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Pracodawco dołącz do najlepszych

Każdy pracodawca może dofinansować zakup biletów komunikacji miejskiej swoim 

pracownikom. Wystarczy przystąpić do Pakietu Komunikacyjnego.  

 

ZTM oferuje zakup długookresowych biletów komunikacji miejskiej, kodowanych 

na spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej, zawierającej imię, nazwisko 

oraz zdjęcie pasażera. Pracodawca może sfinansować całkowity koszt biletu 

lub z góry ustalić wartość dopłaty.

Same plusy...

atrakcyjny, użyteczny i doceniany benefit dla pracowników

nie ma minimalnej liczby pracowników, którzy mogą skorzystać z programu 

bezpłatne wyrobienie oraz dostarczenie kart dla pracowników

z oferty może skorzystać każda firma państwowa oraz prywatna

kompleksowa obsługa i pomoc dedykowanego pracownika ZTM

możliwość stworzenia indywidualnego wzoru Karty Miejskiej (np. z logo firmy)
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możliwość podróżowania liniami lokalnymi (oznaczonymi literą „L”) organizowanymi 

przez ZTM we współpracy z sąsiednimi gminami

możliwość korzystania z oferty taryfowej ZTM-KM-WKD - posiadacze wybranych 

biletów Warszawskiego Transportu Publicznego mogą podróżować pociągami 

podmiejskimi na terenie stolicy i ościennych gmin. Obowiązuje ona w składach 

Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej.

bieżące informacje dotyczące transportu miejskiego dostarczane do firmy 

bezpłatne parkingi „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”)

premiowanie lojalności pracownika

promocja postaw proekologicznych

możliwość dołączanie nowych pracowników w dowolnym  momencie trwania umowy

zachowanie dotychczasowych ulg przez pracowników

Współpracujemy z tymi, którzy dbają o swoich 
pracowników i środowisko naturalne
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pracodawca sam ustala kwotę dofinansowania

podpisywane są 2 umowy (główna oraz powierzenia przetwarzania danych 

osobowych)

umowy zawierane są na czas nieokreślony z jednomiesięcznym okresem 

wypowiedzenia

faktura zbiorcza wystawiana jest na firmę w 10-dniowych cyklach rozliczeniowych

Agent Mobilności
e-mail.: pakietkomunikacyjny@ztm.waw.pl
www.ztm.waw.pl

Bilety 90-dniowe

normalnystrefa

2

ulgowy

1 280 zł 140 zł

282 zł 141 zł

460 zł 230 zł21

imienne

1 250 zł2

Warszawiaka

125 zł

Bilety 30-dniowe

normalnystrefa

2

ulgowy

1 110 zł 55 zł

112 zł 56 zł

180 zł 90 zł21

imienne

1 98 zł2

Warszawiaka

49 zł
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