł 10,80 zł 13,60 zł + 2,80 zł 

powyżej 100 do 1000 osób 3,50 zł 6,65 zł 9,45 zł 11,90 zł + 2,45 zł 

powyżej 1000 do 5000 osób 3,00 zł 5,70 zł 8,10 zł 10,20 zł + 2,10 zł 

powyżej 5000 osób 2,00 zł 3,80 zł 5,40 zł 6,80 zł + 1,40 zł 



Oferta dla pozostałych organizatorów imprez 

od 50 do 100 osób 5,00 zł 9.50 zł 13,50 zł 17,00 zł + 3,50 zł 

powyżej 100 do 1000 osób 4,50 zł 8,55 zł 12,15 zł 15,30 zł + 3,15 zł 

powyżej 1000 do 5000 osób 4,00 zł 7,60 zł 10,80 zł 13,60 zł + 2,80 zł 

powyżej 5000 osób 3,00 zł 5,70 zł 8,10 zł 10,20 zł + 2,10 zł 

uprawnienia mogą być nabywane wyłącznie w celu przejazdu uczestników imprez,  

w których udział bierze co najmniej 50 osób, dla których organizator zakupi uprawnienia na 

podstawie zawartej z ZTM umowy, która określi również zasady i formę dystrybucji biletów. 

Dopuszcza się możliwość wykupu uprawnienia ważnego do 12 godzin – wartość uprawnienia 

jest wyliczana jako 50% ceny podanej dla 1 doby 

 

II. Projekt nowych zapisów dotyczących opłat windykacyjnych 

§ 8 ust. 5 

5. Wysokość opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 3, jest określona w Cenniku. Cennik, 

z zastrzeżeniem ust. 6, określa również obniżenie wysokości opłaty dodatkowej w razie:  

1)  uiszczenia jej kontrolerowi na miejscu,  

2)  uiszczenia jej w terminie do 14 dni licząc od daty jej wystawienia, 

3)  gdy podróż bez ważnego dokumentu przewozu odbyła się w terminie do 3 dni od ustania 

ważności ostatniego imiennego biletu; warunkiem obniżenia opłaty jest posiadanie ciągłości 

zakupu imiennych biletów długookresowych lub METROBILETÓW – jako ciągłość rozumie 

się sytuację, gdy w okresie ostatnich 6 miesięcy od daty nałożenia opłaty dodatkowej łączny 

okres ważności biletów długookresowych wyniósł co najmniej 175 dni, 

4)  gdy pasażer na bilecie jednorazowym/krótkookresowym „20 minut”, „40 minut” lub 

„90 minut”, odbył podróż trwającą dłużej od czasu określonego w Taryfie, przy czym 

maksymalne przekroczenie czasu nie może trwać dłużej niż 10% ważności danego biletu, tj. 

odpowiednio: 2, 4 lub 9 minut; w takim przypadku na potwierdzeniu opłaty dodatkowej 

kontroler umieszcza stosowną adnotację, 

5)  gdy pasażer w terminie do 14 dni licząc od daty wystawienia opłaty dodatkowej zakupi na 

swoją kartę spersonalizowaną ŚKUP lub powiązaną z nią Mobilną Aplikację Pasażera bilet 

„Sieć 180”, którego ważność rozpoczyna się od dnia zakupu.  

§ 8 ust. 6 

6. Obniżenie wysokości opłaty dodatkowej, o której mowa w ust. 5 pkt 3-5, następuje gdy pasażer nie 

posiada innych zobowiązań w stosunku do ZTM z tytułu niezapłaconych opłat dodatkowych 

i w terminie do 14 dni od daty jej wystawienia zgłosi się do POP oraz zawnioskuje o obniżenie opłaty 

dodatkowej, a wraz z wnioskiem przedstawi dokument potwierdzający uiszczenie opłaty 

w obniżonej wysokości lub uiści ją na miejscu.  



§ 12 

1.  Ustala się następujące wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnej: 

Lp. Rodzaj opłaty  
Wysokość 

opłaty 

1 

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego 

dokumentu przewozu. Opłata ulega obniżeniu w przypadkach 

określonych w wierszach 2-4 

550 zł 

2 

opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego 

dokumentu przewozu płatna w terminie do 14 dni od daty wystawienia 

wezwania do zapłaty 

300 zł 

3 
opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego 

dokumentu przewozu uiszczona u kontrolera w miejscu kontroli 
200 zł 

4 
opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub odpowiedniego 

dokumentu przewozu obniżona zgodnie z § 8 ust. 5 pkt 3-5 
50 zł 

5 

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu. Opłata ulega 

obniżeniu w przypadkach określonych w wierszach 6 i 7 

250 zł 

6 

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, płatna w terminie 

do 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty 

125 zł 

7 

opłata dodatkowa w przypadku braku ważnego dokumentu 

poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu, uiszczona 

u kontrolera w miejscu kontroli 

100 zł 

8 
opłata dodatkowa za spowodowanie, bez uzasadnionej przyczyny,  

zatrzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu 
600 zł 

9 
opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie  

§ 8 ust. 8 
20 zł 

2. Do opłat dodatkowych pobieranych zgodnie z ust. 1 pkt 1–7 dolicza się przewoźne  

w kwocie odpowiadającej cenie papierowego biletu jednorazowego/krótkookresowego normalnego 

lub ulgowego (w przypadku posiadania takiego uprawnienia przez pasażera) uprawniającego do 

przejazdu przez 20 minut od momentu skasowania. 

 

 


