
Budowanie zrównoważonego 
transportu to jeden 
z elementów biznesu 
społecznie odpowiedzialnego.

Bezpłatna infolinia:  
800 16 30 30
Wydział Reklamy i Marketingu:  
tel. 32 74 38 403/ 503

Specjalna  
oferta ZTM

dla pracodawców
Podane ceny dotyczą wybranych 
biletów oraz biletów normalnych. 
Cena biletu ulgowego wynosi zawsze 
połowę wartości biletu normalnego. 
Uprawnienia do przejazdów ulgowych 
obowiązują zgodnie z taryfą ZTM 
(m.in. studenci, emeryci, renciści).
Pełna oferta na stronie 
www.metropoliaztm
Cennik zgodny z Taryfą ZTM 
obowiązującą od 7.12.2021 r. 

W-20 wieloprzejazdowe 60 zł / 180 dni
W-40 wieloprzejazdowe 110 zł / 180 dni
W-80 wieloprzejazdowe 200 zł / 180 dni
Miasto 30 99 zł / 30 dni
2 miasta 30 139 zł / 30 dni
Sieć 30 159 zł / 30 dni
Miasto 90 260 zł / 90 dni
2 miasta 90 359 zł / 90 dni
Sieć 90 399 zł / 90 dni
Sieć 180 550 zł / 180 dni
Sieć 30 okaziciel 190 zł / 30 dni
Metrobilet Strefa Katowice 119 zł / mies.
Metrobilet Cała Metropolia 229zł / mies.
Pozostałe Metrobilety 179 zł / mies.

Rodzaj  
biletu

Koszt z uwzględnieniem upustu – w zależności od wysokości faktury.

Cena biletu 
normalnego

www.metropoliaztm.pl www.metropoliaztm.pl

Zarząd Transportu Metropolitalnego 
organizuje komunikację miejską 
na terenie 56 miast i gmin na terenie 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii oraz kilku miast ościennych.

Wpisz się aktualne trendy, 
działaj w duchu CSR – inspiruj 
pracowników do wyborów 
wpływających na lepsze życie 
nas wszystkich.

Odpowiadając na tę potrzebę, 
stworzyliśmy ofertę w celu 
nawiązania współpracy 
z pracodawcami.



Jak przystąpić 
do programu?

  Partner wskazuje liczbę i rodzaj 
biletów – podpisujemy umowę.
  Pracodawca przekazuje 
nam numery kart ŚKUP 
z informacją, jakie bilety mają 
na nich być zakodowane.
  Rozliczanie faktury 
między ZTM a firmą.
  Do 3 dni od daty 
płatności, bilety zostają 
zdalnie zakodowane 
na wskazanych kartach.
  Dla pakietów biletów upusty.

  Możliwość wykorzystania 
biletów jako benefitów 
– pracodawca sam 
decyduje, w jaki sposób 
będą realizowane 
rozliczenia wewnątrz 
przedsiębiorstwa 
i czy chce w jakiś 
sposób partycypować 
w koszcie biletów dla 
swoich pracowników.

Dla pracownika

Dla firmy

Wartość faktury uprawnia do upustów:
 od 4650 zł do 9300 zł   5%
 9393 zł do 13 950 zł  8%
 14 000 i więcej  10%

  Wspólne działania  
PR-owe.
 Tytuł Partnera ZTM.

  Kampania promocyjna 
organizowana przez ZTM, 
informująca o Partnerach.

Szybki i sprawny zakup – bilet zdalnie kodowany bilet na karcie ŚKUP.
Po zakodowaniu biletu karta musi zostać zaktualizowana (w aplikacji 
lub w pojeździe).

Nasza oferta

Pakiet biletów 
okresowych  
dla pracowników
Dopuszczalny jest miks różnych rodzajów biletów  
oraz ich liczby zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Na jedno miasto, na dwa 
miasta lub na całą sieć, 30-, 
90-, 180*-dniowe, sieć 30 
okaziciel oraz Metrobilety.

Wariant korzystny dla pasażerów, 
którzy regularnie korzystają 
z komunikacji. Bilet ważny 
przez określoną liczbę dni, 
nielimitowana liczba podróży 
i przesiadek. Dostępne bilety 
wspólne z Kolejami Śląskimi.

20, 40 lub 80 przejazdów 
do wykorzystania 
w czasie 180 dni.

Wariant korzystny dla osób 
nieregularnie korzystających 
z przejazdów. Bilet ważny 
pół roku lub do wyczerpania 
limitu przejazdów.
*na całą sieć

Szczegółowy regulamin www.metropoliaztm.pl 
– O ZTM – oferta dla pracodawców

Korzyść  
dla  

pracowników, 
korzyść  

dla firmy!

 Powierzchnia reklamowa gratis!                    

Bilety 
długookresowe:

Bilety 
wieloprzejazdowe*

Oferta dla firm promujących transport 
zbiorowy wśród swoich pracowników

 55 tys. zł – 100 tys. zł/ rok
Reklama na rewersie biletów – 5 tys. bloczków = 500 tys. biletów. 
Wartość świadczenia reklamowego: 15 000 zł.

 101 tys. zł – 165 tys. zł/ rok
Reklama na rewersie biletów – 10 tys. bloczków = 1 mln biletów  
+ plakaty na liniach lotnisko – 6 pojazdów/miesiąc.  
Wartość świadczenia reklamowego: 31 800 zł.

 166 tys. zł/rok
Reklama na rewersie biletów – 15 tys. bloczków = 1,5 mln biletów  
+ plakaty na liniach lotnisko – 6 pojazdów/miesiąc  
+ reklama na tyle autobusu lotniskowego – miesiąc.  
Wartość świadczenia reklamowego: 48 750 zł. www.metropoliaztm.pl


