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Praktyczne wskazówki krok po kroku 

 

Kompleksowa informacja 
 

Osoby wybieraj ące i korzystaj ące z komunikacji miejskiej oczekuj ą nie tylko 

punktualno ści i komfortu. Potrzebuj ą równie ż szybkiej i konkretnej odpowiedzi na 

wszelkie pytania zwi ązane z podró żowaniem – informacji o zmianie tras, rozkładach 

jazdy, obowi ązującej taryfie biletowej. W dobie powszechnego po śpiechu liczy si ę 

każda sekunda… i ka żdy pasa żer… Dlatego w ZTM funkcjonuje wiele ró żnych 

kanałów komunikacji, tradycyjnych i elektronicznych , a każdy z naszych klientów 

może liczy ć na fachow ą i kompetentn ą pomoc.  

 

Możliwo ści kontaktu z ZTM jest naprawd ę wiele. Wystarczy zadzwoni ć na Infolini ę 

lub „wej ść” na stron ę ZTM, by w kilka minut dowiedzie ć się np. jak dotrze ć do celu i 

jaki środek transportu wybra ć, o której odjedzie najbli ższy autobus i tramwaj, gdzie 

należy si ę przesi ąść, jak załadowa ć i aktywowa ć na karcie bilet kupiony przez 

Internet, jak dosta ć się do metra maj ąc przy sobie tylko wirtualny bilet?  

 

 

1. Strona internetowa ZTM 

Prawdziwa „kopalnia wiedzy” na temat funkcjonowania stołecznej komunikacji. 

Przejrzysta, funkcjonalna, wciąż rozbudowywana i co najważniejsze, na bieżąco 

aktualizowana. Dostępna w czterech wersjach językowych (niektóre zakładki są 

przetłumaczone również na język migowy) i w wersji na urządzenia mobilne. Codziennie 

korzysta z niej prawie 140 tys. internautów. 
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Na górze serwisu prezentowane są bieżące zmiany wraz z datą wprowadzenia w życie, a 

poniżej aktualności oraz informacje prasowe. W przypadku nagłej awarii aktualną sytuację 

i wprowadzane zmiany można śledzić na specjalnym żółtym pasku. 

 

W zakładkach po lewej stronie pasażerowie znajdą m.in. rozkłady jazdy posegregowane 

według linii i przystanków (http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1, 

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=183&l=1), zmiany w kursowaniu linii, wszelkie 

niezbędne mapy i schematy (http://www.ztm.waw.pl/?c=198&l=1),  informacje o taryfie 

biletowej (http://www.ztm.waw.pl/?c=110&l=1), sieci sprzedaży,  możliwościach zakupu 

biletów przez Internet i telefony komórkowe (http://www.ztm.waw.pl/mock.php?c=174&l=1, 

http://www.ztm.waw.pl/?c=518&l=1) oraz obowiązujących przepisach – uprawnieniach do 

ulg, regulaminie przewozu osób i bagażu, zasadach kontroli i składania reklamacji oraz 

odwołań od wystawionych wezwań do zapłaty. 

 

Studenci i turyści odwiedzający stolicę po raz pierwszy powinni koniecznie zapoznać się z 

zakładką informacje (http://www.ztm.waw.pl/?c=126&l=1), w której w przystępny i skrótowy 

sposób przedstawiono podstawowe zasady funkcjonowania i korzystania z warszawskiej 

komunikacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

 

Dla osób interesujących się rozwojem transportu zbiorowego lekturą obowiązkową będzie 

„Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na 

lata kolejne” – najważniejszy dokument regulujący kwestie związane z komunikacją 

miejską w stolicy (http://www.ztm.waw.pl/?c=519&l=1). A miłośnicy historii powinni 

koniecznie zajrzeć do zakładki hobby (http://www.ztm.waw.pl/historia.php?c=83&l=1). 

Na stronie można również znaleźć informacje o prowadzonych i planowanych 

inwestycjach, zamówieniach publicznych, Warszawskich Liniach Turystycznych, systemie 

wypożyczalni rowerowych Veturilo. 
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Warto odwiedzić zakładkę „kontakt”, na której zamieszczono podpowiedzi dla pasażerów, 

w jaki sposób mogą załatwić niektóre formalności związane ze złożeniem odwołania, 

skargi czy wniosku. W tej zakładce umieszczono również główny formularz kontaktowy z 

ZTM. 

 

 

 

 

Największym zainteresowaniem internautów cieszą się oczywiście rozkłady jazdy, 

odwiedza je od 70 do 80 procent osób wchodzących na stronę ZTM. Pasażerowie śledzą 

uważnie także „ostatnie zmiany” w komunikacji.  
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2. Wyszukiwarka poł ączeń 

Nowoczesna wyszukiwarka połączeń komunikacyjnych znacznie ułatwia podróżowanie po 

aglomeracji warszawskiej i nie tylko (można sprawdzić także naziemne i lotnicze 

połączenia między partnerami wchodzącymi w skład grupy EU-Spirit, czyli niektórymi 

niemieckimi landami, krajami skandynawskimi, Holandią i Luksemburgiem). 

Wyszukiwarka,  dostępna na stronie www.ztm.waw.pl - w zakładce „zaplanuj podróż”, 

została wprowadzona dzięki udziałowi ZTM w unijnym projekcie CAPRICE, 

realizowanemu w ramach programu INTERREG IVC. Dostawcą technologii jest firma 

HaCon z Hanoweru.  

 

Za jej pomocą można wyszukiwać połączenia, w tym również kolejowe (zintegrowane 

rozkłady SKM, WKD i KM)  między dwoma wybranymi przystankami komunikacji miejskiej 
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lub miejscami wybranymi na mapie, wybrać datę i środek transportu, określić czas 

oczekiwania na przesiadkę lub liczbę przesiadek. Osobisty rozkład jazdy można 

wygenerować w postaci pliku PDF. 

 

Pasażer otrzymuje kilka propozycji połączeń, które może rozwijać klikając w strzałki obok 

wariantów połączeń. Oprócz części opisowej, po prawej stronie wyświetla się mapka z 

przebiegiem trasy i przystankami –  ich nazwy pojawią się po najechaniu kursorem na  

wybrany punkt. Dodatkowa opcją, dostępną tylko w części dotyczącej komunikacji w 

aglomeracji warszawskiej, jest wyświetlanie ceny biletu dla danego połączenia.  

Wyszukiwarka kontroluje, czy podróż odbywa się tylko w jednej czy też dwóch strefach i 

informuje, jakie bilety są potrzebne podróżnemu.  
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Liczba osób korzystających z „planera podróży” systematycznie wzrasta, obecnie to już 

około 10 proc. osób, odwiedzających stronę ZTM. Trwają prace nad nową, udoskonaloną 

wersją wyszukiwarki. 

 

 

 

3. Infolinia 

Infolinia jest dostępna przez całą dobę pod numerem 801-044-484 (dla telefonów 

zarejestrowanych w zagranicznych sieciach stacjonarnych i komórkowych pod numerem 

00 48 22 278). Pasażerowie mogą skorzystać z dwóch opcji - połączyć się z konsultantami 

lub skorzystać z usług automatycznego portalu głosowego, by uzyskać informacje o 

rozkładach jazdy, trasach i połączeniach, zmianach w komunikacji, cenach biletów i 

obowiązujących ulgach. Za pośrednictwem Infolinii można również złożyć skargę na 

prowadzących pojazdy,  czy funkcjonowanie komunikacji (klimatyzacja, ogrzewanie, 
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spóźnienia). 

 

Korzystając z portalu głosowego należy posłużyć się odpowiednią komendą: rozkład jazdy 

(trzeba podać datę i godzinę podróży, numer linii i  nazwę przystanku),  jak dojechać,  

zgłoszenie skargi, taryfa przewozowa, ulgi biletowe lub aktualności (bieżące informacje o 

remontach, zmianach w rozkładzie jazdy). Można również podać komendę: połącz z 

konsultantem lub podczas rozmowy wcisnąć dowolny klawisz na klawiaturze telefonu. 

 

 

Z Infolinii ZTM w 2012 roku korzystało co miesi ąc prawie 25 tysi ęcy pasa żerów.  

 

Najczęściej pytali o następujące kwestie: 

• jak dojechać - 44,8 proc. 

• rozkład jazdy - 34,57 proc. 

• skargi - 12,16 proc. 

• ulgi biletowe - 5,07 proc. 

• taryfa biletowa - 3,38 proc. 

 

 

 

4. Punkty Obsługi Pasa żerów ZTM 

Zwolennikom tradycyjnego, bezpośredniego kontaktu polecamy Punkty Obsługi 

Pasażerów ZTM. Do dyspozycji pasażerów jest obecnie jedenaście placówek. Co miesiąc 

odwiedza je ponad 60 tys. osób.  

 

Oprócz spraw związanych z kodowaniem, zwrotem czy zakupem biletów od pracowników 
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punktów można uzyskać informacje na tematy związane z obowiązującymi przepisami, 

taryfą biletową, złożeniem wniosku lub skargi. Pasażerowie dowiedzą się również, jak 

dojechać do celu podróży, jakie rozkłady obowiązują na liniach, z których codziennie 

korzystają, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania bezpłatnych przejazdów.  

 

W POP-ach są również dostępne wszelkie materiały informacyjne i promocyjne wydawane 

przez ZTM (mapki, foldery itp.).  


