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Bilety ZTM dla pracowników firm – to więcej niż benefit, 

  

 

 to 

 
 

 

 



PAKIET KOMUNIKACYJNY 

Oferta Pakietu Komunikacyjnego: 

 

  skierowana do wszystkich Pracodawców, którzy są zainteresowani stworzeniem 

 programu benefitów dla Pracowników i dla których ważna jest motywacja  

 w firmie; 

 pełna obsługa całego procesu, począwszy od zebrania wniosków o wyrobienie 

 kart miejskich, aż po dostarczenie gotowych kart z logo firmy; 

 umowa, na mocy której firma dokonuje jednej płatności za wszystkie karty;   

 Pracodawca sam decyduje o poziomie dofinansowania; 

 Pracownicy samodzielnie użytkują karty od momentu pierwszej aktywacji. 

 



Co obejmuje Pakiet Komunikacyjny? 

 

 bilety dla pracowników uprawniające do korzystania z rozwiniętego  

 i nowoczesnego transportu publicznego; 

 grupę opiekunów ze strony ZTM dedykowaną do obsługi zawartej umowy; 

 możliwość korzystania z parkingów „Parkuj i Jedź” (P+R). 
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Jak być postrzeganym jako lepszy pracodawca? 

 

Benefity pozapłacowe są najlepszym narzędziem do zwiększenia motywacji pracownika 

oraz lojalności wobec pracodawcy. 
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Indywidualny wzór karty miejskiej  
 



Rozwiązanie problemu miejsc parkingowych 

Liczba miejsc parkingowych pod biurami jest zawsze deficytowa, dlatego też można  

w łatwy sposób ograniczyć liczbę samochodów parkujących w kompleksie biurowym.  

Pracownicy chętniej skorzystają z transportu publicznego mając do dyspozycji 

dofinansowanie do zakupu karty miejskiej, nie zapełniając tym samym powierzchni 

parkingowej pod biurem. 

 

   liczba parkingów „Parkuj i Jedź” (P+R) – 16 

   liczba standardowych miejsc parkingowych – 4 655 

   liczba miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 102 

       liczba miejsc parkingowych dla rowerów – 808 
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Rozbudowana sieć połączeń transportu publicznego w Warszawie. 

Wygodne i ekologiczne poruszanie się po całej aglomeracji. 

 

 

 
ponad 200 dziennych linii 
autobusowych, 43 nocne,  
44 linie lokalne „L” 
 
25 linii tramwajowych 
 
2 linie metra i 4 linie SKM 
 
ok. 6,3 tys. przystanków 
 
ponad 350 km torów tramwajowych 
 
Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD 
umożliwia korzystanie  
z pociągów Kolei Mazowieckich  
i Warszawskiej Kolei Dojazdowej  
na trasach w obrębie miasta 
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Pasażerowie mogą korzystać z nowoczesnych, przyjaznych środowisku 

pojazdów. To zachęta do pozostawienia samochodu pod domem i korzystania  

z warszawskiego transportu publicznego.  

 

 

 

 

prawie 730 wagonów tramwajowych 

28 składów SKM 

75 pociągów metra 

blisko 1800 autobusów 
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Indywidualnie ustalane koszty 

Pracodawca samodzielnie ustala wysokość 

dofinansowania biletu dla pracownika 

 

Oszczędność czasu – minimum formalności 

Wszystkie formalności załatwia dedykowany 

pracownik ZTM, począwszy od zebrania wniosków 

o wydanie karty miejskiej, procesu wyrobienia 

 i aktywacji kart aż do przekazania kart  

z wgranym kontraktem 

 

Promocja postaw proekologicznych 

Każda osoba, która dzięki opłaconej karcie miejskiej 

będzie korzystać z transportu publicznego ma realny 

wpływ na ochronę środowiska.  
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Pracownik – oszczędza pieniądze. 

Pracodawca – zyskuje zaangażowanie i motywację pracownika. 

Odkorkowane ulice, szybszy transport oraz czystsze powietrze dzięki 

osobom, które wybrały komunikację miejską. 
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Bilety ZTM dla pracowników firm – to więcej niż benefit, 

  

 

 to 

 
 

 

 



Zapraszamy do współpracy. 

Zapytania prosimy kierować pod adres mailowy: 

pakietkomunikacyjny@ztm.waw.pl 

 


