
 

діє з 1 вересня 2020 року

Додаток № 1 до Розпорядження № GK 0050.300.2020
Президента міста Явожно від 19 серпня 2020 року.

I. Плата за одноразові поїздки

Територія одного міста (гміни) 4,00 zł 2,00 zł
Територія двох сусідніх міст (гмін) 4,60 zł 2,30 zł
Територія трьох і більше міст (гмін) 5,00 zł 2,50 zł

Ціна квитка
звичайного

Ціна білету
пільгового

Територію міст Мисловіце та Сосновець слід трактувати , як територію одного міста(гміни).

Територія дійсності квитка

У разі відсутності реєстрації відправлення з автобуса пасажиром, який оплачує проїзд з 
електронного гаманця, наявний на Jaworzno City Card, вважається таким, що пасажир 
проїхав до кінця маршруту і плата стягується відповідно до пункту I.

II. Акційні одноразові тарифи для пасажирів, які оплачують проїзд з за допомогою 
електронного гаманця,доступного на Jaworznik City Card, які зареєстрували  вхід  і 
вихід з автобусу.

Територія одного міста (гміни) 3,00 zł 1,50 zł
Територія двох сусідніх міст (гмін) 3,60 zł 1,80 zł
Територія трьох і більше міст (гмін) 4,60 zł 2,30 zł

Територію міст Мисловіце та Сосновець слід трактувати , як територію одного міста(гміни).

Територія дійсності квитка

III.Часові квитки на пред’явника.

IV. Персональні абонементи

V. Усі ціни є цінами брутто, вони включають податок на товари та послуги. 
 

VI. Оплата проїзду для особи або право на безкоштовний проїзд дає право 
перевезення багажу(в т. ч. дитячого та інвалідного візка) та тварини.    

Для поїздок громадським транспортом ПКМ Явожно
(дійсні лише квитки, видані ПКМ Явожно)

Прайс-лист оплати за проїзд 

6,00 zł 3,00 zł

Дійсність квиткаТип білету

Квиток дає право на проїзд на всіх лініях у 
всій мережі PKM Sp. z o. o 

–дійсний до 24:00 у день придбання квитка
Денний

35,00 zł 17,50 zł
Квиток дає право подорожувати на всіх лініях 
у всій мережі PKM Sp. z o. o протягом 7 днів з 

дати позначеної на квитку.

Семи
-денний 

30,00 zł 15,00 zł

Дійсність квитка

Квиток дає право на проїзд на всіх лініях усієї 
мережі PKM Sp. z o. o терміном на 7 днів з дати 

зазначеної на квитку.T – C

80,00 zł 40,00 zł
Квиток дає право на проїзд на всіх лініях усієї  

мережі  PKM Sp. z o. o терміном на 30 днів з дати 
зазначеної на квитку.M – C

120,00 zł 60,00 zł
Квиток дає право на проїзд на всіх лініях усієї 
мережі PKM Sp. z o. o протягом 90 днів з дати 

зазначеної на квитку.K – C

Символ

P – C
Квиток дає право на проїзд на всіх лініях усієї 
мережі PKM Sp. z o. o сторком на 180 дні з дати 

позначення на квитку.
160,00 zł 80,00 zł

R – C
Квиток дає право на проїзд на всіх лінях усієї 
мережі PKM Sp. z o. o на річний період  з дати 

зазначеної на квитку.
240,00 zł 120,00 zł

Канал продажу квитків:

Продаж у водія з каси 

Читачі відкритої системи платежів 

Читачі Jaworzno City Card

Інтернет-магазин  Kartamiejska.pl.

Стаціонарні пункти продажу.

Доступні типи квитків:

Всі квитки одноразові та квитки на пред’явника з 

Всі одноразові та денні квитки

Одноразові квитки з електронного гаманця.

Всі зареєстровані абонементи

Спосіб оплати:

Готівка, платіжні картки (безконтактні)

Білон (10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł), платіжні картки (безконтактні)

Платіжні картки (безконтактні)

Кошти накопичені в Електронному гаманці

Інтернет-поповнення.

Готівка, окремі пункти продажу також приймають платіжні картки.

Всі квитки одноразові та тимчасові на пред’явника,

Усі персональні періодичні квитки, 

Мобільний додаток ПКМ Всі види квитків Інтернет платежі.

Мобільний додаток ПКМ

  

Ціна квитка
звичайного

Ціна білету
пільгового

Ціна квитка
звичайного

Ціна білету
пільгового

Ціна квитка
звичайного

Ціна білету
пільгового

Автомат для продажу квитків у 
вибраних  транспортних засобах поповнення з Електронного гаманця 

обмеженим часом

поповнення Електронного гаманця.


