
Cennik biletów ZTM 
 Bilety jednorazowe/krótkookresowe

Nazwa Zakres obowiązywania

Cena biletu  
papierowego

normalny ulgowy

20 minut ważny przez 20 minut od momentu 
skasowania (z możliwością przesia dek) 4,60 zł 2,30 zł

40 minut ważny przez 40 minut od momentu 
skasowania (z możliwo ścią 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

Nazwa Zakres obowiązywania

Cena biletu  
elektronicznego

normalny ulgowy

20 minut ważny przez 20 minut od momentu 
skasowania (z możliwością przesia dek) 4,00 zł 2,00 zł

40 minut ważny przez 40 minut od momentu 
skasowania (z możliwo ścią 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

Bilety elektroniczne dostępne są na kartę ŚKUP oraz w aplikacjach mobilnych.

 Taryfa odległościowa  
- bilety jednorazowe/krótkookresowe

Zakres obowiązywania
Cena biletu

normalny ulgowy
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

 Bilety średniookresowe
Nazwa Zakres obowiązywania

Cena biletu
normalny ulgowy

Dzienny
23:59

ważny na całej sieci ZTM, od momentu aktywacji 
do godziny 23:59 tego samego dnia 12 zł 6,00 zł

Nazwa Zakres obowiązywania
Cena biletu

normalny ulgowy

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

 Bilety wieloprzejazdowe
Nazwa Zakres obowiązywania

Cena biletu
normalny ulgowy

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 pod czas zaku pu

200 zł 100 zł

 Bilety długookresowe
Nazwa Zakres obowiązywania

Cena biletu
normalny ulgowy

Sieć 7 ważny na całej sieci ZTM przez 7 dni od daty  
wybranej podczas zakupu 55 zł 27,50 zł

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

Sieć 180 ważny na całej sieci ZTM, przez 180 dni  
od daty wybranej podczas zakupu 550 zł 275 zł

 Bilet długookresowy na okaziciela
Nazwa Zakres obowiązywania

Cena biletu
normalny ulgowy

Sieć 30 
Okaziciel

ważny na całej sieci ZTM, przez 30 dni  
od daty wybranej podczas zakupu 210 zł 105 zł

 Bilet grupowy 
Nazwa Zakres obowiązywania

Cena biletu
normalny ulgowy

Grupowy
upoważnia do przejazdu grupy maksymalnie  
pięciorga osób przez 90 minut od momentu  
skaso wania (z możliwością przesiadek)  
lub do końca kursu przy podróży jednorazowej

13 zł 6,50 zł

 Metrobilety miesięczne imienne 
Nazwa Zakres obowiązywania

Cena biletu
normalny ulgowy

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

Pomarań-
czowy

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

 Opłaty dodatkowe i manipulacyjne
 

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 kontro li. 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, 
za trzymania, opóźnienia lub zmiany trasy środka transportu. 600 zł

9. Opłata manipulacyjna za umorzenie opłaty dodatkowej w trybie § 8 ust. 8. 20 zł

Bezpłatna infolinia: 800 16 30 30

 metropoliaztm.pl

Od 17 października 2022 r.


