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1.  
Informacja pasażerska umieszczana w pojazdach i na przystankach Komunikacji 
Miejskiej w Krakowie jest ujednolicona pod kątem wizualnym. Kolory zostały za-
czerpnięte z Księgi Identyfikacji Wizualnej pojazdów KMK. 

2.  
Barwami, które zostały wybrane do informacji pasażerskiej, są czarny i różne odcie-
nie szarego. Dzięki temu zaprojektowane layouty nie przytłaczają treści informacji 
pasażerskiej oraz są subtelne i eleganckie, a przy tym nowoczesne.  

3.  
W zaprojektowanych layoutach nawiązano także do malowania pojazdów poprzez 
zastosowanie skosów. 

4.  
Informacja pasażerska nawiązuje także do księgi malowania pojazdów pod kątem 
typograficznym, co spaja wizualnie naklejki znajdujące się w pojazdach i zaprezen-
towaną w niniejszym dokumencie informację pasażerską. 

5.  
Szczegółowy zakres informacji pasażerskiej dla pojazdów i przystanków KMK okre-
ślony został w niniejszym dokumencie. 

PODSTAWOWE ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 

INFORMACJI PASAŻERSKIEJ W POJAZDACH I NA PRZYSTANKACH KMK
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Księga Informacji Pasażerskiej KMK przedstawia zakres informacji pasażerskiej 
umieszczanej w pojazdach i na przystankach KMK. Księga określa typowe 
formaty informacji pasażerskiej i jej kolorystykę oraz typografię. Ponadto 
określony został układ rozmieszczenia poszczególnych elementów informa-
cji pasażerskiej w zależności od rodzaju gabloty.

W przypadku gablot przystankowych i gablot w pojazdach, które odbiegają 
od wzorów określonych w niniejszym dokumencie układ informacji pasa-
żerskiej musi zostać zaakceptowany przez organizatora transportu. W razie 
potrzeby organizator transportu dostosuje informację pasażerską do nietypo-
wych formatów lub doda jej nowy element.

Zasady wprowadzania spójnego wizerunku

Kolorystyka ― identyfikacja wizualna

CMYK RGB HTML

BIAŁY 0 / 0 / 0 / 0 255 / 255 / 255 # FFFFFF

JASNOSZARY 1 0 / 0 / 0 / 5 245 / 245 / 245 # D9D9D6

JASNOSZARY 2 15 / 10 / 15 / 0 220 / 220 / 220 # DCDCDC

CIEMNOSZARY 1 30 / 25 / 25 / 10 175 / 175 / 175 # AFAFAF

CIEMNOSZARY 2 50 / 40 / 40 / 30 117 / 117 / 117 # 757575

CZARNY 40 / 40 / 40 / 100 0 / 0 / 0 # 000000

JASKRAWOŻÓŁTY 0 / 0 / 100 / 0 225 / 230 / 0 # FFE600

CZERWONY 0 / 100 / 100 / 0 225 / 30 / 30 # E11E1E
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Museo Sans 100, w:12pt, i:16pt

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak 
zdrowie. Nazywał się strzelbami a Pan 
świata wie, że przeszkadza kulturze,  
że miał strzelców licznych i nazwisko 
każdego z kim był, lecz mało przejmo-
wał zwyczaj, którym wszystko oddycha-
ło. Krótkie były pod strzechą zmieścić 
się w one lata Śród takich pól malowa-
nych zbożem rozmaitem wyzłacanych 
pszenicą, posrebrzanych żytem. 

Museo Sans 100, w:9pt, i:12pt

Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak ba-
zyliszek. asesor mniej wielkie, mniej był to 
mówiąc, że w takim Litwinka tylko widział 
swych domysłów tysiące kroków zamek dziś 
toczy się i, z rąk muskała włosów pukle nie 
korzystał dworze jak wiśnie bliźnięta. U tej 
komnacie mieszkanie kobiéce? Któż by rzekł 
- domy i raptem boczne drzwi od Rejenta, 
szczuplejszy i panien wiele.

Museo Sans 100, w:6pt, i:8pt

Stryjaszek myśli wkrótce spotkam stryjaszka, 
Podkomorstwo i nurkiem płynął na pagórku nie-
wielkim, we brzozowym gaju stał dwór szlachecki, 
z kim się żenił i goście proszeni. Sień wielka jak 
krzykną: ura! - tak rzuciły. Tuż i stołem siadał  
i ubiory. Była to mówiąc, że niecierpliwa młodzież 
teraźniejsza, Że zbyt lubił gesta). Teraz nie do-
strzegł, nazbyt rychło znikła ale widzę i palcami 
ruch chartów tym domu dostatek mieszka i każdy.

krój pisma: MUSEO SANS family

abcdefghijklmnoprstuwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ

1234567890!#$%^&*()

abcdefghijklmnoprstuwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ

1234567890!#$%^&*()

abcdefghijklmnoprstuwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUWXYZ

1234567890!#$%^&*()

Typografia
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SYSTEM OZNACZEŃ ― PIKTOGRAMY

Charakterystyka

Ważnym elementem komunikacji wi-
zualnej są piktogramy, które informują 
głównie o podsystemach transportu 
zbiorowego, których dotyczy schemat 
KMK oraz pory dnia, której dotyczy.

Pozostała informacja pasażerska poza 
schematami posiada piktogram „infor-
macja”.

Większość piktogramów została za-
czerpnięta z Systemu Informacji Miej-
skiej by zachować spójność wizualną 
z innymi nośnikami informacyjnymi na 
terenie Miasta. 

Na schematach prezentowany jest 
cały zestaw piktogramów niepodświe-
tlonych (bez informacji), a piktogramy 
aktywne prezentowane są jako ciem-
niejsze.

Piktogramy podświetlone są w zależ-
ności od treści schematu. W przypadku 
informacji pasażerskiej występuje tylko 
piktogram informacji, a w przypadku 
komunikatów o zmianach w funkcjo-
nowaniu KMK tylko czarny piktogram 
„zmiana trasy”. Żółty piktogram „zmia-
na trasy” stosowany jest na schema-
tach jako piktogram dodatkowy.

dzień / 
komunikacja dzienna

noc / 
komunikacja nocna

kolej / SKA

tramwaj

autobus

TeleBus

busy prywatnych 
przewoźników

Obszar Płatnego 
Parkowania

Park + Ride

Kiss + Ride oraz 
Kiss + Ride BUS

tramwaj wodny

rower

pieszy

piktogramy niepodświetlone

piktogramy podświetlone

kolej / SKA  
(podświetlona)

informacja
zmiana trasy/objazd/ 
utrudnienia 
(na schemacie)

zmiana trasy/objazd/ 
utrudnienia  
(na komunikacie)
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Wykaz piktogramów
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ZASADY SCHEMATU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Założenia bazowe

Jasnoszary, ciemnoszary, biały
 

Różne odcienie szarości stanowią 
podstawowy kolor górnego layoutu 
informacji pasażerskiej oraz legendy. 
W odcieniach szarości zaprezen-
towano również piktogramy infor-
mujące o podsystemach transportu 
publicznego. Dopełnieniem layotów 
są elementy i teksty w kolorze białym 
i czarnym.
.

Czarny
 

Kolor czarny prócz większości napi-
sów został także użyty jako tło dolne-
go layoutu informacji pasażerskiej, na 
którym eksponowane są: logo orga-
nizatora transportu, hasło przewod-
nie oraz adres strony internetowej 
organizatora transportu.

Czerwony, żółty
 

Kolor czerwony stosowany jest do 
podkreślenia najważniejszych infor-
macji, celem przykucia uwagi pasa-
żerów, np. tło numerów alarmowych 
czy napis „UWAGA!”.

Celem zwiększenia kontrastu komu-
nikatów o zmianach w funkcjono-
waniu KMK stosuje się górny layout 
w kolorze jaskrawożółtym z dopeł-
nieniem w postaci koloru czarnego. 
Kolor żółty użyty jest również w przy-
padku symbolu TeleBusa na schema-
cie TeleBusa. 

Uwzględniając potrzeby osób starszych, osób niedowidzących i przecięt-
nych użytkowników, wprowadza się zunifikowany schemat malowania 
i oznakowania z wyróżnieniem kolorystycznym najważniejszych informacji, 
pozwalający na łatwą identyfikację informacji pasażerskiej.
Na kolejnych stronach zaprezentowano wygląd layoutów informacji pasa-
żerskiej na przykładzie formatu A3 w orientacji poziomej  

i A5 w orientacji pionowej. Layouty dla pozostałych rozmiarów i orientacji 
zostały stworzone na ich podstawie i zawarte są w plikach wykonawczych.
Informacja pasażerska prezentowana jest w języku polskim i angielskim, jed-
nak w przypadku dużej objętości tekstu polskiego dopuszczalna jest rezy-
gnacja z wersji angielskiej. W przypadku treści informacji pasażerskiej tylko 
w języku polskim tytuł prezentowany jest także tylko w języku polskim.
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Museo Sans 700 22 pkt
Museo Sans 700 8 pkt / Museo Sans 500 7 pkt 

Museo Sans 500 7,5 pkt 
 

/

/ Museo Sans 500 13 pkt 

Museo Sans 700 11 pkt

Museo Sans 700 22 pkt
Museo Sans 500 7,5 pkt  /  

/ Museo Sans 500 13 pkt 

Museo Sans 700 11 pkt
Museo Sans 700 8 pkt / Museo Sans 500 7 pkt 

Museo Sans 700 22 pkt
Museo Sans 700 8 pkt / Museo Sans 500 7 pkt 

Museo Sans 500 7,5 pkt  /   

/ Museo Sans 500 13 pkt 

Museo Sans 700 11 pkt

Przykładowe layouty informacji pasażerskiej

Layouty górne
Format: A3
Orientacja: pozioma

Layout dolny
Format: A3
Orientacja: pozioma

2
3

2
7

2
3

2
7

2
3

2
7

pole na nazwę 
systemu KMK 

PL / EN

pole na nazwę schematu 
lub zakresu informacji 

PL / EN

pole na datę aktualizacji 
schematu lub informacji

PL / EN

pole pikr-
togramów

Rodzaj: schematy KMK

Rodzaj: schematy ze zmianami w funkcjonowaniu KMK

Rodzaj: informacja pasażerska, w tym schematy węzłów

2
4 Museo Sans 700 1 8 pkt  /  Museo Sans 500 1 3 pkt

pole na logo organiza-
tora transportu publicz-

nego
PL

pole na hasło organizatora 
i adres strony www

PL

2
0
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MS 700 18 pkt
Museo Sans 700 8 pkt / Museo Sans 500 7 pkt 

/ MS 500 10 pkt 

Przykładowe layouty informacji pasażerskiej

Layouty górne
Format: A5
Orientacja: pionowa

Layout dolny
Format: A5
Orientacja: pionowa

MS 700 1 3 pkt / M S 500 1 0 pkt

2
3

2
7

Rodzaj: informacja pasażerska

Rodzaj: komunikat ze zmianami w funkcjonowaniu KMK

2
3

2
7

2
4

2
0

MS 700 18 pkt / MS 500 10 pkt 

Museo Sans 700 8 pkt / Museo Sans 500 7 pkt  

 

pole na nazwę 
systemu KMK 

PL / EN

pole na nazwę komu-
nikatu

PL / EN

pole pikr-
togramów

pole na logo organiza-
tora transportu publicz-

nego
PL

pole na hasło organizatora 
i adres strony www

PL
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Zasady budowy

1:4

A5

148

2
10

A5

148

2
10

Podstawowymi formatami informacji pasażerskiej są: A3 poziomy w przy-
padku schematów, A4 pionowy oraz A5 pioznowy w przypadku informacji 
pasażerskiej - formaty z serii A zgodne z normą PN-EN ISO 216:2009. 
W przypadku niestandardowych gablot przystankowych dopuszcza się więk-

sze formaty z serii A lub inne, dostosowane do formatu gablot przystanko-
wych czy ramek ekspozycyjnych w pojazdach. Projektem niestandardowych 
formatów informacji pasażerskiej zajmuje się organizator transportu publicz-
nego.
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ZAKRES INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Przystanki

W przypadku gablot przystankowych podstawowy zakres informacji pasa-
żerskiej stanowią: 
1. rozkłady jazdy (układane według rosnącej numeracji),
2. cennik biletów zwykłych, 
3. cennik biletów okresowych, 
4. wykaz uprawnień, 
5. informacja o organizatorze, operatorach wraz z numerami telefonów,
6. informacje porządkowe (w tym zakaz palenia),
7. informacja o biletach mobilnych,
8. schemat sieci KMK lub sieci tramwajowej.

Dodatkowy zakres informacji pasażerskiej w gablotach stanowią: 
1. informacja o przystanku początkowym/końcowym,
2. informacja o przystankach podwójnych (w gablocie i taśma na wiacie),
3. komunikaty o zmianach w funkcjonowaniu KMK,
4. komunikaty o zmianach w funkcjonowaniu KMK umieszczane pomię-

dzy rozkładami (o wyglądzie zbliżonym do wyglądu rozkładów),
5. komunikat o bagażnikach rowerowych dostępnych na danej linii, 

umieszczany pomiędzy rozkładami (o wyglądzie zbliżonym do wyglądu 
rozkładów),

6. schemat sieci TeleBus,
7. schemat węzła przesiadkowego,
8. mapa sieci KMK (w przypadku dodatkowych dużych gablot).

W przypadku zbyt małej liczby przegródek w gablotach przystankowych 
informacja o biletach mobilnych może zostać pominięta bądź czasowo 
zasłonięta przez komunikaty o zmianach w funkcjonowaniu KMK.

Treść części informacji pasażerskiej ma charakter poglądowy na wybranym 
przykładzie, np. treść komunikatów. Księga nie będzie każdorazowo aktu-
alizowana przy zmianie treści informacji pasażerskiej, np. treści uprawnień

Prócz informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych wiata (lub słu-
pek) wyposażony winien być w tabliczkę z nazwą przystanku oraz tabliczki 
z numerami linii odjeżdżającymi z przystanku.

Pojazdy

W przypadku ramek ekspozycyjnych w pojazdach KMK podstawowy za-
kres informacji pasażerskiej (nie uwzględniając naklejek ujętych w Księ-
dze Identyfikacji Wizualnej pojazdw KMK) stanowią: 
1. cennik biletów zwykłych, 
2. wykaz uprawnień, 
3. przepisy porządkowe,
4. informacja o organizatorze, operatorach wraz z numerami telefo-

nów.

Dodatkowy zakres informacji pasażerskiej w pojazdach KMK stanowią: 
1. schemat sieci KMK lub sieci tramwajowej,
2. schemat sieci TeleBus,
3. cennik biletów okresowych.

Treść części informacji pasażerskiej ma charakter poglądowy na wybra-
nym przykładzie, np. treść komunikatów. Księga nie będzie każdorazo-
wo aktualizowana przy zmianie treści informacji pasażerskiej, np. treści 
uprawnień.



Księga Identyfikacji Informacji Pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Krakowie  ― Zasady identyfikacji26

Wykaz informacji pasażerskiej

AA

1:2

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Cennik biletów zwykłych i okresowych
Format: A4
Orientacja: pionowa

AA1

STREFA 
ZONE

BILETY OKRESOWE
PERIOD TICKETS

CENA BILETU
TICKET FARE

CENA BILETU 
MIESZKAŃCA3

KRAKOW TICKET3

NORMALNY
FULL FARE

SPECJALNY2

SPECIAL2

ULGOWY 
REDUCED

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY 
REDUCED
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

69,00 zł x 34,50 zł 45,00 zł 22,50 zł

na 2 linie
2 lines

89,00 zł x 44,50 zł 58,00 zł 29,00 zł

sieciowy
network

106,00 zł 80,00 zł 53,00 zł 69,00 zł 34,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 220,00 zł x 143,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

29,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc – sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

50,00 zł x x x x
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

96,00 zł x 48,00 zł x x

na 2 linie
2 lines

104,00 zł x 52,00 zł 73,00 zł 36,50 zł

sieciowy
network

158,00 zł 126,00 zł 79,00 zł 121,00 zł 60,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 299,00 zł x 222,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

46,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc - sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

100,00 zł x x x x

WSPÓLNY bilet imienny na 1 miesiąc na 
łączone przejazdy pojazdami KMK i pociągami 
POLREGIO sp. z o. o. lub Kolei Małopolskich 
sp. z o. o.
COMBINED personal monthly ticket valid on 
Public Transport in Krakow vehicles and on 
POLREGIO or Koleje Małopolskie trains

Bilety do nabycia u przewoźników kolejowych. Informacje 
o cenach i warunkach korzystania dostępne na stronie ZTP
Ticket retail at railway operators. Information about prices 

and by-laws available on the ZTP website

1 Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się 
jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy 
następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr 
i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr 
zaokrąglana jest w górę)
The price of monthly ticket purchased for multiple periods is equal 
to the multiple of monthly ticket price with a 1% discount for each 
additional month rounding to 0.10 PLN

2 Bilety specjalne – przy zakupie jednorazowo co najmniej 50 sztuk 
biletów sieciowych imiennych

 Special tickets – price in case of one-time purchase of 50 or more 
monthly personal network tickets

3 Bilet Mieszkańca – dla beneficjentów programu pn. “Karta Krakows-
ka” www.kk.krakow.pl

 Krakow Ticket – for beneficiaries of “Krakow Card” program 
www.kk.krakow.pl

Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego 
uprawnione
Reduced fares apply only to eligible customers

Biletów okresowych nie można nabywać na linie zastępcze, spec-
jalne, wspomagające i nocne 
Monthly tickets cannot be purchased for replacement, extra, 
supplementary and night lines

Bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego 
okresu przedsprzedaży
Monthly tickets may be purchased in 30 days advance

Opłata za powtórne i każde kolejne wydanie karty elektronicznej – 
nośnika biletów okresowych wynosi 8 zł
The fee for the duplicate and any subsequent issuance of the elec-
tronic smart card for monthly tickets is 8 PLN

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

Cennik biletów okresowych
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Period ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

AA2
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1:2Uprawnienia
Format: A4
Orientacja: pionowa

AB1

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski
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AC1

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

19.10.2018

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

R O Z D Z I A Ł  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz 

warunki świadczenia usług przewozu osób i bagażu w Komunikacji 
Miejskiej w  Krakowie, organizowanej i nadzorowanej przez 
jednostkę Gminy Miejskiej Kraków, która wykonuje zadania 
organizatora publicznego transportu zbiorowego. Przewozy 
Komunikacji Miejskiej w Krakowie realizowane są w obszarze 
Gminy Miejskiej Kraków oraz miast i gmin, które przystąpiły do 
porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2. Przez określenie „pojazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie” 
należy rozumieć autobusy, tramwaje i inne środki transportowe 
skierowane do obsługi miejskich linii komunikacyjnych oraz linii 
aglomeracyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi.

3. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami Komunikacji Miejskiej 
w  Krakowie, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru 
ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

4. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza 
poprzez zakup odpowiedniego biletu. W  przypadku korzystania 
z biletu papierowego pasażer przy pierwszym przejeździe 
niezwłocznie po wejściu do pojazdu jest zobowiązany skasować 
bilet i zachować go na czas podróży.

5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen 
biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych 
i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących 
w  Komunikacji Miejskiej w  Krakowie, określonych odrębną 
uchwałą Rady Miasta Krakowa.

6. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu 
widocznym dla pasażerów informację o  obowiązujących 
przepisach porządkowych a  także informację z adresem, pod 
który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu 
przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać 
czytelny identyfikator.

R O Z D Z I A Ł  I I
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA

§ 2
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko 

na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym 
zatrzymaniu pojazdu.

2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym 
(piktogramem):
1) siedzenia specjalne dla pasażerów o ograniczonej zdolności 

poruszania się, w tym dla:
- kobiet ciężarnych,
- osób z dzieckiem na ręku,
- osób niepełnosprawnych,
- osób z upośledzeniem narządu ruchu, 
- osób w podeszłym wieku,

2) stanowiska dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

§ 3
1. Pasażerowie:

1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi 
drzwiami przeznaczonymi do tego celu,

2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się 
uchwytów lub poręczy,

3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym 
„na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem 
poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku 
znajdującego się w pobliżu drzwi,

4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania 
powinni stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika 
informacji o charakterze porządkowym,

5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem 
aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz 
utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.

2. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone 
znakiem graficznym (piktogramem), o którym mowa w § 2 ust. 2, 
ma bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia 
się osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.

3. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka 
inwalidzkiego lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku 
przeznaczonym do tego celu.

4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno 
być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. 
W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć 
z wózka.

5. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją 
kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz 
w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres 
powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji 
dla pasażerów.

§ 4
Zabrania się pasażerom:

1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu, 
2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń 

i wyposażenia, 
5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić 

innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, 
7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radio-

odbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

8. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania 
tzw. e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe,

9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie 
jazdy lub postoju,

10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek 
rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada 
stosowne upoważnienie,

11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów 

na szkody lub obrażenia,
13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach 

publicznych.

§ 5
Kierujący pojazdem:

1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą 
kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, 
po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest 
podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia 
osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie 
miejsc w pojeździe,

2. uchylony
3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” 

zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi i w sytuacji 
określonej w § 3 ust.1 pkt. 3 lub widząc pasażera oczekującego 
na takim przystanku do zatrzymania na nim pojazdu,

4. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących 
zabrudzić innych pasażerów i pojazd, palących tytoń, 
używających tzw. e-papierosów oraz zachowujących się 
agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla 
pasażerów, 

5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż 
Miejską, celem interwencji lub zjechać z  trasy przejazdu do 
najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,

6. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać 
posiłków, palić tytoniu.

§ 6
Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru 
ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt. 4 
oraz § 9 i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

R O Z D Z I A Ł  I I I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 7
1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie 

pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej 

przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową 
w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

§ 8
1. Przewoźnik odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione 

przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. 
Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania 
szkody w tym pojeździe.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego 
nie zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo 
zmian kierunku jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-
organizacyjnymi.

R O Z D Z I A Ł  I V
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO 

§ 9
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż 

podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia 
ich w  pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na 
zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały 
widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały 
bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu 
pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu 
bagażu o  rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla 
podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych 
i inwalidzkich.

3. Przewóz rowerów jest dopuszczony:
- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny 

przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku 
zewnętrznym. W takiej sytuacji załadunek i rozładunek rowerów 
możliwy jest tylko i wyłącznie na przystanku początkowym 
i końcowym.

- w pojazdach nie wyposażonych w bagażnik zewnętrzny 
– wewnątrz pojazdu w szczególności w miejscu do tego 
wyznaczonym, o ile nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające 
wniesienie roweru np.: znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie 
pozwalająca na swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru.

4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają 
kagańce i  trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być 
umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający 
przed wyrządzeniem szkody.

5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu 
ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa 
przeciwko wściekliźnie.

6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer 
przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik 
odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy 
szkoda powstała z winy przewoźnika.

§ 10
1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie 

jego urządzeń i  wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia 
odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) 
powstałe w związku z  przewozem bagażu podręcznego lub 
zwierząt.

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach 
przeznaczonych do siedzenia.

§ 11
W pojazdach nie wolno przewozić:

1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom 
lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre 
narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, 
farbami itp.),

2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, 
żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów 
niebezpiecznych,

3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,

4. w przypadku nie stosowania się do ustaleń pkt. 1., 2. i 3. 
powyżej – kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi 
przewozu.

R O Z D Z I A Ł  V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 12

We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach 
oraz w  kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo 
przewozowe z dnia 15  listopada 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2000 r., nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami 
wykonawczymi). 

AN EXTRACT FROM REGULATIONS 
OF TRANSPORT OF PASSENGERS 

AND HAND LUGGAGE IN VEHICLES 
OF MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT 

IN KRAKOW

§ 1
4. Passengers shall pay the required fee for the journey by purchasing 

the appropriate ticket. If the passenger chooses to use a paper 
ticket, he or she shall validate it immediately upon boarding the 
vehicle on his or her first journey and keep it for the duration 
thereof.

5. Passengers are required to abide by relevant regulations regarding 
ticket prices and other fees, concession fees and free journeys, 
as well as the tariff regulations valid in the Krakow Municipal 
Transport system set forth in a separate Ordinance of the Krakow 
City Council.

§ 4
Passengers are forbidden to:

1. Board the vehicle or disembark upon hearing the departure 
signal, 

2. Travel on the steps or external elements of the vehicle,
3. Open vehicle doors while vehicle is in motion,
4. Litter in the vehicle or damage its fittings and equipment, 
5. Lean out of the vehicle or lean against its doors while travelling,
6. Consume food which may make other passengers dirty or in any 

way contaminate the interior of the vehicle, 
7. Play musical instruments, use loudspeakers or disturb order in 

the vehicle in any other way,
8. Smoke or drink alcoholic beverages in the vehicle,
9. Throw any objects out of the vehicle while travelling or at stops,
10. Conduct fund-raising or collection activities, with the exception 

of cases when the organiser holds the required permit,
11. Board the vehicle while wearing roller skates or rollerblades,
12. Perform any actions which may damage or injure other 

passengers,
13. Perform other activities which are not permitted in public 

spaces.

§ 9
1. Passengers may transport animals or luggage in the vehicle if it is 

possible to place them in such a way as to avoid impeding the free 
movement of passengers or damaging their clothes, obstructing 
the view of the driver or endangering traffic safety.

§ 10
1. Passengers shall be responsible for dirtying the vehicle or damaging 

its equipment or fittings, as well as for the damages or injuries 
sustained by other passengers (e.g. dog bites) as a result of 
transporting luggage or animals.

2. Luggage or animals may not be placed on seats.

Podstawa prawna: Jednolity tekst uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób 
i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego: nr LXIV/1418/17 z dnia 15 lutego 
2017 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. (nr CXI/2903/18).
Legal basis: Resolution No. XLIV/544/08 of the Krakow City Council of 28th May 2008, as further amended
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PRZEPISY PORZĄDKOWE
DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU 

POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
W KRAKOWIE

R O Z D Z I A Ł  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz warunki 

świadczenia usług przewozu osób i bagażu w Komunikacji Miejskiej 
w  Krakowie, organizowanej i nadzorowanej przez jednostkę Gminy 
Miejskiej Kraków, która wykonuje zadania organizatora publicznego 
transportu zbiorowego. Przewozy Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
realizowane są w obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz miast i gmin, 
które przystąpiły do porozumień w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego.

2. Przez określenie „pojazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie” należy 
rozumieć autobusy, tramwaje i inne środki transportowe skierowane 
do obsługi miejskich linii komunikacyjnych oraz linii aglomeracyjnych 
objętych porozumieniami międzygminnymi.

3. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, 
osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są 
do przestrzegania niniejszych przepisów.

4. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez 
zakup odpowiedniego biletu. W przypadku korzystania z biletu 
papierowego pasażer przy pierwszym przejeździe niezwłocznie po 
wejściu do pojazdu jest zobowiązany skasować bilet i zachować go na 
czas podróży.

5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów 
i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
oraz przepisów taryfowych obowiązujących w Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie, określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Krakowa.

6. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym 
dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych 
a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski 
lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem 
powinna posiadać czytelny identyfikator.

R O Z D Z I A Ł  I I
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA

§ 2
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na 

odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu 
pojazdu.

2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym 
(piktogramem):
1) siedzenia specjalne dla pasażerów o ograniczonej zdolności 

poruszania się, w tym dla:
- kobiet ciężarnych,
- osób z dzieckiem na ręku,
- osób niepełnosprawnych,
- osób z upośledzeniem narządu ruchu, 
- osób w podeszłym wieku,

2) stanowiska dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

§ 3
1. Pasażerowie:

1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami 
przeznaczonymi do tego celu,

2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się 
uchwytów lub poręczy,

3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na 
żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez 
naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się 
w pobliżu drzwi,

4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni 
stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika informacji 
o charakterze porządkowym,

5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby 
nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać 
kierującemu prowadzenie pojazdu.

2. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone 
znakiem graficznym (piktogramem), o którym mowa w § 2 ust. 2, ma 
bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się 
osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.

3. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego 
lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku przeznaczonym do tego 
celu.

4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być 
zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku 
braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

5. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu 
pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce 
przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać 
podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.

§ 4
Zabrania się pasażerom:

1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu, 
2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, 
5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych 

pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, 
7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radio-

odbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
8. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania tzw. 

e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe,
9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub 

postoju,
10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, 

za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne 
upoważnienie,

11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na 

szkody lub obrażenia,
13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach 

publicznych.

§ 5
Kierujący pojazdem:

1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą 
kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po 
opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać 
na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom 
oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,

2. uchylony
3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany 

jest do zwracania szczególnej uwagi i w sytuacji określonej w § 3 ust.1 
pkt. 3 lub widząc pasażera oczekującego na takim przystanku do 
zatrzymania na nim pojazdu,

4. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących 
zabrudzić innych pasażerów i pojazd, palących tytoń, używających 
tzw. e-papierosów oraz zachowujących się agresywnie, bądź 
stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów, 

5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, 
celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego 
komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,

6. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, 
palić tytoniu.

§ 6
Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru 
ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt. 4 oraz § 9 
i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

R O Z D Z I A Ł  I I I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 7
1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu 

lub innych urządzeń komunikacyjnych.
2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej 

przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową 
w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

§ 8
1. Przewoźnik odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione 

przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. 
Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody 
w tym pojeździe.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie 
zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku 
jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.

R O Z D Z I A Ł  I V
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO 

§ 9
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, 

jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie 
utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych 
pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu 
pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu 
bagażu o  rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla 
podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych 
i inwalidzkich.

3. Przewóz rowerów jest dopuszczony:
- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany 

do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. 
W takiej sytuacji załadunek i rozładunek rowerów możliwy jest tylko 
i wyłącznie na przystanku początkowym i końcowym.

- w pojazdach nie wyposażonych w bagażnik zewnętrzny – wewnątrz 
pojazdu w szczególności w miejscu do tego wyznaczonym, o ile 
nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np.: 
znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne 
wprowadzenie i ustawienie roweru.

4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce 
i  trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone 
w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem 
szkody.

5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu 
ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko 
wściekliźnie.

6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi 
przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za 
bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała 
z winy przewoźnika.

§ 10
1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego 

urządzeń i  wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione 
przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku 
z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych 
do siedzenia.

§ 11
W pojazdach nie wolno przewozić:

1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub 
mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, jak: 
piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),

2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, 
radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,

4. w przypadku nie stosowania się do ustaleń pkt. 1., 2. i 3. powyżej – 
kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

R O Z D Z I A Ł  V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 12

We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz 
w  kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo przewozowe z dnia 
15 listopada 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 
z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi). 

AN EXTRACT FROM REGULATIONS OF TRANSPORT 
OF PASSENGERS AND HAND LUGGAGE IN VEHICLES 

OF MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT IN KRAKOW

§ 1
4. Passengers shall pay the required fee for the journey by purchasing the 

appropriate ticket. If the passenger chooses to use a paper ticket, he or she 
shall validate it immediately upon boarding the vehicle on his or her first 
journey and keep it for the duration thereof.

5. Passengers are required to abide by relevant regulations regarding ticket 
prices and other fees, concession fees and free journeys, as well as the 
tariff regulations valid in the Krakow Municipal Transport system set forth in 
a separate Ordinance of the Krakow City Council.

§ 4
Passengers are forbidden to:

1. Board the vehicle or disembark upon hearing the departure signal, 
2. Travel on the steps or external elements of the vehicle,
3. Open vehicle doors while vehicle is in motion,
4. Litter in the vehicle or damage its fittings and equipment, 
5. Lean out of the vehicle or lean against its doors while travelling,
6. Consume food which may make other passengers dirty or in any way 

contaminate the interior of the vehicle, 
7. Play musical instruments, use loudspeakers or disturb order in the vehicle 

in any other way,
8. Smoke or drink alcoholic beverages in the vehicle,
9. Throw any objects out of the vehicle while travelling or at stops,
10. Conduct fund-raising or collection activities, with the exception of cases 

when the organiser holds the required permit,
11. Board the vehicle while wearing roller skates or rollerblades,
12. Perform any actions which may damage or injure other passengers,
13. Perform other activities which are not permitted in public spaces.

§ 9
1. Passengers may transport animals or luggage in the vehicle if it is possible 

to place them in such a way as to avoid impeding the free movement of 
passengers or damaging their clothes, obstructing the view of the driver 
or endangering traffic safety.

§ 10
1. Passengers shall be responsible for dirtying the vehicle or damaging its 

equipment or fittings, as well as for the damages or injuries sustained by other 
passengers (e.g. dog bites) as a result of transporting luggage or animals.

2. Luggage or animals may not be placed on seats.

Podstawa prawna: Jednolity tekst uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 
28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób 
i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (uchwała Rady Miasta Krakowa 
w sprawie przyjęcia i  ogłoszenia tekstu jednolitego: nr LXIV/1418/17 z dnia 15 lute-
go 2017 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Krakowa 
z dnia 26 września 2018 r. (nr CXI/2903/18).

Legal basis: Resolution No. XLIV/544/08 of the Krakow City Council of 28th May 2008, 
as further amended
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Wykaz informacji pasażerskiej

AD1

1:2Informacje o organizatorze, operatorach wraz z telefonami alarmowymi
Format: A5
Orientacja: pionowa

AD1

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl
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Wykaz informacji pasażerskiej

AD2

1:2Informacje o organizatorze, operatorach wraz z telefonami alarmowymi
Format: 297 x 174
Orientacja: pozioma

AD2.1

AD2.2

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MOBILIS SP. Z O.O.  
ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D
31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O.  
Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance

Administratorem Państwa danych pozyskanych z systemu 
monitoringu jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie  
z siedzibą przy ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ZTP: 
iod@ztp.krakow.pl 

Przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Mobilis Sp. z o. o. 
z siedzibą przy ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa
Kontakt e-mail z Inspektorem Ochr. Danych Osobowych Mobilis:  
rodo@mobilis.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji 
lub prowadzenia korespondencji w sprawie funkcjonowania KMK w Krakowie, 
rozpatrywania wniosków, udzielania wyjaśnień. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia RODO.

W celu prowadzenia monitoringu w pojazdach KMK dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pasażerów KMK oraz przestrzegania przepisów porządkowych przez pracowników 
administratora danych i  podmiotów działających na jego zlecenia oraz mienia 
publicznego lub osób trzecich - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO z zw. z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym.

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O.  
Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance
Informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych 
są:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,  

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie,  

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności 
w celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa, 
rozpatrywania skarg, reklamacji, prowadzenia korespondencji w 
sprawie funkcjonowania komunikacji, kontroli oraz dystrybucji 
biletów w KMK, ochrony mienia administratorów i mienia 
publicznego oraz optymalizacji funkcjonowania KMK.

Szczegółowe cele przetwarzania danych wraz z ich podstawami 
prawnymi oraz zakresem odpowiedzialności Administratorów 
znajdują się na stronach internetowych: 
www.mpk.krakow.pl/pl/rodo i www.ztp.krakow.pl/rodo

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto 
mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Nagranie utrwalone na monitoringu wizyjnym będzie przecho-

wywane przez maksymalnie 90 dni lub do zakończenia czynności 
związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami. 

Odbiorcami danych są podmioty odpowiadające za serwis 
urządzeń i oprogramowania związanego z  monitoringiem, 
świadczące usługi kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej 
oraz świadczące usługi prawne na rzecz administratorów. 

Dane kontaktowe do Inspektorów Danych Osobowych 
Administratorów:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 

31-072 Kraków lub e-mail: iod@ztp.krakow.pl 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie, 

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków  lub e-mail:  
iodo@mpk.krakow.pl 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl
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Wykaz informacji pasażerskiej

1:2Informacje o organizatorze, operatorach wraz z telefonami alarmowymi
Format: 420 x 210
Orientacja: pozioma

AD3.1

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O.  
Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance

Informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych są:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,  

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie,  

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu 
zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa, rozpatrywania 
skarg, reklamacji, prowadzenia korespondencji w  sprawie funkcjonowania 
komunikacji, kontroli oraz dystrybucji biletów w KMK, ochrony mienia 
administratorów i mienia publicznego oraz optymalizacji funkcjonowania KMK.

Szczegółowe cele przetwarzania danych wraz z ich podstawami prawnymi 
oraz zakresem odpowiedzialności Administratorów znajdują się na stronach 
internetowych: www.mpk.krakow.pl/pl/rodo i www.ztp.krakow.pl/rodo

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Nagranie utrwalone na monitoringu wizyjnym będzie przechowywane 

przez maksymalnie 90 dni lub do zakończenia czynności związanych 
z zarejestrowanymi zdarzeniami. 

Odbiorcami danych są podmioty odpowiadające za serwis urządzeń 
i oprogramowania związanego z  monitoringiem, świadczące usługi 
kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej oraz świadczące usługi 
prawne na rzecz administratorów. 

Dane kontaktowe do Inspektorów Danych Osobowych Administratorów:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,  

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków lub e-mail: iod@ztp.krakow.pl 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie,  

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków  lub e-mail: iodo@mpk.krakow.pl 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl

AD3
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Wykaz informacji pasażerskiej

1:2Informacje o organizatorze, operatorach wraz z telefonami alarmowymi
Format: 420 x 210
Orientacja: pozioma

AD3.2AD3

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MOBILIS SP. Z O.O.  
ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D
31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O.  
Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance

Administratorem Państwa danych pozyskanych z systemu monitoringu jest 
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielopole 1, 
31-072 Kraków
Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ZTP: 
iod@ztp.krakow.pl 

Przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Mobilis Sp. z o. o. z siedzibą 
przy ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa
Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Mobilis:   
rodo@mobilis.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji lub prowadzenia 
korespondencji w sprawie funkcjonowania KMK w Krakowie, rozpatrywania wniosków, udzielania 
wyjaśnień. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia 
RODO.

W celu prowadzenia monitoringu w pojazdach KMK dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów KMK 
oraz przestrzegania przepisów porządkowych przez pracowników administratora danych i podmiotów 
działających na jego zlecenia oraz mienia publicznego lub osób trzecich - przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO z zw. z art. 9a ustawy o samorządzie 
gminnym.

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl
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Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O. Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance
Informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych są:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,  

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie,  

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu zapewnienia 
wymaganych warunków bezpieczeństwa, rozpatrywania skarg, reklamacji, 
prowadzenia korespondencji w  sprawie funkcjonowania komunikacji, kontroli 

oraz dystrybucji biletów w KMK, ochrony mienia administratorów i mienia 
publicznego oraz optymalizacji funkcjonowania KMK.

Szczegółowe cele przetwarzania danych wraz z ich podstawami prawnymi 
oraz zakresem odpowiedzialności Administratorów znajdują się na stronach 
internetowych: www.mpk.krakow.pl/pl/rodo i www.ztp.krakow.pl/rodo

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nagranie utrwalone na monitoringu wizyjnym będzie przechowywane przez maksymalnie 90 dni lub do 
zakończenia czynności związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami. 

Odbiorcami danych są podmioty odpowiadające za serwis urządzeń i oprogramowania związanego 
z monitoringiem, świadczące usługi kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej oraz świadczące usługi 
prawne na rzecz administratorów. 

Dane kontaktowe do Inspektorów Danych Osobowych Administratorów:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków  

lub e-mail: iod@ztp.krakow.pl 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków  

lub e-mail: iodo@mpk.krakow.pl 

Komunikacja Miejska w Krakowie
Public Transport in Krakow  

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Wykaz informacji pasażerskiej

AD4

1:2Informacje o organizatorze, operatorach wraz z telefonami alarmowymi
Format: A4
Orientacja: pionowa

AD4.1
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Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MOBILIS SP. Z O.O. ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D
31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O. Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance

Administratorem Państwa danych pozyskanych z systemu 
monitoringu jest Zarząd Transportu Publicznego 
w Krakowie z siedzibą przy ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
ZTP: iod@ztp.krakow.pl 

Przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Mobilis Sp. 
z o. o. z siedzibą przy ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa
Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
Mobilis:  rodo@mobilis.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu 
rozpatrywania reklamacji lub prowadzenia korespondencji 
w sprawie funkcjonowania KMK w Krakowie, rozpatrywania 
wniosków, udzielania wyjaśnień. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 
rozporządzenia RODO.

W celu prowadzenia monitoringu w pojazdach KMK 
dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów KMK oraz 
przestrzegania przepisów porządkowych przez pracowników 
administratora danych i  podmiotów działających na jego 

zlecenia oraz mienia publicznego lub osób trzecich - przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO z zw. z art. 9a 
ustawy o samorządzie gminnym.

Komunikacja Miejska w Krakowie
Public Transport in Krakow  

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Wykaz informacji pasażerskiej

AD4

1:2Informacje o organizatorze, operatorach wraz z telefonami alarmowymi
Format: A4
Orientacja: pionowa

AD4.2
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Wykaz informacji pasażerskiej

AE

1:2Informacje porządkowe
Format: A5
Orientacja: pionowa

AE2

UWAGA!
Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AE1
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Wykaz informacji pasażerskiej

AF

1:2Informacja o przystanku podwójnym
Format: A5
Orientacja: pionowa

AF1

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl
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Wykaz informacji pasażerskiej

AG

1:2Informacja o możliwości zakupu biletów przez aplikacje mobilne
Format: A5
Orientacja: pionowa

AG1

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl
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Wykaz informacji pasażerskiej

AH1

1:2Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK
Format: A5
Orientacja: pionowa

AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Dotyczy: zmian w komunikacji autobusowej

Linie: 106, 136, 578 - nowe linie autobusowe
178 - zmiana (skrócenie) stałej trasy
478 - likwidacja linii

Obowiązuje: od dnia 4 lipca 2020 r. (sobota)

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) zawiadamia, że od 
dnia 4 lipca 2020 (sobota), zostaną wprowadzone poniższe, stałe 
zmiany w komunikacji autobusowej:

106
Nowa linia autobusowa, kursująca na trasie:
ŁAGIEWNIKI – Brożka – Grota-Roweckiego – Kobierzyńska – 
Babińskiego – Skotnicka – SKOTNIKI SZKOŁA

136
Nowa linia autobusowa, kursująca na trasie:
ŁAGIEWNIKI – Brożka – Grota-Roweckiego – Kobierzyńska – 
Zawiła – Borkowska – Krygowskiego – Bartla – POD FORTEM

178
Będzie kursować po nowej (skróconej) trasie:
MISTRZEJOWICE – … – Nowohucka – Powstańców Wielko-
polskich – al. Powstańców Śląskich – Tischnera – ŁAGIEWNIKI

478 Zostanie zlikwidowana

578

Nowa linia autobusowa przyspieszona kursująca na trasie:
MISTRZEJOWICE – Ks. Jancarza – Wiślicka – Stella-Sawickiego 
– Nowohucka – Powstańców Wielkopolskich – al. Powstańców 
Śląskich – Tischnera – Brożka – Grota-Roweckiego – Bobrzyń-
skiego – CZERWONE MAKI P+R

Linia 578 będzie się zatrzymywać tylko na wybranych przystankach

122a
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Wykaz informacji pasażerskiej

1:2Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK
Format: A4
Orientacja: pozioma

AH2AH2

Komunikat

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

PRZYSTANEK  
ZLIKWIDOWANY

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) zawiadamia,  
że od dnia 15 lipca 2020 (środa), w związku z przywróceniem 

stałej trasy linii 158 do pętli PODWIERZBIE, 
tymczasowy przystanek DOBRY POCZĄTEK dla linii 158, 

został zlikwidowany.

134
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Wykaz informacji pasażerskiej

AR

1:2Rozkady jazdy standardowy
Format: A5
Orientacja: pionowa

AR1.2AR1.1

Rodzaj: rozkłady standardowe Rodzaj: rozkłady standardowe ze zmianą trasy linii

   
 

 CZERWONE MAKI P+R  -  Bobrzyńskiego,  
Grota-Roweckiego,  Kapelanka,  Monte Cassino,  Dietla,  
Starowiślna,  Westerplatte,  Lubicz,  Mogilska,  Al. Jana Pawła 
II,  Bieńczycka,  Al. Andersa,  Broniewskiego,  Mikołajczyka,  
Piasta Kołodzieja  -  OS.PIASTÓWCzerwone Maki P+R 0)

Chmieleniec 1)
Kampus UJ 2)
Ruczaj 3)
Norymberska 4)
Grota-Roweckiego 5)
Lipińskiego 6)
Kobierzyńska 7)
Słomiana 8)
Kapelanka 9)
Szwedzka10)
Rondo Grunwaldzkie11)
Orzeszkowej12)
Stradom13)
Starowiślna14)
Poczta Główna15)
Teatr Słowackiego16)
Lubicz17)
Rondo Mogilskie18)
Cystersów19)
Białucha20)
TAURON Arena 
Kraków Wieczysta

21)

Muzeum Lotnictwa22)
...-
Os.Piastów34)

Dzień powszedni Soboty Święta
 4      4    4   

 5          5      5     

 6              6      6     

 7              7      7     

 8              8      8     

 9          9      9     

10         10     10     

11         11     11     

12         12     12     

13         13     13     

14           14     14     

15             15     15     

16             16     16     

17             17     17     

18           18     18     

19       19     19     

20       20     20     

21     21     21     

22     22     22     

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.

    Rozkład jazdy ważny od 13.05.2020

   
 

 CZERWONE MAKI P+R  -  Bobrzyńskiego,  
Grota-Roweckiego,  Kapelanka,  Monte Cassino,  Dietla,  
Starowiślna,  Westerplatte,  Lubicz,  Mogilska,  Al. Jana Pawła 
II,  Bieńczycka,  Al. Andersa,  Broniewskiego,  Mikołajczyka,  
Piasta Kołodzieja  -  OS.PIASTÓWCzerwone Maki P+R 0)

Chmieleniec 1)
Kampus UJ 2)
Ruczaj 3)
Norymberska 4)
Grota-Roweckiego 5)
Lipińskiego 6)
Kobierzyńska 7)
Słomiana 8)
Kapelanka 9)
Szwedzka10)
Rondo Grunwaldzkie11)
Orzeszkowej12)
Stradom13)
Starowiślna14)
Poczta Główna15)
Teatr Słowackiego16)
Lubicz17)
Rondo Mogilskie18)
Cystersów19)
Białucha20)
TAURON Arena 
Kraków Wieczysta

21)

Muzeum Lotnictwa22)
...-
Os.Piastów34)

Dzień powszedni Soboty Święta
 4      4    4   

 5          5      5     

 6              6      6     

 7              7      7     

 8              8      8     

 9          9      9     

10         10     10     

11         11     11     

12         12     12     

13         13     13     

14           14     14     

15             15     15     

16             16     16     

17             17     17     

18           18     18     

19       19     19     

20       20     20     

21     21     21     

22     22     22     

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.

    Rozkład jazdy ważny od 13.05.2020
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Wykaz informacji pasażerskiej

AR

1:2Rozkłady jazdy linii obsługiwanych taborem niskopodłogowym
Format: A5
Orientacja: pionowa

AR2.2AR2.1

Rodzaj: rozkłady linii obsł. taborem niskopodłogowym Rodzaj: rozkł. linii obsł. tab. niskop. ze zmianą trasy linii

   
 

 CZERWONE MAKI P+R  -  Bobrzyńskiego,  
Grota-Roweckiego,  Kapelanka,  Monte Cassino,  Dietla,  
Starowiślna,  Westerplatte,  Lubicz,  Mogilska,  Al. Jana Pawła 
II,  Bieńczycka,  Al. Andersa,  Broniewskiego,  Mikołajczyka,  
Piasta Kołodzieja  -  OS.PIASTÓWCzerwone Maki P+R 0)

Chmieleniec 1)
Kampus UJ 2)
Ruczaj 3)
Norymberska 4)
Grota-Roweckiego 5)
Lipińskiego 6)
Kobierzyńska 7)
Słomiana 8)
Kapelanka 9)
Szwedzka10)
Rondo Grunwaldzkie11)
Orzeszkowej12)
Stradom13)
Starowiślna14)
Poczta Główna15)
Teatr Słowackiego16)
Lubicz17)
Rondo Mogilskie18)
Cystersów19)
Białucha20)
TAURON Arena 
Kraków Wieczysta

21)

Muzeum Lotnictwa22)
...-
Os.Piastów34)

Dzień powszedni Soboty Święta
 4      4    4   

 5          5      5     

 6              6      6     

 7              7      7     

 8              8      8     

 9          9      9     

10         10     10     

11         11     11     

12         12     12     

13         13     13     

14           14     14     

15             15     15     

16             16     16     

17             17     17     

18           18     18     

19       19     19     

20       20     20     

21     21     21     

22     22     22     

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.

    Rozkład jazdy ważny od 13.05.2020

   
 

 CZERWONE MAKI P+R  -  Bobrzyńskiego,  
Grota-Roweckiego,  Kapelanka,  Monte Cassino,  Dietla,  
Starowiślna,  Westerplatte,  Lubicz,  Mogilska,  Al. Jana Pawła 
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13         13     13     

14           14     14     

15             15     15     
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Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.

    Rozkład jazdy ważny od 13.05.2020
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Wykaz informacji pasażerskiej

AR

1:2Rozkady jazdy linii do lotniska
Format: A5
Orientacja: pionowa

AR3.2AR3.1

Rodzaj: rozkłady linii do lotniska Rodzaj: rozkłady linii do lotniska ze zmianą trasy linii

 
 

 OS.PODWAWELSKIE  -  Barska,  Monte Cassino,  
Konopnickiej,  Al. Krasińskiego,  Al. Focha,  Królowej Jadwigi,  
Al. Kasztanowa,  Olszanicka,  Balice Na Lotnisko,  Balice  -  
KRAKÓW AIRPORT

Os.Podwawelskie 0)
Rondo Grunwaldzkie 1)
Rondo Grunwaldzkie 2)
Konopnickiej 3)
Jubilat 4)
Cracovia Błonia 5)
Instytut Reumatologii 6)
Przegon 7)
Słonecznikowa 8)
Tondosa NŻ 9)
Strzelnica10)
Sielanka11)
Park Decjusza12)
Kasztanowa13)
Kopalina NŻ14)
Zielony Dół15)
Chełm16)
Raczkiewicza NŻ17)
Leśmiana18)
Olszanica Kapliczka NŻ19)
Cmentarz Olszanica 
NŻ

20)

Olszanica Ogródki 
Działkowe NŻ

21)

Olszanica Bory22)
GRANICA TARYF.-
...-
Kraków Airport24)
(NŻ) - na żądanie

Dzień powszedni Soboty Święta
 4    4    4   

 5      5      5     

 6      6      6     

 7      7      7     

 8      8      8     

 9      9      9     

10     10     10     

11     11     11     

12     12     12     

13     13     13     

14     14     14     

15     15     15     

16     16     16     

17     17     17     

18     18     18     

19     19     19     

20     20     20     

21     21     21     

22   22   22   

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.

    Rozkład jazdy ważny od 31.08.2019

 
 

 OS.PODWAWELSKIE  -  Barska,  Monte Cassino,  
Konopnickiej,  Al. Krasińskiego,  Al. Focha,  Królowej Jadwigi,  
Al. Kasztanowa,  Olszanicka,  Balice Na Lotnisko,  Balice  -  
KRAKÓW AIRPORT
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Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.

    Rozkład jazdy ważny od 31.08.2019
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Wykaz informacji pasażerskiej

AR

1:2Rozkłady jazdy linii cmentarnych
Format: A5
Orientacja: pionowa

AR4

 


 KURDWANÓW P+R  -  Witosa,  
Nowosądecka,  Wielicka,  Na Zjeździe,  Starowiślna,  
Westerplatte,  Lubicz,  Rakowicka  -  CMENTARZ 
RAKOWICKI

Kurdwanów P+R-
...-
Poczta Główna 0)
Teatr Słowackiego 1)
Lubicz 2)
Uniwersytet Ekonomiczny 3)
Cmentarz Rakowicki 4)

01.11.2019
 4  

 5    

 6  

 7      

 8      

 9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17        

18      

19      

20      

21      

22      

23  

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.

 Rozkład jazdy ważny od 01.11.2019
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Wykaz informacji pasażerskiej

AR

1:2Rozkłady jazdy linii muzealnych/turystycznych
Format: A5
Orientacja: pionowa

AR5

 

 


 DAJWÓR  -  Św. Wawrzyńca,  Starowiślna,  
Westerplatte,  Basztowa,  Dunajewskiego,  Piłsudskiego,  al. 
3 Maja  -  CICHY KĄCIK

Dajwór-
...-
Poczta Główna 0)
Teatr Słowackiego 1)
Stary Kleparz 2)
Teatr Bagatela 3)
Uniwersytet Jagielloński 4)
Muzeum Narodowe 5)
Oleandry 6)
Park Jordana 7)
Reymana 8)
Cichy Kącik 9)

Święta
11  

12
13  

14
15  

16
17  

Zakłócenia w ruchu powodują zmiany czasów odjazdów.
Linia obsługiwana taborem zabytkowym

 Rozkład jazdy ważny od 29.06.2020
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Wykaz informacji pasażerskiej

AR

1:2Komunikat o liniach muzealnych/turystycznych
Format: A5
Orientacja: pionowa

AR6

Rodzaj: komunikat o autobusowej linii  
muzealnej/turystycznej

0 Krakowska  
Linia Muzealna

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
www.ztp.krakow.pl / email: sekretariat@ztp.krakow.pl
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Infolinia:

12 616 75 55

Operator linii / Line operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl / email: kontakt@mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

Infolinia 24 h:

12 19 150
Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Zarząd Transportu Publicznego w Krako-
wie oraz MPK S.A. w Krakowie informują, 
że w niedziele i święta, w okresie od 28 
czerwca 2020 r. do 20 września 2020 r. 
będzie kursować tramwajowa Krakowska 
Linia Muzealna na linii 0, obsługiwana tradycyjnie zabytkowymi 
wagonami z kolekcji MPK S.A. Opłata za przejazd według taryfy 
jak na linie miejskie.

Trasa linii:

DAJWÓR* - św. Wawrzyńca - Miodowa - Starowiślna - Poczta 
Główna - Teatr Słowackiego - Stary Kleparz - Teatr Bagatela - 
Uniwersytet Jagielloński - Muzeum Narodowe - Oleandry - Park 
Jordana - CICHY KĄCIK

Na przejazd zapraszają: Zarząd Transportu Publicznego 
w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. 
w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz 

Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych (KKMK)

* przystanek końcowy i początkowy zlokalizowany na ul św. Wawrzyńca, przy posesji nr 29

324 Krakowska  
Linia Muzealna

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
www.ztp.krakow.pl / email: sekretariat@ztp.krakow.pl
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Infolinia:

12 616 75 55

Operator linii / Line operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl / email: kontakt@mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

Infolinia 24 h:

12 19 150
Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Zarząd Transportu Publicznego w Krako-
wie oraz MPK S.A. w Krakowie informują, 
że w niedzielę 28 czerwca 2020  r. 
będzie kursować  autobusowa Krakowska 
Linia Muzealna na linii 324, obsługiwana  
zabytkowymi autobusami z kolekcji MPK S.A. Opłata za przejazd 
według taryfy jak na linie miejskie.

Trasa linii:

OS. PODWAWELSKIE – most Grunwaldzki – Dietla – Stradomska 
– Podzamcze – Straszewskiego – Podwale – Dunajewskiego 
– Basztowa – Teatr Słowackiego – Pawia – al. 29 Listopada – 
(powrót: al. 29 Listopada – Warszawska – pl. Matejki – Basztowa) 
– Wileńska – Brogi – Miechowity – rondo Młyńskie – Młyńska 
– Lublańska (powrót: Lublańska – Miechowity) – rondo Barei – 
Strzelców – PRĄDNIK CZERWONY

Na przejazd zapraszają: Zarząd Transportu Publicznego 
w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. 
w Krakowie, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz 

Krakowski Klub Modelarzy Kolejowych (KKMK)

AR6

Rodzaj: komunikat o tramwajowej linii  
muzealnej/turystycznej
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Wykaz informacji pasażerskiej

AR

1:2Komunikat o możliwości transportu rowerów umieszczany pomiędzy rozkładami 
Format: A5
Orientacja: pionowa

AR7

134 UWAGA!

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
www.ztp.krakow.pl / email: sekretariat@ztp.krakow.pl
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Infolinia:

12 616 75 55

Operator linii / Line operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl / email: kontakt@mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

Infolinia 24 h:

12 19 150
Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Przypominamy, że autobusy linii 134 są wyposażone  
w bagażniki zewnętrzne do przewozu rowerów

Zasady korzystania z przewozu rowerów na bagażnikach:

 — przewóz roweru wewnątrz autobusu wyposażonego 
w bagażniki zewnętrzne nie jest dozwolony,

 — w przypadku bagażników rowerowych umieszczonych 
na zewnątrz pojazdu załadunek i rozładunek rowerów 
możliwy jest tylko i wyłącznie na przystanku początkowym 
i końcowym, tj. Cracovia Stadion oraz ZOO

 — pasażer powinien zgłosić chęć zamiaru przewozu roweru 
na bagażniku zewnętrznym kierowcy minimum 3 minuty 
przed planowanym odjazdem autobusu z  przystanku 
początkowego,

 — rower na bagażnik zakłada i ściąga samodzielnie pasażer 
pod nadzorem kierowcy,

 — kierowca zobowiązany jest do zabezpieczenia roweru na 
bagażniku.
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Wykaz informacji pasażerskiej

AR

1:2Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK umieszczany pomiędzy rozkładami 
Format: A5
Orientacja: pionowa

AR8AR8

142

Zarząd Transportu Publicznego  
w Krakowie zawiadamia,  

że od dnia 16 marca 2020 (poniedziałek)  
do odwołania, kursowanie  

linii 142 zostało ZAWIESZONE

UWAGA!

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
www.ztp.krakow.pl / email: sekretariat@ztp.krakow.pl
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Infolinia:

12 616 75 55

Operator linii / Line operator

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW 
www.mobilis.pl / email: krakow@mobilis.pl
ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków

Infolinia 24 h:

698 233 100

429

Zarząd Transportu Publicznego  
w Krakowie zawiadamia,  

że od dnia 16 marca 2020 (poniedziałek)  
do odwołania, kursowanie  

linii 429 zostało ZAWIESZONE

UWAGA!

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
www.ztp.krakow.pl / email: sekretariat@ztp.krakow.pl
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Infolinia:

12 616 75 55

Operator linii / Line operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl / email: kontakt@mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

Infolinia 24 h:

12 19 150
Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285
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Wykaz informacji pasażerskiej

Prócz zamieszczonych w niniejszym dokumencie wzorów informacji pasa-
żerskiej przewidziane są schematy i mapy komunikacyjne (w tym schemat 
TeleBus), które każdorazowo będą udostępniane przez organizatora trans-
portu publicznego. 
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UKŁAD INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Przystanki

W przypadku gablot przystankowych opracowane zostały przykładowe 
układy rozmieszczenia informacji pasażerskiej dla wybranych dziewięciu 
rodzajów gablot przystankowych. 

Rozkłady jazdy i komunikaty umieszczane między rozkładami drukowa-
ne są na papierze w kolorze białym o gramaturze 100 g/m² i umieszcza-
ne w gablocie. Rozkłady jazdy ze zmianą trasy drukowane są na papierze 
w kolorze żółtym o gramaturze 100 g/m² i umieszczane w gablocie.

Pozostałe elementy informacji pasażerskiej drukowane są na papierze 
koloru białego o rekomendowanej gramaturze 200 g/m² i umieszczane 
w gablocie. Preferowany papier plakatowy WhiteJet i technika druku za-
pewniająca odporność wydruków na czynniki zewnętrzne - druk solwento-
wy bądź druk UV.

Informacje porządkowe, mogą być powielane w formie naklejki w przy-
padku przystanków z dużymi lub dwiema wiatami. Informacje porządkowe 
w formie naklejki na słupku umieszczane są na przystankach wyposażo-
nych jedynie w słupek. W formie naklejki na wiatę dopuszczane są także 
taśmy z informacją o przystanku podwójnym.

Prócz powyższych elementów na przystankach umieszczane są panele 
z nazwą przystanku i panele/tabliczki z numerami linii - technologia dosto-
sowana do rodzaju przystanku.

W sytuacji gablot nieujętych w niniejszym dokumencie układ musi być za-
twierdzony przez organizatora transportu.

Pojazdy

W przypadku informacji pasażerskiej w pojazdach opracowany został 
układ dla wybranych czterech wielkości ramek ekspozycyjnych.

Elementy informacji pasażerskiej w pojazdach drukowane są na papierze 
koloru białego o gramaturze 200 g/m² i umieszczane w gablocie. Do-
puszczalny jest wydruk w formie foliowych naklejek w przypadku braku 
gabloty.

W sytuacji niestandardowych ramek ekspozycyjnych czy ścian pojaz-
du, na których umieszczana jest informacja pasażerska układ musi być 
zaopiniowany przez organizatora transportu.



Księga Identyfikacji Informacji Pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Krakowie  ― Zasady identyfikacji52

Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

AA1

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

STREFA 
ZONE

BILETY OKRESOWE
PERIOD TICKETS

CENA BILETU
TICKET FARE

CENA BILETU 
MIESZKAŃCA3

KRAKOW TICKET3

NORMALNY
FULL FARE

SPECJALNY2

SPECIAL2

ULGOWY 
REDUCED

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY 
REDUCED
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

69,00 zł x 34,50 zł 45,00 zł 22,50 zł

na 2 linie
2 lines

89,00 zł x 44,50 zł 58,00 zł 29,00 zł

sieciowy
network

106,00 zł 80,00 zł 53,00 zł 69,00 zł 34,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 220,00 zł x 143,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

29,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc – sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

50,00 zł x x x x
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

96,00 zł x 48,00 zł x x

na 2 linie
2 lines

104,00 zł x 52,00 zł 73,00 zł 36,50 zł

sieciowy
network

158,00 zł 126,00 zł 79,00 zł 121,00 zł 60,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 299,00 zł x 222,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

46,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc - sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

100,00 zł x x x x

WSPÓLNY bilet imienny na 1 miesiąc na 
łączone przejazdy pojazdami KMK i pociągami 
POLREGIO sp. z o. o. lub Kolei Małopolskich 
sp. z o. o.
COMBINED personal monthly ticket valid on 
Public Transport in Krakow vehicles and on 
POLREGIO or Koleje Małopolskie trains

Bilety do nabycia u przewoźników kolejowych. Informacje 
o cenach i warunkach korzystania dostępne na stronie ZTP
Ticket retail at railway operators. Information about prices 

and by-laws available on the ZTP website

1 Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się 
jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy 
następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr 
i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr 
zaokrąglana jest w górę)
The price of monthly ticket purchased for multiple periods is equal 
to the multiple of monthly ticket price with a 1% discount for each 
additional month rounding to 0.10 PLN

2 Bilety specjalne – przy zakupie jednorazowo co najmniej 50 sztuk 
biletów sieciowych imiennych

 Special tickets – price in case of one-time purchase of 50 or more 
monthly personal network tickets

3 Bilet Mieszkańca – dla beneficjentów programu pn. “Karta Krakows-
ka” www.kk.krakow.pl

 Krakow Ticket – for beneficiaries of “Krakow Card” program 
www.kk.krakow.pl

Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego 
uprawnione
Reduced fares apply only to eligible customers

Biletów okresowych nie można nabywać na linie zastępcze, spec-
jalne, wspomagające i nocne 
Monthly tickets cannot be purchased for replacement, extra, 
supplementary and night lines

Bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego 
okresu przedsprzedaży
Monthly tickets may be purchased in 30 days advance

Opłata za powtórne i każde kolejne wydanie karty elektronicznej – 
nośnika biletów okresowych wynosi 8 zł
The fee for the duplicate and any subsequent issuance of the elec-
tronic smart card for monthly tickets is 8 PLN

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

Cennik biletów okresowych
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Period ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2

P
R

Z
E

J
A

Z
D

Y
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
E

DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

429

Zarząd Transportu Publicznego  
w Krakowie zawiadamia,  

że od dnia 16 marca 2020 (poniedziałek)  
do odwołania, kursowanie  

linii 429 zostało ZAWIESZONE

UWAGA!

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
www.ztp.krakow.pl / email: sekretariat@ztp.krakow.pl
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Infolinia:

12 616 75 55

Operator linii / Line operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl / email: kontakt@mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

Infolinia 24 h:

12 19 150
Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

1:4Typ 1
Przystanek podwójny: nie
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: nie

AA2 AB1 SCHEMAT KMK/TRAM

AR1.1 AR1.1 AR1.1 AR8 AR... AR... AR...

AR... AR... AR... AR... AG1 AE1 AD1
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 1
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła:  tak
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: nie

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

STREFA 
ZONE

BILETY OKRESOWE
PERIOD TICKETS

CENA BILETU
TICKET FARE

CENA BILETU 
MIESZKAŃCA3

KRAKOW TICKET3

NORMALNY
FULL FARE

SPECJALNY2

SPECIAL2

ULGOWY 
REDUCED

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY 
REDUCED
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

69,00 zł x 34,50 zł 45,00 zł 22,50 zł

na 2 linie
2 lines

89,00 zł x 44,50 zł 58,00 zł 29,00 zł

sieciowy
network

106,00 zł 80,00 zł 53,00 zł 69,00 zł 34,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 220,00 zł x 143,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

29,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc – sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

50,00 zł x x x x
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

96,00 zł x 48,00 zł x x

na 2 linie
2 lines

104,00 zł x 52,00 zł 73,00 zł 36,50 zł

sieciowy
network

158,00 zł 126,00 zł 79,00 zł 121,00 zł 60,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 299,00 zł x 222,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

46,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc - sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

100,00 zł x x x x

WSPÓLNY bilet imienny na 1 miesiąc na 
łączone przejazdy pojazdami KMK i pociągami 
POLREGIO sp. z o. o. lub Kolei Małopolskich 
sp. z o. o.
COMBINED personal monthly ticket valid on 
Public Transport in Krakow vehicles and on 
POLREGIO or Koleje Małopolskie trains

Bilety do nabycia u przewoźników kolejowych. Informacje 
o cenach i warunkach korzystania dostępne na stronie ZTP
Ticket retail at railway operators. Information about prices 

and by-laws available on the ZTP website

1 Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się 
jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy 
następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr 
i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr 
zaokrąglana jest w górę)
The price of monthly ticket purchased for multiple periods is equal 
to the multiple of monthly ticket price with a 1% discount for each 
additional month rounding to 0.10 PLN

2 Bilety specjalne – przy zakupie jednorazowo co najmniej 50 sztuk 
biletów sieciowych imiennych

 Special tickets – price in case of one-time purchase of 50 or more 
monthly personal network tickets

3 Bilet Mieszkańca – dla beneficjentów programu pn. “Karta Krakows-
ka” www.kk.krakow.pl

 Krakow Ticket – for beneficiaries of “Krakow Card” program 
www.kk.krakow.pl

Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego 
uprawnione
Reduced fares apply only to eligible customers

Biletów okresowych nie można nabywać na linie zastępcze, spec-
jalne, wspomagające i nocne 
Monthly tickets cannot be purchased for replacement, extra, 
supplementary and night lines

Bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego 
okresu przedsprzedaży
Monthly tickets may be purchased in 30 days advance

Opłata za powtórne i każde kolejne wydanie karty elektronicznej – 
nośnika biletów okresowych wynosi 8 zł
The fee for the duplicate and any subsequent issuance of the elec-
tronic smart card for monthly tickets is 8 PLN

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

Cennik biletów okresowych
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Period ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

429

Zarząd Transportu Publicznego  
w Krakowie zawiadamia,  

że od dnia 16 marca 2020 (poniedziałek)  
do odwołania, kursowanie  

linii 429 zostało ZAWIESZONE

UWAGA!

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
www.ztp.krakow.pl / email: sekretariat@ztp.krakow.pl
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Infolinia:

12 616 75 55

Operator linii / Line operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl / email: kontakt@mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

Infolinia 24 h:

12 19 150
Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

SCHEMAT TELEBUS/WĘZŁA AR1.1 AR8 AR... AR... AR...

AR... AR... AR... AG1 AF1 AE1 AD1

AA1 AA2 AB1 SCHEMAT KMK/TRAM
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

AA1

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

STREFA 
ZONE

BILETY OKRESOWE
PERIOD TICKETS

CENA BILETU
TICKET FARE

CENA BILETU 
MIESZKAŃCA3

KRAKOW TICKET3

NORMALNY
FULL FARE

SPECJALNY2

SPECIAL2

ULGOWY 
REDUCED

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY 
REDUCED
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

69,00 zł x 34,50 zł 45,00 zł 22,50 zł

na 2 linie
2 lines

89,00 zł x 44,50 zł 58,00 zł 29,00 zł

sieciowy
network

106,00 zł 80,00 zł 53,00 zł 69,00 zł 34,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 220,00 zł x 143,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

29,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc – sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

50,00 zł x x x x
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

96,00 zł x 48,00 zł x x

na 2 linie
2 lines

104,00 zł x 52,00 zł 73,00 zł 36,50 zł

sieciowy
network

158,00 zł 126,00 zł 79,00 zł 121,00 zł 60,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 299,00 zł x 222,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

46,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc - sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

100,00 zł x x x x

WSPÓLNY bilet imienny na 1 miesiąc na 
łączone przejazdy pojazdami KMK i pociągami 
POLREGIO sp. z o. o. lub Kolei Małopolskich 
sp. z o. o.
COMBINED personal monthly ticket valid on 
Public Transport in Krakow vehicles and on 
POLREGIO or Koleje Małopolskie trains

Bilety do nabycia u przewoźników kolejowych. Informacje 
o cenach i warunkach korzystania dostępne na stronie ZTP
Ticket retail at railway operators. Information about prices 

and by-laws available on the ZTP website

1 Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się 
jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy 
następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr 
i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr 
zaokrąglana jest w górę)
The price of monthly ticket purchased for multiple periods is equal 
to the multiple of monthly ticket price with a 1% discount for each 
additional month rounding to 0.10 PLN

2 Bilety specjalne – przy zakupie jednorazowo co najmniej 50 sztuk 
biletów sieciowych imiennych

 Special tickets – price in case of one-time purchase of 50 or more 
monthly personal network tickets

3 Bilet Mieszkańca – dla beneficjentów programu pn. “Karta Krakows-
ka” www.kk.krakow.pl

 Krakow Ticket – for beneficiaries of “Krakow Card” program 
www.kk.krakow.pl

Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego 
uprawnione
Reduced fares apply only to eligible customers

Biletów okresowych nie można nabywać na linie zastępcze, spec-
jalne, wspomagające i nocne 
Monthly tickets cannot be purchased for replacement, extra, 
supplementary and night lines

Bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego 
okresu przedsprzedaży
Monthly tickets may be purchased in 30 days advance

Opłata za powtórne i każde kolejne wydanie karty elektronicznej – 
nośnika biletów okresowych wynosi 8 zł
The fee for the duplicate and any subsequent issuance of the elec-
tronic smart card for monthly tickets is 8 PLN

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

Cennik biletów okresowych
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Period ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

429

Zarząd Transportu Publicznego  
w Krakowie zawiadamia,  

że od dnia 16 marca 2020 (poniedziałek)  
do odwołania, kursowanie  

linii 429 zostało ZAWIESZONE

UWAGA!

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE
www.ztp.krakow.pl / email: sekretariat@ztp.krakow.pl
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków

Infolinia:

12 616 75 55

Operator linii / Line operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl / email: kontakt@mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

Infolinia 24 h:

12 19 150
Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

1:4Typ 1
Przystanek podwójny: nie
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A4)

AA2 AB1 SCHEMAT KMK/TRAM

AH2 AR1.1 AR8 AR... AR... AR...

AR... AR... AR... AR... AG1 AE1 AD1

Komunikat

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

TREŚĆ KOMUNIKATU
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 1
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

STREFA 
ZONE

BILETY OKRESOWE
PERIOD TICKETS

CENA BILETU
TICKET FARE

CENA BILETU 
MIESZKAŃCA3

KRAKOW TICKET3

NORMALNY
FULL FARE

SPECJALNY2

SPECIAL2

ULGOWY 
REDUCED

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY 
REDUCED
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

69,00 zł x 34,50 zł 45,00 zł 22,50 zł

na 2 linie
2 lines

89,00 zł x 44,50 zł 58,00 zł 29,00 zł

sieciowy
network

106,00 zł 80,00 zł 53,00 zł 69,00 zł 34,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 220,00 zł x 143,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

29,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc – sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

50,00 zł x x x x
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

96,00 zł x 48,00 zł x x

na 2 linie
2 lines

104,00 zł x 52,00 zł 73,00 zł 36,50 zł

sieciowy
network

158,00 zł 126,00 zł 79,00 zł 121,00 zł 60,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 299,00 zł x 222,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

46,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc - sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

100,00 zł x x x x

WSPÓLNY bilet imienny na 1 miesiąc na 
łączone przejazdy pojazdami KMK i pociągami 
POLREGIO sp. z o. o. lub Kolei Małopolskich 
sp. z o. o.
COMBINED personal monthly ticket valid on 
Public Transport in Krakow vehicles and on 
POLREGIO or Koleje Małopolskie trains

Bilety do nabycia u przewoźników kolejowych. Informacje 
o cenach i warunkach korzystania dostępne na stronie ZTP
Ticket retail at railway operators. Information about prices 

and by-laws available on the ZTP website

1 Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się 
jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy 
następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr 
i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr 
zaokrąglana jest w górę)
The price of monthly ticket purchased for multiple periods is equal 
to the multiple of monthly ticket price with a 1% discount for each 
additional month rounding to 0.10 PLN

2 Bilety specjalne – przy zakupie jednorazowo co najmniej 50 sztuk 
biletów sieciowych imiennych

 Special tickets – price in case of one-time purchase of 50 or more 
monthly personal network tickets

3 Bilet Mieszkańca – dla beneficjentów programu pn. “Karta Krakows-
ka” www.kk.krakow.pl

 Krakow Ticket – for beneficiaries of “Krakow Card” program 
www.kk.krakow.pl

Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego 
uprawnione
Reduced fares apply only to eligible customers

Biletów okresowych nie można nabywać na linie zastępcze, spec-
jalne, wspomagające i nocne 
Monthly tickets cannot be purchased for replacement, extra, 
supplementary and night lines

Bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego 
okresu przedsprzedaży
Monthly tickets may be purchased in 30 days advance

Opłata za powtórne i każde kolejne wydanie karty elektronicznej – 
nośnika biletów okresowych wynosi 8 zł
The fee for the duplicate and any subsequent issuance of the elec-
tronic smart card for monthly tickets is 8 PLN

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

Cennik biletów okresowych
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Period ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AR1.1 AR1.1 AR1.1 AR... AR... AR... AR...

AR... AR... AG1 AF1 AE1 AD1

AA1 AA2 AB1 SCHEMAT KMK/TRAM

AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU



Księga Identyfikacji Informacji Pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Krakowie  ― Zasady identyfikacji56

Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

1:4Typ 2
Przystanek podwójny: nie
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: nie
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 2
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AR... AR... AG1 AF1 AE1 AD1AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

1:4Typ 3
Przystanek podwójny: nie
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: nie
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 3
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AG1 AF1 AE1 AD1AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

1:4Typ 4 (awers)
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

AR1.1 AR...

AR...
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AR...

AR...

AR...

AR...

AR... AR...

AE1 AD1

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AG1 AF1AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU
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AR... AR... AR...AR... AR...

Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 4 (rewers)
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AG1 AF1 AE1 AD1AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

AA1 SCHEMAT KMK/TRAM
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

1:4Typ 5 (awers)
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

AR1.1 AR...

AR... AR...

AR... AR...

AR...

AE1 AD1

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AF1

AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AG1
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 5 (rewers)
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

AA1

SCHEMAT KMK/TRAM

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski

AB1



Księga Identyfikacji Informacji Pasażerskiej Komunikacji Miejskiej w Krakowie  ― Zasady identyfikacji64

Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

1:4Typ 6 (awers)
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

AR... AR... AR...AR... AR...

AE1 AD1

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AG1 AF1AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU

AA1

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

STREFA 
ZONE

BILETY OKRESOWE
PERIOD TICKETS

CENA BILETU
TICKET FARE

CENA BILETU 
MIESZKAŃCA3

KRAKOW TICKET3

NORMALNY
FULL FARE

SPECJALNY2

SPECIAL2

ULGOWY 
REDUCED

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY 
REDUCED
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

69,00 zł x 34,50 zł 45,00 zł 22,50 zł

na 2 linie
2 lines

89,00 zł x 44,50 zł 58,00 zł 29,00 zł

sieciowy
network

106,00 zł 80,00 zł 53,00 zł 69,00 zł 34,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 220,00 zł x 143,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

29,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc – sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

50,00 zł x x x x
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miesięczny imienny1 
monthly personal ticket1

na 1 linię
1 line

96,00 zł x 48,00 zł x x

na 2 linie
2 lines

104,00 zł x 52,00 zł 73,00 zł 36,50 zł

sieciowy
network

158,00 zł 126,00 zł 79,00 zł 121,00 zł 60,50 zł

semestralny imienny – sieciowy 
semester personal ticket – network

x x 299,00 zł x 222,00 zł

socjalny imienny na 1 miesiąc – sieciowy, na 
linie dzienne 
monthly welfare ticket – network, day lines

46,00 zł x x x x

aktywizujący dla osób bezrobotnych imienny na 
1 miesiąc - sieciowy, na linie dzienne 
monthly personal ticket for unemployed – 
network, day lines

100,00 zł x x x x

WSPÓLNY bilet imienny na 1 miesiąc na 
łączone przejazdy pojazdami KMK i pociągami 
POLREGIO sp. z o. o. lub Kolei Małopolskich 
sp. z o. o.
COMBINED personal monthly ticket valid on 
Public Transport in Krakow vehicles and on 
POLREGIO or Koleje Małopolskie trains

Bilety do nabycia u przewoźników kolejowych. Informacje 
o cenach i warunkach korzystania dostępne na stronie ZTP
Ticket retail at railway operators. Information about prices 

and by-laws available on the ZTP website

1 Cenę biletu nabywanego na okres dłuższy niż 1 miesiąc wylicza się 
jako wielokrotność ceny biletu miesięcznego z rabatem 1% za każdy 
następny miesiąc w zaokrągleniu do 10 gr (cena z końcówką 5 gr 
i poniżej zaokrąglana jest w dół, a cena z końcówką powyżej 5 gr 
zaokrąglana jest w górę)
The price of monthly ticket purchased for multiple periods is equal 
to the multiple of monthly ticket price with a 1% discount for each 
additional month rounding to 0.10 PLN

2 Bilety specjalne – przy zakupie jednorazowo co najmniej 50 sztuk 
biletów sieciowych imiennych

 Special tickets – price in case of one-time purchase of 50 or more 
monthly personal network tickets

3 Bilet Mieszkańca – dla beneficjentów programu pn. “Karta Krakows-
ka” www.kk.krakow.pl

 Krakow Ticket – for beneficiaries of “Krakow Card” program 
www.kk.krakow.pl

Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego 
uprawnione
Reduced fares apply only to eligible customers

Biletów okresowych nie można nabywać na linie zastępcze, spec-
jalne, wspomagające i nocne 
Monthly tickets cannot be purchased for replacement, extra, 
supplementary and night lines

Bilety okresowe można nabywać z zachowaniem 30-dniowego 
okresu przedsprzedaży
Monthly tickets may be purchased in 30 days advance

Opłata za powtórne i każde kolejne wydanie karty elektronicznej – 
nośnika biletów okresowych wynosi 8 zł
The fee for the duplicate and any subsequent issuance of the elec-
tronic smart card for monthly tickets is 8 PLN

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

Cennik biletów okresowych
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Period ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2

P
R

Z
E

J
A

Z
D

Y
 B

E
Z

P
Ł

A
T

N
E

DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski

AA2 AB1
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 6 (rewers)
Przystanek podwójny: tak
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zasady korzystania z przystanków podwójnych 
Rules for the using of double stops

Na przystanku oznakowanym żółtą tablicą z napisem 
"PRZYSTANEK PODWÓJNY" wymiana pasażerów może odbywać 
się jednocześnie z dwóch pojazdów komunikacji miejskiej

At the stop marked with a yellow board with the inscription "PRZYSTANEK 
PODWÓJNY" passengers can be exchanged simultaneously with two 
public transport vehicles

Pojazd przyjeżdżający na przystanek podwójny jako pierwszy ma 
obowiązek podjechać maksymalnie do przodu tak, aby umożliwić 
bezpieczną wymianę pasażerów również w drugim pojeździe

A vehicle arriving at the double stop first is required to drive as far 
forward as possible to allow safe exchange of passengers also in the 
second vehicle

Pojazd znajdujący się w pozycji drugiej, po zakończeniu obsługi 
pasażerów nie zatrzymuje się ponownie na tym samym przystanku

The vehicle in the second position does not stop again at the same stop 
after completing the passenger service.

PRZYSTANEK PODWÓJNY
DOUBLE STOP

Przystanki podwójne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Double stops 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AG1 AF1 AE1 AD1AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU

SCHEMAT KMK/TRAM
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

1:4Typ 7
Przystanek podwójny: nie
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: nie

AR1.1 AR...

AR... AR... AR...

AR...

AG1 AE1 AD1
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UWAGA!

Nie niszczyć wyposażenia obiektu

WARNING! Under video surveillance 
Do not break the equipment of the public transport shelter  

Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

OBIEKT MONITOROWANY

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AR1.1 AR...

AR... AR...

AR...

AG1 AE1 AD1

Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 7
Przystanek podwójny: nie
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: tak (A5)

AH1

Komunikat
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

TREŚĆ 

KOMUNIKATU
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

1:4Typ 8
Przystanek podwójny: nie
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: nie

AR1.1 AR...

AR... AR... AE2

AG1 AD1

UWAGA!
Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

w formie naklejki na słupku
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Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operatorzy / Public transport operators

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

MOBILIS SP. Z O.O.  ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D, 31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu.  Nazwa operatora, który świadczy 
usługi przewozu na danej linii znajduje się na rozkładzie jazdy linii / Accepts complaints about not realising or improperly realising 

the conveyance. The name of the operator providing transport services on a given line is marked on the line timetable

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Wszelkie informacje o nieprawidłowościach dotyczących stanu przystanku należy zgłaszać na adres  
przystanki@mpk.krakow.pl lub infolinię MPK SA 12 19 150 / All information about irregularities regarding the status of the stop 

should be reported to the following address: przystanki@ztp.krakow.pl or MPK SA helpline 12 19 150

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Important phone numbers 

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

Zakup biletu KMK przez aplikację mobilną 
How to buy a ticket using a mobile app

Wybierz aplikację / Choose an app 

Bilety okresowe / Period tickets

Bilety do kasowania / Tickets to validate

www.mka.malopolska.pl

www.skycash.com www.mobilet.pl www.jakdojade.pl

www.mpay.pl www.mka.malopolska.pl www.zbiletem.pl

Szczegółowe zasady nabywania biletów z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, wraz 
z aktualnym wykazem współpracujących podmiotów,są dostępne na stronie ZTP

Detailed rules for purchasing tickets using mobile apps, along with the current list of 
cooperating entities, are available on the ZTP website

Bilety mobilne
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Mobile tickets

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

AR1.1 AR...

AE2AG1 AD1

Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w gablotach przystankowych

1:4Typ 9
Przystanek podwójny: nie
Schemat TeleBus/węzła: nie
Komunikat o zmianach w funkcjonowaniu KMK: nie

UWAGA!
Zakaz palenia tytoniu 
i papierosów elektronicznych
Obowiązuje na terenie całego peronu 
przystankowego

Smoking is prohibited
Valid throughout public transport stop platform

Zakaz naklejania ulotek  
oraz plakatów

Sticking leaflets and posters is prohibited

Podstawa prawna: 
Uchwały nr LXXIV/954/09 i LXII/1362/17 Rady Miasta Krakowa z późn. zm.
Legal basis: Resolutions No. LXXIV/954/09 and LXII/1362/17 of the Krakow 
City Council, as further amended

Podstawa prawna: Kodeks Wykroczeń art. 63a Dz. U. 1983 nr 44 poz. 203
Legal basis: Exemptions Code art. 63a. Dz. U. [Journal of Laws] 1983 No. 44, item 203

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

/ Warning

Razem w  ruchu! / w ww.ztp.krakow.pl

w formie naklejki na słupku
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UKŁAD INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Przystanki

W przypadku gablot przystankowych opracowane zostały przykładowe 
układy rozmieszczenia informacji pasażerskiej dla wybranych dziewięciu 
rodzajów gablot przystankowych. 

Rozkłady jazdy i komunikaty umieszczane między rozkładami drukowa-
ne są na papierze w kolorze białym o gramaturze 100 g/m² i umieszcza-
ne w gablocie. Rozkłady jazdy ze zmianą trasy drukowane są na papierze 
w kolorze żółtym o gramaturze 100 g/m² i umieszczane w gablocie.

Pozostałe elementy informacji pasażerskiej drukowane są na papierze 
koloru białego o rekomendowanej gramaturze 200 g/m² i umieszczane 
w gablocie. Preferowany papier plakatowy WhiteJet i technika druku za-
pewniająca odporność wydruków na czynniki zewnętrzne - druk solwento-
wy bądź druk UV.

Informacje porządkowe, mogą być powielane w formie naklejki w przy-
padku przystanków z dużymi lub dwiema wiatami. Informacje porządkowe 
w formie naklejki na słupku umieszczane są na przystankach wyposażo-
nych jedynie w słupek. W formie naklejki na wiatę dopuszczane są także 
taśmy z informacją o przystanku podwójnym.

Prócz powyższych elementów na przystankach umieszczane są panele 
z nazwą przystanku i panele/tabliczki z numerami linii - technologia dosto-
sowana do rodzaju przystanku.

W sytuacji gablot nieujętych w niniejszym dokumencie układ musi być za-
twierdzony przez organizatora transportu.

Pojazdy

W przypadku informacji pasażerskiej w pojazdach opracowany został 
układ dla wybranych czterech wielkości ramek ekspozycyjnych.

Elementy informacji pasażerskiej w pojazdach drukowane są na papierze 
koloru białego o gramaturze 200 g/m² i umieszczane w gablocie. Do-
puszczalny jest wydruk w formie foliowych naklejek w przypadku braku 
gabloty.

W sytuacji niestandardowych ramek ekspozycyjnych czy ścian pojaz-
du, na których umieszczana jest informacja pasażerska układ musi być 
zaopiniowany przez organizatora transportu.
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w ramkach ekspozycyjnych w pojazdach

AA1

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski

1:4Typ 1 (rekomendowany)

AB1

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

19.10.2018

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

R O Z D Z I A Ł  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz 

warunki świadczenia usług przewozu osób i bagażu w Komunikacji 
Miejskiej w  Krakowie, organizowanej i nadzorowanej przez 
jednostkę Gminy Miejskiej Kraków, która wykonuje zadania 
organizatora publicznego transportu zbiorowego. Przewozy 
Komunikacji Miejskiej w Krakowie realizowane są w obszarze 
Gminy Miejskiej Kraków oraz miast i gmin, które przystąpiły do 
porozumień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

2. Przez określenie „pojazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie” 
należy rozumieć autobusy, tramwaje i inne środki transportowe 
skierowane do obsługi miejskich linii komunikacyjnych oraz linii 
aglomeracyjnych objętych porozumieniami międzygminnymi.

3. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami Komunikacji Miejskiej 
w  Krakowie, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru 
ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów.

4. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza 
poprzez zakup odpowiedniego biletu. W  przypadku korzystania 
z biletu papierowego pasażer przy pierwszym przejeździe 
niezwłocznie po wejściu do pojazdu jest zobowiązany skasować 
bilet i zachować go na czas podróży.

5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen 
biletów i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych 
i ulgowych oraz przepisów taryfowych obowiązujących 
w  Komunikacji Miejskiej w  Krakowie, określonych odrębną 
uchwałą Rady Miasta Krakowa.

6. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu 
widocznym dla pasażerów informację o  obowiązujących 
przepisach porządkowych a  także informację z adresem, pod 
który należy kierować skargi i wnioski lub reklamacje z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu 
przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem powinna posiadać 
czytelny identyfikator.

R O Z D Z I A Ł  I I
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA

§ 2
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko 

na odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym 
zatrzymaniu pojazdu.

2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym 
(piktogramem):
1) siedzenia specjalne dla pasażerów o ograniczonej zdolności 

poruszania się, w tym dla:
- kobiet ciężarnych,
- osób z dzieckiem na ręku,
- osób niepełnosprawnych,
- osób z upośledzeniem narządu ruchu, 
- osób w podeszłym wieku,

2) stanowiska dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

§ 3
1. Pasażerowie:

1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi 
drzwiami przeznaczonymi do tego celu,

2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się 
uchwytów lub poręczy,

3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym 
„na żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem 
poprzez naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku 
znajdującego się w pobliżu drzwi,

4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania 
powinni stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika 
informacji o charakterze porządkowym,

5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem 
aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz 
utrudniać kierującemu prowadzenie pojazdu.

2. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone 
znakiem graficznym (piktogramem), o którym mowa w § 2 ust. 2, 
ma bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia 
się osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.

3. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka 
inwalidzkiego lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku 
przeznaczonym do tego celu.

4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno 
być zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. 
W przypadku braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć 
z wózka.

5. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją 
kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz 
w miejsce przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres 
powinien zostać podany w umieszczonej w pojeździe informacji 
dla pasażerów.

§ 4
Zabrania się pasażerom:

1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu, 
2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń 

i wyposażenia, 
5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić 

innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, 
7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radio-

odbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,

8. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania 
tzw. e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe,

9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie 
jazdy lub postoju,

10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek 
rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada 
stosowne upoważnienie,

11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów 

na szkody lub obrażenia,
13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach 

publicznych.

§ 5
Kierujący pojazdem:

1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą 
kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, 
po opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest 
podjechać na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia 
osobom oczekującym na przystanku początkowym zajęcie 
miejsc w pojeździe,

2. uchylony
3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” 

zobowiązany jest do zwracania szczególnej uwagi i w sytuacji 
określonej w § 3 ust.1 pkt. 3 lub widząc pasażera oczekującego 
na takim przystanku do zatrzymania na nim pojazdu,

4. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących 
zabrudzić innych pasażerów i pojazd, palących tytoń, 
używających tzw. e-papierosów oraz zachowujących się 
agresywnie, bądź stwarzających inne istotne zagrożenie dla 
pasażerów, 

5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż 
Miejską, celem interwencji lub zjechać z  trasy przejazdu do 
najbliższego komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,

6. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać 
posiłków, palić tytoniu.

§ 6
Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru 
ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt. 4 
oraz § 9 i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

R O Z D Z I A Ł  I I I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 7
1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie 

pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej 

przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową 
w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

§ 8
1. Przewoźnik odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione 

przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. 
Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania 
szkody w tym pojeździe.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego 
nie zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo 
zmian kierunku jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-
organizacyjnymi.

R O Z D Z I A Ł  I V
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO 

§ 9
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż 

podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia 
ich w  pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na 
zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały 
widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały 
bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu 
pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu 
bagażu o  rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla 
podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych 
i inwalidzkich.

3. Przewóz rowerów jest dopuszczony:
- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny 

przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku 
zewnętrznym. W takiej sytuacji załadunek i rozładunek rowerów 
możliwy jest tylko i wyłącznie na przystanku początkowym 
i końcowym.

- w pojazdach nie wyposażonych w bagażnik zewnętrzny 
– wewnątrz pojazdu w szczególności w miejscu do tego 
wyznaczonym, o ile nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające 
wniesienie roweru np.: znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie 
pozwalająca na swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru.

4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają 
kagańce i  trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być 
umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający 
przed wyrządzeniem szkody.

5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu 
ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa 
przeciwko wściekliźnie.

6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer 
przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik 
odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy 
szkoda powstała z winy przewoźnika.

§ 10
1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie 

jego urządzeń i  wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia 
odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) 
powstałe w związku z  przewozem bagażu podręcznego lub 
zwierząt.

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach 
przeznaczonych do siedzenia.

§ 11
W pojazdach nie wolno przewozić:

1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom 
lub mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre 
narzędzia, jak: piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, 
farbami itp.),

2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, 
żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów 
niebezpiecznych,

3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,

4. w przypadku nie stosowania się do ustaleń pkt. 1., 2. i 3. 
powyżej – kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi 
przewozu.

R O Z D Z I A Ł  V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 12

We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach 
oraz w  kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo 
przewozowe z dnia 15  listopada 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2000 r., nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami 
wykonawczymi). 

AN EXTRACT FROM REGULATIONS 
OF TRANSPORT OF PASSENGERS 

AND HAND LUGGAGE IN VEHICLES 
OF MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT 

IN KRAKOW

§ 1
4. Passengers shall pay the required fee for the journey by purchasing 

the appropriate ticket. If the passenger chooses to use a paper 
ticket, he or she shall validate it immediately upon boarding the 
vehicle on his or her first journey and keep it for the duration 
thereof.

5. Passengers are required to abide by relevant regulations regarding 
ticket prices and other fees, concession fees and free journeys, 
as well as the tariff regulations valid in the Krakow Municipal 
Transport system set forth in a separate Ordinance of the Krakow 
City Council.

§ 4
Passengers are forbidden to:

1. Board the vehicle or disembark upon hearing the departure 
signal, 

2. Travel on the steps or external elements of the vehicle,
3. Open vehicle doors while vehicle is in motion,
4. Litter in the vehicle or damage its fittings and equipment, 
5. Lean out of the vehicle or lean against its doors while travelling,
6. Consume food which may make other passengers dirty or in any 

way contaminate the interior of the vehicle, 
7. Play musical instruments, use loudspeakers or disturb order in 

the vehicle in any other way,
8. Smoke or drink alcoholic beverages in the vehicle,
9. Throw any objects out of the vehicle while travelling or at stops,
10. Conduct fund-raising or collection activities, with the exception 

of cases when the organiser holds the required permit,
11. Board the vehicle while wearing roller skates or rollerblades,
12. Perform any actions which may damage or injure other 

passengers,
13. Perform other activities which are not permitted in public 

spaces.

§ 9
1. Passengers may transport animals or luggage in the vehicle if it is 

possible to place them in such a way as to avoid impeding the free 
movement of passengers or damaging their clothes, obstructing 
the view of the driver or endangering traffic safety.

§ 10
1. Passengers shall be responsible for dirtying the vehicle or damaging 

its equipment or fittings, as well as for the damages or injuries 
sustained by other passengers (e.g. dog bites) as a result of 
transporting luggage or animals.

2. Luggage or animals may not be placed on seats.

Podstawa prawna: Jednolity tekst uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób 
i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego: nr LXIV/1418/17 z dnia 15 lutego 
2017 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. (nr CXI/2903/18).
Legal basis: Resolution No. XLIV/544/08 of the Krakow City Council of 28th May 2008, as further amended

PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE 
PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU POJAZDAMI 
KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MOBILIS SP. Z O.O.  
ZAJEZDNIA KRAKÓW

www.mobilis.pl

ul. Na Załęczu 1D
31-587 Kraków
email: krakow@mobilis.pl

Infolinia 24 h:

698 233 100

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O.  
Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance

Administratorem Państwa danych pozyskanych z systemu 
monitoringu jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie  
z siedzibą przy ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
Kontakt e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych ZTP: 
iod@ztp.krakow.pl 

Przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Mobilis Sp. z o. o. 
z siedzibą przy ul. Posag 7 Panien 8, 02-495 Warszawa
Kontakt e-mail z Inspektorem Ochr. Danych Osobowych Mobilis:  
rodo@mobilis.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrywania reklamacji 
lub prowadzenia korespondencji w sprawie funkcjonowania KMK w Krakowie, 
rozpatrywania wniosków, udzielania wyjaśnień. Przetwarzanie danych osobowych 
odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia RODO.

W celu prowadzenia monitoringu w pojazdach KMK dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pasażerów KMK oraz przestrzegania przepisów porządkowych przez pracowników 
administratora danych i  podmiotów działających na jego zlecenia oraz mienia 
publicznego lub osób trzecich - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO z zw. z art. 9a ustawy o samorządzie gminnym.

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl

AD2.1/AD2.2

AC1
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Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski

AC2

Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w ramkach ekspozycyjnych w pojazdach

1:4Typ 2

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO 
W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O.  
Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance
Informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych 
są:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,  

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie,  

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności 
w celu zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa, 
rozpatrywania skarg, reklamacji, prowadzenia korespondencji w 
sprawie funkcjonowania komunikacji, kontroli oraz dystrybucji 
biletów w KMK, ochrony mienia administratorów i mienia 
publicznego oraz optymalizacji funkcjonowania KMK.

Szczegółowe cele przetwarzania danych wraz z ich podstawami 
prawnymi oraz zakresem odpowiedzialności Administratorów 
znajdują się na stronach internetowych: 
www.mpk.krakow.pl/pl/rodo i www.ztp.krakow.pl/rodo

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto 
mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Nagranie utrwalone na monitoringu wizyjnym będzie przecho-

wywane przez maksymalnie 90 dni lub do zakończenia czynności 
związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami. 

Odbiorcami danych są podmioty odpowiadające za serwis 
urządzeń i oprogramowania związanego z  monitoringiem, 
świadczące usługi kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej 
oraz świadczące usługi prawne na rzecz administratorów. 

Dane kontaktowe do Inspektorów Danych Osobowych 
Administratorów:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 

31-072 Kraków lub e-mail: iod@ztp.krakow.pl 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie, 

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków  lub e-mail:  
iodo@mpk.krakow.pl 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl
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PRZEPISY PORZĄDKOWE
DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU 

POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
W KRAKOWIE

R O Z D Z I A Ł  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz warunki 

świadczenia usług przewozu osób i bagażu w Komunikacji Miejskiej 
w  Krakowie, organizowanej i nadzorowanej przez jednostkę Gminy 
Miejskiej Kraków, która wykonuje zadania organizatora publicznego 
transportu zbiorowego. Przewozy Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
realizowane są w obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz miast i gmin, 
które przystąpiły do porozumień w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego.

2. Przez określenie „pojazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie” należy 
rozumieć autobusy, tramwaje i inne środki transportowe skierowane 
do obsługi miejskich linii komunikacyjnych oraz linii aglomeracyjnych 
objętych porozumieniami międzygminnymi.

3. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, 
osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są 
do przestrzegania niniejszych przepisów.

4. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez 
zakup odpowiedniego biletu. W przypadku korzystania z biletu 
papierowego pasażer przy pierwszym przejeździe niezwłocznie po 
wejściu do pojazdu jest zobowiązany skasować bilet i zachować go na 
czas podróży.

5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów 
i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
oraz przepisów taryfowych obowiązujących w Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie, określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Krakowa.

6. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym 
dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych 
a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski 
lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem 
powinna posiadać czytelny identyfikator.

R O Z D Z I A Ł  I I
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA

§ 2
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na 

odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu 
pojazdu.

2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym 
(piktogramem):
1) siedzenia specjalne dla pasażerów o ograniczonej zdolności 

poruszania się, w tym dla:
- kobiet ciężarnych,
- osób z dzieckiem na ręku,
- osób niepełnosprawnych,
- osób z upośledzeniem narządu ruchu, 
- osób w podeszłym wieku,

2) stanowiska dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

§ 3
1. Pasażerowie:

1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami 
przeznaczonymi do tego celu,

2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się 
uchwytów lub poręczy,

3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na 
żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez 
naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się 
w pobliżu drzwi,

4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni 
stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika informacji 
o charakterze porządkowym,

5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby 
nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać 
kierującemu prowadzenie pojazdu.

2. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone 
znakiem graficznym (piktogramem), o którym mowa w § 2 ust. 2, ma 
bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się 
osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.

3. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego 
lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku przeznaczonym do tego 
celu.

4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być 
zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku 
braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

5. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu 
pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce 
przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać 
podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.

§ 4
Zabrania się pasażerom:

1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu, 
2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, 
5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych 

pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, 
7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radio-

odbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
8. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania tzw. 

e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe,
9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub 

postoju,
10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, 

za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne 
upoważnienie,

11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na 

szkody lub obrażenia,
13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach 

publicznych.

§ 5
Kierujący pojazdem:

1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą 
kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po 
opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać 
na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom 
oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,

2. uchylony
3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany 

jest do zwracania szczególnej uwagi i w sytuacji określonej w § 3 ust.1 
pkt. 3 lub widząc pasażera oczekującego na takim przystanku do 
zatrzymania na nim pojazdu,

4. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących 
zabrudzić innych pasażerów i pojazd, palących tytoń, używających 
tzw. e-papierosów oraz zachowujących się agresywnie, bądź 
stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów, 

5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, 
celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego 
komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,

6. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, 
palić tytoniu.

§ 6
Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru 
ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt. 4 oraz § 9 
i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

R O Z D Z I A Ł  I I I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 7
1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu 

lub innych urządzeń komunikacyjnych.
2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej 

przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową 
w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

§ 8
1. Przewoźnik odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione 

przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. 
Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody 
w tym pojeździe.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie 
zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku 
jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.

R O Z D Z I A Ł  I V
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO 

§ 9
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, 

jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie 
utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych 
pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu 
pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu 
bagażu o  rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla 
podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych 
i inwalidzkich.

3. Przewóz rowerów jest dopuszczony:
- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany 

do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. 
W takiej sytuacji załadunek i rozładunek rowerów możliwy jest tylko 
i wyłącznie na przystanku początkowym i końcowym.

- w pojazdach nie wyposażonych w bagażnik zewnętrzny – wewnątrz 
pojazdu w szczególności w miejscu do tego wyznaczonym, o ile 
nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np.: 
znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne 
wprowadzenie i ustawienie roweru.

4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce 
i  trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone 
w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem 
szkody.

5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu 
ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko 
wściekliźnie.

6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi 
przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za 
bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała 
z winy przewoźnika.

§ 10
1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego 

urządzeń i  wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione 
przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku 
z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych 
do siedzenia.

§ 11
W pojazdach nie wolno przewozić:

1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub 
mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, jak: 
piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),

2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, 
radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,

4. w przypadku nie stosowania się do ustaleń pkt. 1., 2. i 3. powyżej – 
kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

R O Z D Z I A Ł  V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 12

We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz 
w  kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo przewozowe z dnia 
15 listopada 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 
z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi). 

AN EXTRACT FROM REGULATIONS OF TRANSPORT 
OF PASSENGERS AND HAND LUGGAGE IN VEHICLES 

OF MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT IN KRAKOW

§ 1
4. Passengers shall pay the required fee for the journey by purchasing the 

appropriate ticket. If the passenger chooses to use a paper ticket, he or she 
shall validate it immediately upon boarding the vehicle on his or her first 
journey and keep it for the duration thereof.

5. Passengers are required to abide by relevant regulations regarding ticket 
prices and other fees, concession fees and free journeys, as well as the 
tariff regulations valid in the Krakow Municipal Transport system set forth in 
a separate Ordinance of the Krakow City Council.

§ 4
Passengers are forbidden to:

1. Board the vehicle or disembark upon hearing the departure signal, 
2. Travel on the steps or external elements of the vehicle,
3. Open vehicle doors while vehicle is in motion,
4. Litter in the vehicle or damage its fittings and equipment, 
5. Lean out of the vehicle or lean against its doors while travelling,
6. Consume food which may make other passengers dirty or in any way 

contaminate the interior of the vehicle, 
7. Play musical instruments, use loudspeakers or disturb order in the vehicle 

in any other way,
8. Smoke or drink alcoholic beverages in the vehicle,
9. Throw any objects out of the vehicle while travelling or at stops,
10. Conduct fund-raising or collection activities, with the exception of cases 

when the organiser holds the required permit,
11. Board the vehicle while wearing roller skates or rollerblades,
12. Perform any actions which may damage or injure other passengers,
13. Perform other activities which are not permitted in public spaces.

§ 9
1. Passengers may transport animals or luggage in the vehicle if it is possible 

to place them in such a way as to avoid impeding the free movement of 
passengers or damaging their clothes, obstructing the view of the driver 
or endangering traffic safety.

§ 10
1. Passengers shall be responsible for dirtying the vehicle or damaging its 

equipment or fittings, as well as for the damages or injuries sustained by other 
passengers (e.g. dog bites) as a result of transporting luggage or animals.

2. Luggage or animals may not be placed on seats.

Podstawa prawna: Jednolity tekst uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 
28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób 
i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (uchwała Rady Miasta Krakowa 
w sprawie przyjęcia i  ogłoszenia tekstu jednolitego: nr LXIV/1418/17 z dnia 15 lute-
go 2017 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Krakowa 
z dnia 26 września 2018 r. (nr CXI/2903/18).

Legal basis: Resolution No. XLIV/544/08 of the Krakow City Council of 28th May 2008, 
as further amended

AB1

w formie naklejki na kabinie prowadzącego nad cennikiem  
lub obok - w zależności od rodzaju kabiny
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w ramkach ekspozycyjnych w pojazdach

AA1

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski
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Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

19.10.2018

PRZEPISY PORZĄDKOWE
DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU 

POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
W KRAKOWIE

R O Z D Z I A Ł  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz warunki 

świadczenia usług przewozu osób i bagażu w Komunikacji Miejskiej 
w  Krakowie, organizowanej i nadzorowanej przez jednostkę Gminy 
Miejskiej Kraków, która wykonuje zadania organizatora publicznego 
transportu zbiorowego. Przewozy Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
realizowane są w obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz miast i gmin, 
które przystąpiły do porozumień w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego.

2. Przez określenie „pojazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie” należy 
rozumieć autobusy, tramwaje i inne środki transportowe skierowane 
do obsługi miejskich linii komunikacyjnych oraz linii aglomeracyjnych 
objętych porozumieniami międzygminnymi.

3. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, 
osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są 
do przestrzegania niniejszych przepisów.

4. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez 
zakup odpowiedniego biletu. W przypadku korzystania z biletu 
papierowego pasażer przy pierwszym przejeździe niezwłocznie po 
wejściu do pojazdu jest zobowiązany skasować bilet i zachować go na 
czas podróży.

5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów 
i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
oraz przepisów taryfowych obowiązujących w Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie, określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Krakowa.

6. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym 
dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych 
a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski 
lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem 
powinna posiadać czytelny identyfikator.

R O Z D Z I A Ł  I I
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA

§ 2
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na 

odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu 
pojazdu.

2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym 
(piktogramem):
1) siedzenia specjalne dla pasażerów o ograniczonej zdolności 

poruszania się, w tym dla:
- kobiet ciężarnych,
- osób z dzieckiem na ręku,
- osób niepełnosprawnych,
- osób z upośledzeniem narządu ruchu, 
- osób w podeszłym wieku,

2) stanowiska dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

§ 3
1. Pasażerowie:

1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami 
przeznaczonymi do tego celu,

2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się 
uchwytów lub poręczy,

3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na 
żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez 
naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się 
w pobliżu drzwi,

4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni 
stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika informacji 
o charakterze porządkowym,

5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby 
nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać 
kierującemu prowadzenie pojazdu.

2. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone 
znakiem graficznym (piktogramem), o którym mowa w § 2 ust. 2, ma 
bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się 
osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.

3. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego 
lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku przeznaczonym do tego 
celu.

4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być 
zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku 
braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

5. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu 
pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce 
przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać 
podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.

§ 4
Zabrania się pasażerom:

1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu, 
2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, 
5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych 

pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, 
7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radio-

odbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
8. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania tzw. 

e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe,
9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub 

postoju,
10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, 

za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne 
upoważnienie,

11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na 

szkody lub obrażenia,
13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach 

publicznych.

§ 5
Kierujący pojazdem:

1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą 
kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po 
opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać 
na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom 
oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,

2. uchylony
3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany 

jest do zwracania szczególnej uwagi i w sytuacji określonej w § 3 ust.1 
pkt. 3 lub widząc pasażera oczekującego na takim przystanku do 
zatrzymania na nim pojazdu,

4. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących 
zabrudzić innych pasażerów i pojazd, palących tytoń, używających 
tzw. e-papierosów oraz zachowujących się agresywnie, bądź 
stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów, 

5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, 
celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego 
komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,

6. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, 
palić tytoniu.

§ 6
Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru 
ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt. 4 oraz § 9 
i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

R O Z D Z I A Ł  I I I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 7
1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu 

lub innych urządzeń komunikacyjnych.
2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej 

przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową 
w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

§ 8
1. Przewoźnik odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione 

przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. 
Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody 
w tym pojeździe.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie 
zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku 
jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.

R O Z D Z I A Ł  I V
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO 

§ 9
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, 

jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie 
utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych 
pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu 
pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu 
bagażu o  rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla 
podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych 
i inwalidzkich.

3. Przewóz rowerów jest dopuszczony:
- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany 

do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. 
W takiej sytuacji załadunek i rozładunek rowerów możliwy jest tylko 
i wyłącznie na przystanku początkowym i końcowym.

- w pojazdach nie wyposażonych w bagażnik zewnętrzny – wewnątrz 
pojazdu w szczególności w miejscu do tego wyznaczonym, o ile 
nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np.: 
znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne 
wprowadzenie i ustawienie roweru.

4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce 
i  trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone 
w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem 
szkody.

5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu 
ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko 
wściekliźnie.

6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi 
przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za 
bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała 
z winy przewoźnika.

§ 10
1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego 

urządzeń i  wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione 
przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku 
z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych 
do siedzenia.

§ 11
W pojazdach nie wolno przewozić:

1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub 
mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, jak: 
piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),

2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, 
radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,

4. w przypadku nie stosowania się do ustaleń pkt. 1., 2. i 3. powyżej – 
kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

R O Z D Z I A Ł  V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 12

We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz 
w  kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo przewozowe z dnia 
15 listopada 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 
z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi). 

AN EXTRACT FROM REGULATIONS OF TRANSPORT 
OF PASSENGERS AND HAND LUGGAGE IN VEHICLES 

OF MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT IN KRAKOW

§ 1
4. Passengers shall pay the required fee for the journey by purchasing the 

appropriate ticket. If the passenger chooses to use a paper ticket, he or she 
shall validate it immediately upon boarding the vehicle on his or her first 
journey and keep it for the duration thereof.

5. Passengers are required to abide by relevant regulations regarding ticket 
prices and other fees, concession fees and free journeys, as well as the 
tariff regulations valid in the Krakow Municipal Transport system set forth in 
a separate Ordinance of the Krakow City Council.

§ 4
Passengers are forbidden to:

1. Board the vehicle or disembark upon hearing the departure signal, 
2. Travel on the steps or external elements of the vehicle,
3. Open vehicle doors while vehicle is in motion,
4. Litter in the vehicle or damage its fittings and equipment, 
5. Lean out of the vehicle or lean against its doors while travelling,
6. Consume food which may make other passengers dirty or in any way 

contaminate the interior of the vehicle, 
7. Play musical instruments, use loudspeakers or disturb order in the vehicle 

in any other way,
8. Smoke or drink alcoholic beverages in the vehicle,
9. Throw any objects out of the vehicle while travelling or at stops,
10. Conduct fund-raising or collection activities, with the exception of cases 

when the organiser holds the required permit,
11. Board the vehicle while wearing roller skates or rollerblades,
12. Perform any actions which may damage or injure other passengers,
13. Perform other activities which are not permitted in public spaces.

§ 9
1. Passengers may transport animals or luggage in the vehicle if it is possible 

to place them in such a way as to avoid impeding the free movement of 
passengers or damaging their clothes, obstructing the view of the driver 
or endangering traffic safety.

§ 10
1. Passengers shall be responsible for dirtying the vehicle or damaging its 

equipment or fittings, as well as for the damages or injuries sustained by other 
passengers (e.g. dog bites) as a result of transporting luggage or animals.

2. Luggage or animals may not be placed on seats.

Podstawa prawna: Jednolity tekst uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 
28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób 
i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (uchwała Rady Miasta Krakowa 
w sprawie przyjęcia i  ogłoszenia tekstu jednolitego: nr LXIV/1418/17 z dnia 15 lute-
go 2017 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Krakowa 
z dnia 26 września 2018 r. (nr CXI/2903/18).

Legal basis: Resolution No. XLIV/544/08 of the Krakow City Council of 28th May 2008, 
as further amended
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Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
KOMUNIKACYJNE S. A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O.  
Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance

Informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych są:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,  

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie,  

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu 
zapewnienia wymaganych warunków bezpieczeństwa, rozpatrywania 
skarg, reklamacji, prowadzenia korespondencji w  sprawie funkcjonowania 
komunikacji, kontroli oraz dystrybucji biletów w KMK, ochrony mienia 
administratorów i mienia publicznego oraz optymalizacji funkcjonowania KMK.

Szczegółowe cele przetwarzania danych wraz z ich podstawami prawnymi 
oraz zakresem odpowiedzialności Administratorów znajdują się na stronach 
internetowych: www.mpk.krakow.pl/pl/rodo i www.ztp.krakow.pl/rodo

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Nagranie utrwalone na monitoringu wizyjnym będzie przechowywane 

przez maksymalnie 90 dni lub do zakończenia czynności związanych 
z zarejestrowanymi zdarzeniami. 

Odbiorcami danych są podmioty odpowiadające za serwis urządzeń 
i oprogramowania związanego z  monitoringiem, świadczące usługi 
kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej oraz świadczące usługi 
prawne na rzecz administratorów. 

Dane kontaktowe do Inspektorów Danych Osobowych Administratorów:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,  

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków lub e-mail: iod@ztp.krakow.pl 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie,  

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków  lub e-mail: iodo@mpk.krakow.pl 

Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow 

Razem w  r uchu! / www.ztp.krakow.pl
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Schematy sytuacyjne rozmieszczania informacji pasażerskiej w ramkach ekspozycyjnych w pojazdach

AA1

Ceny zawierają należny podatek VAT. Podstawa prawna: Uchwała nr XXI/231/11 Rady Mi-
asta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. z późn. zm.
Ticket prices include VAT tax. Legal basis: Resolution No. XXI/231/11 of the Krakow City 
Council of 6th July 2011, as further amended

RODZAJ BILETU
TICKET TYPE

NORMALNY
FULL FARE

ULGOWY1

REDUCED1

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

STREFA I
ZONE I

STREFA I+II
ZONE I+II

czasowe 
short term

20-minutowy
20-minute

3,40 zł 1,70 zł

50-minutowy lub 1-przejazdowy
50-minute or single trip

4,60 zł 2,30 zł

90-minutowy
90-minute

6,00 zł 3,00 zł

24-godzinny
24-hour

15,00 zł 20,00 zł 7,50 zł 10,00 zł

48-godzinny
48-hour

28,00 zł x 14,00 zł x

72-godzinny
72-hour

42,00 zł x 21,00 zł x

7-dniowy
7-day

56,00 zł 68,00 zł 28,00 zł 34,00 zł

weekendowy rodzinny2 
weekend family ticket2 16,00 zł

jednoprzejazdowy dla grupy - do 20 osób 
single trip group ticket

36,00 zł 46,00 zł 18,00 zł 23,00 zł

WSPÓLNY 70-minutowy dla 1 osoby na łączone przejazdy 
pojazdami KMK i pociągami Kolei Małopolskich sp. z o. o. 
na linii SKA1 (z wyłączeniem stacji Kraków Lotnisko) 
COMBINED ticket for 1 person valid up to 70 minutes 
on Public Transport in Krakow vehicles and on Koleje 
Małopolskie trains on line SKA1 (excluding Krakow 
Airport station)

5,40 zł 2,70 zł

STREFY BILETOWE
TARIFF ZONES

STREFA BILETOWA I – obszar w granicach m. Krakowa 
TARIFF ZONE I – the area of the Krakow city

STREFA BILETOWA II – obszar poza granicami m. Krakowa (aglomeracja krakows-
ka), obsługiwany przez linie aglomeracyjne (o numerach z pierwszą cyfrą „2”, „3” 
lub „9”)
TARIFF ZONE II – outside the Krakow city, within Krakow Metropolitan Area (lines 
numbered with the first digit “2”, “3” or “9”)

Miejsca przekroczenia granicy stref biletowych I i II oznaczone są na rozkładach 
jazdy linii aglomeracyjnych jako “GRANICA TARYF”
The point of crossing the zone border is marked on the timetable as “GRANICA 
TARYF” (zone border)

W strefie biletowej II pasażer może podróżować wyłącznie na  podstawie biletu 
przeznaczonego do przejazdu w strefach biletowych I i II

In tariff zone II passenger may travel only with ticket valid in zones I and II

SPOSOBY ZAKUPU BILETÓW
WAYS TO BUY TICKETS

Bilety do kasowania można nabyć w formie papierowej z nadrukiem “Komunikacja 
Miejska w Krakowie” oraz w aplikacjach mobilnych
Tickets are available as paper tokens marked “Komunikacja Miejska w Krakowie” as 
well as through mobile apps

1   Z przejazdów ulgowych mogą korzystać tylko osoby do tego uprawnione / Reduced fares apply only to eligible customers
2 Bilet weekendowy rodzinny ważny w sobotę i niedzielę, obowiązuje dla grupy od 2 (1 rodzic/opiekun i 1 dziecko do lat 16) do maksymalnie 7 osób (1 rodzic/opiekun 

i 6 dzieci do lat 16 lub 2 rodziców/opiekunów i 5 dzieci do lat 16)
Weekend family ticket - valid only on Saturdays and Sundays, available for groups between 2 (1 parent and 1 child up to 16 years old) and 7 people (1 parent and 6 
children up to 16 years old or 2 parents and 5 children up to 16 years old)

OPŁATY DODATKOWE
ADDITIONAL CHARGES

Za przejazd pasażera bez ważnego biletu bądź dokumentu uprawniającego do 
przejazdu bezpłatnego – 240 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 50% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid ticket or a relevant travel document 
which confirms the right to free travel – 240 PLN + ticket price. The additional 
charge may be decreased by 50% in the case of on-the-spot payment or if it is paid 
within 7 days following issuance of the request for payment

Za przejazd pasażera bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie 
do przejazdu ulgowego – 150 zł + należność za bilet. Wysokość opłaty zostaje 
obniżona o 30% jeżeli należność zostanie uiszczona u kontrolującego lub w ciągu 
7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty (w sposób określony w wezwaniu)
Additional charge for journey without a valid document which confirms the right 
to reduced fare travel – 150 PLN + ticket price. The additional charge may be 
decreased by 30% in the case of on-the-spot payment or if it is paid within 7 days 
following issuance of the request for payment

Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez 
uzasadnionej przyczyny – 510 zł
Additional charge for stopping or changing the direction of a vehicle without 
a justified reason – 510 PLN

Cennik biletów
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

/ Ticket fares

1.05.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

Uprawnienia
Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

20.11.2019

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

OSOBY UPRAWNIONE PODSTAWA UPRAWNIENIA2
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DZIECI od urodzenia do dnia 30 września roku, w którym kończą 7 rok życia Oświadczenie rodzica lub opiekuna lub dokument potwierdzający wiek dziecka

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych na obszarze Krakowa oraz 
gmin, które zawarły z GMK stosowne porozumienia, w okresie od 1 września do 30 
czerwca

Ważna legitymacja szkolna ucznia szkoły podstawowej prowadzonej na obszarze Krakowa 
lub gminy, która zawarła z GMK stosowne porozumienie

DZIECI Z RODZIN WIELODZIETNYCH 
 � dzieci i młodzież objęta programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+
 � dzieci z rodzin w których rodzice/rodzic mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci 

(w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą) w wieku do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuowania 
przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym

Krakowska Karta Rodzinna z zapisem biletu wolnej jazdy
Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną. Uprawnienie to obejmuje dzieci i młodzież 
uczącą się do ukończenia 24 roku życia

WYCHOWANKOWIE
 � rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu 

rodzinnego, wraz z osobami prowadzącymi i ich dziećmi
 � placówek opiekuńczo-wychowawczych
 � dzieci z wielodzietnych zawodowych rodzin zastępczych

Bilet wolnej jazdy imienny, wydawany na okres 1 roku dla osób zamieszkujących na stałe 
w obszarze objętym integracją międzygminną

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE I INNI CZŁONKOWIE RODZIN objętych programem 
Kraków dla Rodziny „N” oraz dzieci niepełnosprawne umieszczone w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych korzystających z tego programu i opiekunowie placówek

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem w formie spersonalizowanej karty 
identyfikacyjnej

DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE do ukończenia 18 roku życia z powodu:
schorzeń narządu słuchu lub upośledzenia umysłowego lub schorzeń narządu wzroku, 
lub schorzeń narządu ruchu lub schorzeń neurologicznych wraz z opiekunem towarzy-
szącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z wpisem jednego z symboli przyczyny 
niepełnosprawności:
 � „03-L”, „L”, „§26 pkt 1 lit. i” wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym zaburzenia 

słuchu
 � „01-U”, „U”, „04-O”, „O”, „05-R”, „R”, „10-N”, „N”, „§26 pkt 1 lit. a, c, h

UCZNIOWIE O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH, uczęszczający do 
szkół podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych wraz z opiekunem, który 
podróżuje: 
 � z uprawnionym, po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego
 � wyłącznie na trasie: od miejsca zamieszkania uprawnionego do placówki oświa-

towej lub innej placówki specjalnej, do której uczęszcza uprawniony i z powrotem 
(prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą)

Dla uprawnionego: ważna legitymacja szkolna, wydawana uczniom ze stwierdzoną potrze-
bą kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność 

Dla opiekuna: zaświadczenie, wydane przez placówkę do której uczęszcza uprawniony, 
określające nazwę i adres placówki oraz adres zamieszkania uprawnionego ucznia

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą znacznym stopniem niepełnosprawności 
lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji lub niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji lub I grupą inwalidztwa
wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem znacznego stopnia 
niepełnosprawności lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samo-
dzielnej egzystencji lub niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o I grupie 
inwalidztwa [1]

OSOBY ZE SCHORZENIEM NARZĄDU WZROKU wraz z przewodnikiem towarzyszącym 
im w pojeździe

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie, z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„04-O”, „O”, „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja Polskiego Związku Niewidomych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z NARZĄDU RUCHU KOŃCZYN DOLNYCH z orzeczo-
nym/ą: umiarkowanym stopniem  niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do 
pracy lub II grupą inwalidztwa

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: 
„05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „N”, „10-N” lub orzeczenie z określeniem całkowitej niezdol-
ności do pracy lub orzeczenie o II grupie inwalidztwa wraz z zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym niepełnosprawność z narządu ruchu kończyn dolnych [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM z orzeczonym
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności, z wpisem jednego z symboli przyczyny niepełnosprawności: „01-U”, 
„U”, „§26 pkt 1 lit. c” [1]

OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 70 ROK ŻYCIA Dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie wieku i tożsamości

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI I STOPNIA Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia” [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS REPRESJONOWANEGO z powodu represji wojennych 
i okresu powojennego 

Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez organ rentowy, zawierająca wpis 
aktualnego orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy albo o całkowitej 
niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaświadczenie 
o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych, wydane przez Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych [1]

DZIAŁACZE OPOZYCJI ANTYKOMUNISTYCZNEJ oraz osoby represjonowane z powo-
dów politycznych

Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów 
politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

OBYWATELE POLSCY POSZKODOWANI PRZEZ III RZESZĘ będący zwyczajnymi człon-
kami Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę [1]

OSOBY POSIADAJĄCE STATUS WETERANA POSZKODOWANEGO Legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez MSWiA lub MON

PASAŻEROWIE ODBYWAJĄCY PODRÓŻ ŚRODKAMI KMK, w dniu obchodów Europej-
skiego Dnia bez Samochodu, tj. 22 września każdego roku –
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DZIECI I MŁODZIEŻ od 1 października roku, w którym kończą 7 lat do ukończenia 16 lat Dokument ze zdjęciem i datą urodzenia

MŁODZIEŻ PO UKOŃCZENIU 16 ROKU ŻYCIA, ucząca się w szkołach publicznych 
lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, objętych polskim systemem 
oświaty - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Ważna legitymacja szkolna, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego 
do spraw edukacji narodowej lub kultury

STUDENCI I UCZESTNICY STUDIÓW TRZECIEGO STOPNIA Ważna legitymacja studencka lub doktoranta

UCZNIOWIE I STUDENCI zagranicznych szkół, do ukończenia 26 roku życia Ważna imienna karta ISIC (International Student Identity Card)

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z orzeczonym/ą umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy lub II grupą inwalidzką

Legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie z określeniem umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności lub  orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o II 
grupie inwalidztwa [1]

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE z narządu słuchu
Legitymacja osoby niepełnosprawnej z orzeczeniem lekkiego stopnia niepełnosprawności 
z wpisem przyczyny niepełnosprawności: „03-L” lub legitymacja wydana przez Polski Zwią-
zek Głuchych z wpisem „inwalida słuchu”

ZASŁUŻENI HONOROWI DAWCY KRWI II STOPNIA, posiadający status Karty Krakow-
skiej (dotyczy biletów okresowych)

Legitymacja „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia” oraz status Karty Krakow-
skiej

EMERYCI do ukończenia 70 roku życia Legitymacja potwierdzająca status emeryta lub prawomocna decyzja o przyznaniu świad-
czeń emerytalnych [1]

Opracowanie własne na podstawie: Uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa 
z dnia 6 lipca 2011 r. z późn.zm. oraz innych aktów prawnych 

Pełna treść uprawnień dostępna jest na stronie www.ztp.krakow.pl oraz w stosownych ustawach

1  z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości
2  w przypadku dokumentów zagranicznych - wymagane jest stosowne tłumaczenie na język polski
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Komunikacja Miejska w Krakowie / Public Transport in Krakow

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

19.10.2018

PRZEPISY PORZĄDKOWE
DOTYCZĄCE PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU 

POJAZDAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ 
W KRAKOWIE

R O Z D Z I A Ł  I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz warunki 

świadczenia usług przewozu osób i bagażu w Komunikacji Miejskiej 
w  Krakowie, organizowanej i nadzorowanej przez jednostkę Gminy 
Miejskiej Kraków, która wykonuje zadania organizatora publicznego 
transportu zbiorowego. Przewozy Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
realizowane są w obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz miast i gmin, 
które przystąpiły do porozumień w zakresie lokalnego transportu 
zbiorowego.

2. Przez określenie „pojazdy Komunikacji Miejskiej w Krakowie” należy 
rozumieć autobusy, tramwaje i inne środki transportowe skierowane 
do obsługi miejskich linii komunikacyjnych oraz linii aglomeracyjnych 
objętych porozumieniami międzygminnymi.

3. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie, 
osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są 
do przestrzegania niniejszych przepisów.

4. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez 
zakup odpowiedniego biletu. W przypadku korzystania z biletu 
papierowego pasażer przy pierwszym przejeździe niezwłocznie po 
wejściu do pojazdu jest zobowiązany skasować bilet i zachować go na 
czas podróży.

5. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów 
i innych opłat, uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych 
oraz przepisów taryfowych obowiązujących w Komunikacji Miejskiej 
w Krakowie, określonych odrębną uchwałą Rady Miasta Krakowa.

6. Przewoźnik jest zobowiązany umieścić w pojeździe w miejscu widocznym 
dla pasażerów informację o obowiązujących przepisach porządkowych 
a także informację z adresem, pod który należy kierować skargi i wnioski 
lub reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przewozu przez przewoźnika, a osoba kierująca pojazdem 
powinna posiadać czytelny identyfikator.

R O Z D Z I A Ł  I I
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA ORAZ PRZEWOŹNIKA

§ 2
1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na 

odpowiednio oznakowanych przystankach, po całkowitym zatrzymaniu 
pojazdu.

2. W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym 
(piktogramem):
1) siedzenia specjalne dla pasażerów o ograniczonej zdolności 

poruszania się, w tym dla:
- kobiet ciężarnych,
- osób z dzieckiem na ręku,
- osób niepełnosprawnych,
- osób z upośledzeniem narządu ruchu, 
- osób w podeszłym wieku,

2) stanowiska dla wózków inwalidzkich lub dziecięcych.

§ 3
1. Pasażerowie:

1) mogą wsiadać do pojazdu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami 
przeznaczonymi do tego celu,

2) zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się 
uchwytów lub poręczy,

3) zamierzający wysiąść z pojazdu na przystanku oznaczonym „na 
żądanie” powiadamiają o tym kierującego pojazdem poprzez 
naciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku znajdującego się 
w pobliżu drzwi,

4) w trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania powinni 
stosować się do zamieszczonych przez przewoźnika informacji 
o charakterze porządkowym,

5) nie powinni: zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem aby 
nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiać z nim oraz utrudniać 
kierującemu prowadzenie pojazdu.

2. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone 
znakiem graficznym (piktogramem), o którym mowa w § 2 ust. 2, ma 
bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się 
osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.

3. Pasażerowie zobowiązani są umożliwić ustawienie wózka inwalidzkiego 
lub dziecięcego w pojeździe na stanowisku przeznaczonym do tego 
celu.

4. Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być 
zabezpieczone szelkami, zapobiegającymi wypadnięciu. W przypadku 
braku takiego zabezpieczenia dziecko należy wyjąć z wózka.

5. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu 
pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz w miejsce 
przeznaczone dla rzeczy znalezionych, którego adres powinien zostać 
podany w umieszczonej w pojeździe informacji dla pasażerów.

§ 4
Zabrania się pasażerom:

1. wsiadania do pojazdu i wysiadania z niego po sygnale odjazdu, 
2. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
3. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
4. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, 
5. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
6. spożywania artykułów żywnościowych, mogących zabrudzić innych 

pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu, 
7. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radio-

odbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
8. spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, używania tzw. 

e-papierosów oraz środków odurzających w pojeździe,
9. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub 

postoju,
10. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, 

za wyjątkiem sytuacji, w których organizator posiada stosowne 
upoważnienie,

11. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
12. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na 

szkody lub obrażenia,
13. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach 

publicznych.

§ 5
Kierujący pojazdem:

1. niezwłocznie po zakończeniu czynności związanych ze zmianą 
kierunku jazdy, których dokonuje na przystanku końcowym, po 
opuszczeniu pojazdu przez pasażerów, obowiązany jest podjechać 
na przystanek dla wsiadających w celu umożliwienia osobom 
oczekującym na przystanku początkowym zajęcie miejsc w pojeździe,

2. uchylony
3. zbliżając się do przystanku oznaczonego „na żądanie” zobowiązany 

jest do zwracania szczególnej uwagi i w sytuacji określonej w § 3 ust.1 
pkt. 3 lub widząc pasażera oczekującego na takim przystanku do 
zatrzymania na nim pojazdu,

4. ma prawo odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących 
zabrudzić innych pasażerów i pojazd, palących tytoń, używających 
tzw. e-papierosów oraz zachowujących się agresywnie, bądź 
stwarzających inne istotne zagrożenie dla pasażerów, 

5. może wezwać w szczególnych przypadkach Policję bądź Straż Miejską, 
celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego 
komisariatu Policji lub Straży Miejskiej,

6. nie powinien w czasie jazdy prowadzić rozmów, spożywać posiłków, 
palić tytoniu.

§ 6
Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru 
ruchu, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów § 4 lub § 5 pkt. 4 oraz § 9 
i 11, nie przysługuje zwrot należności za bilet.

R O Z D Z I A Ł  I I I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

§ 7
1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy uszkodzenie pojazdu 

lub innych urządzeń komunikacyjnych.
2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej 

przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową 
w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.

§ 8
1. Przewoźnik odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem ust. 2, poniesione 

przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów. 
Pasażer może zgłosić kierującemu pojazdem fakt powstania szkody 
w tym pojeździe.

2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie 
zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku 
jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.

R O Z D Z I A Ł  I V
PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO 

§ 9
1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, 

jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie 
utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych 
pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie 
zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu 
pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu 
bagażu o  rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla 
podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych 
i inwalidzkich.

3. Przewóz rowerów jest dopuszczony:
- w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny przystosowany 

do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. 
W takiej sytuacji załadunek i rozładunek rowerów możliwy jest tylko 
i wyłącznie na przystanku początkowym i końcowym.

- w pojazdach nie wyposażonych w bagażnik zewnętrzny – wewnątrz 
pojazdu w szczególności w miejscu do tego wyznaczonym, o ile 
nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np.: 
znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne 
wprowadzenie i ustawienie roweru.

4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce 
i  trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone 
w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem 
szkody.

5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu 
ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko 
wściekliźnie.

6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi 
przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za 
bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała 
z winy przewoźnika.

§ 10
1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego 

urządzeń i  wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione 
przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku 
z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt.

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych 
do siedzenia.

§ 11
W pojazdach nie wolno przewozić:

1. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub 
mogą uszkodzić albo zanieczyścić pojazd (np. ostre narzędzia, jak: 
piły, kosy lub otwarte naczynia ze smarami, farbami itp.),

2. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, 
radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,

3. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i porządku, w szczególności dużych psów bez kagańca,

4. w przypadku nie stosowania się do ustaleń pkt. 1., 2. i 3. powyżej – 
kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

R O Z D Z I A Ł  V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
§ 12

We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz 
w  kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo przewozowe z dnia 
15 listopada 1984 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., nr 50, poz. 601 
z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi). 

AN EXTRACT FROM REGULATIONS OF TRANSPORT 
OF PASSENGERS AND HAND LUGGAGE IN VEHICLES 

OF MUNICIPAL PUBLIC TRANSPORT IN KRAKOW

§ 1
4. Passengers shall pay the required fee for the journey by purchasing the 

appropriate ticket. If the passenger chooses to use a paper ticket, he or she 
shall validate it immediately upon boarding the vehicle on his or her first 
journey and keep it for the duration thereof.

5. Passengers are required to abide by relevant regulations regarding ticket 
prices and other fees, concession fees and free journeys, as well as the 
tariff regulations valid in the Krakow Municipal Transport system set forth in 
a separate Ordinance of the Krakow City Council.

§ 4
Passengers are forbidden to:

1. Board the vehicle or disembark upon hearing the departure signal, 
2. Travel on the steps or external elements of the vehicle,
3. Open vehicle doors while vehicle is in motion,
4. Litter in the vehicle or damage its fittings and equipment, 
5. Lean out of the vehicle or lean against its doors while travelling,
6. Consume food which may make other passengers dirty or in any way 

contaminate the interior of the vehicle, 
7. Play musical instruments, use loudspeakers or disturb order in the vehicle 

in any other way,
8. Smoke or drink alcoholic beverages in the vehicle,
9. Throw any objects out of the vehicle while travelling or at stops,
10. Conduct fund-raising or collection activities, with the exception of cases 

when the organiser holds the required permit,
11. Board the vehicle while wearing roller skates or rollerblades,
12. Perform any actions which may damage or injure other passengers,
13. Perform other activities which are not permitted in public spaces.

§ 9
1. Passengers may transport animals or luggage in the vehicle if it is possible 

to place them in such a way as to avoid impeding the free movement of 
passengers or damaging their clothes, obstructing the view of the driver 
or endangering traffic safety.

§ 10
1. Passengers shall be responsible for dirtying the vehicle or damaging its 

equipment or fittings, as well as for the damages or injuries sustained by other 
passengers (e.g. dog bites) as a result of transporting luggage or animals.

2. Luggage or animals may not be placed on seats.

Podstawa prawna: Jednolity tekst uchwały nr XLIV/544/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 
28 maja 2008 r. w sprawie przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób 
i bagażu pojazdami Komunikacji Miejskiej w Krakowie (uchwała Rady Miasta Krakowa 
w sprawie przyjęcia i  ogłoszenia tekstu jednolitego: nr LXIV/1418/17 z dnia 15 lute-
go 2017 r.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Krakowa 
z dnia 26 września 2018 r. (nr CXI/2903/18).

Legal basis: Resolution No. XLIV/544/08 of the Krakow City Council of 28th May 2008, 
as further amended

Organizator / Public transport organizer

ZARZĄD TRANSPORTU PUBLICZNEGO W KRAKOWIE

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
email: sekretariat@ztp.krakow.pl

Infolinia:

12 616 75 55

Operator / Public transport operator

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE S.A. W KRAKOWIE

www.mpk.krakow.pl

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków (siedziba główna)

ul. J. Brożka 3, 30-347 Kraków (adres do korespondencji)

email: kontakt@mpk.krakow.pl
Biuro rzeczy znalezionych: ul. św. Wawrzyńca 13, pon. 8-16; wt - pt. 7-15

Infolinia 24 h:

12 19 150

Tel. interwencyjny 24 h:

12 19 285

Przyjmuje skargi i wnioski z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu
Accepts complaints about not realising or improperly realising the conveyance

Przyjmuje uwagi dotyczące organizacji Komunikacji Miejskiej w Krakowie 
Accepts comments on the organization of Public Transport in Krakow

Numery alarmowe / Emergency numbers

112
Straż Miejska / Municipal Police 

Policja / Police 

Straż Pożarna / Fire Department

Pogotowie Ratunkowe / Ambulance 

986 
997 
998
999 

Kontrola biletów / Ticket inspection

ZAKŁADY WIELOBRANŻOWE "RENOMA" SP. Z O. O. Z FILIĄ W KRAKOWIE

ul. Wileńska 2A, 31-413 Kraków
email: kontakt.krakow@zwrenoma.pl
reklamacje: reklamacje.krakow@zwrenoma.pl lub osobiście

Infolinia:

12 306 77 11

Kontroler biletów powinien posiadać / Ticket inspector must have

ważny identyfikator umieszczony w miejscu 
widocznym dla pasażera
valid ID badge worn visibly during the inspection

terminal mobilny
handheld terminal

202
WZÓR

Pojazd monitorowany / Vehicle under video surveillance
Informujemy, że administratorami Państwa danych osobowych są:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie,  

ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie,  

ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w szczególności w celu zapewnienia 
wymaganych warunków bezpieczeństwa, rozpatrywania skarg, reklamacji, 
prowadzenia korespondencji w  sprawie funkcjonowania komunikacji, kontroli 

oraz dystrybucji biletów w KMK, ochrony mienia administratorów i mienia 
publicznego oraz optymalizacji funkcjonowania KMK.

Szczegółowe cele przetwarzania danych wraz z ich podstawami prawnymi 
oraz zakresem odpowiedzialności Administratorów znajdują się na stronach 
internetowych: www.mpk.krakow.pl/pl/rodo i www.ztp.krakow.pl/rodo

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają Państwo prawo do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nagranie utrwalone na monitoringu wizyjnym będzie przechowywane przez maksymalnie 90 dni lub do 
zakończenia czynności związanych z zarejestrowanymi zdarzeniami. 

Odbiorcami danych są podmioty odpowiadające za serwis urządzeń i oprogramowania związanego 
z monitoringiem, świadczące usługi kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej oraz świadczące usługi 
prawne na rzecz administratorów. 

Dane kontaktowe do Inspektorów Danych Osobowych Administratorów:
1. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków  

lub e-mail: iod@ztp.krakow.pl 
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S. A. w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków  

lub e-mail: iodo@mpk.krakow.pl 

Komunikacja Miejska w Krakowie
Public Transport in Krakow  

Razem w ruchu! / www.ztp.krakow.pl

AD4.1/AD4.2
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