
Bilet Łączony Regionalny, czyli razem taniej. 

Wspólny bilet MZKZG i regionalnych przewoźników 

autobusowych.  

 

28 kwietnia 2022 r. weszła w życie nowa oferta metropolitalnych biletów łączonych, obejmujących 

komunikację miejską (ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, MZK Wejherowo) oraz komunikację uruchamianą 

przez regionalnych przewoźników autobusowych:  

-  PKS Gdynia S.A.; 

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Gdańsk sp. z o.o.  

- Przewozy Autobusowe GRYF sp. z o.o. sp.k 

Dla kogo ta oferta i na czym polega? 

W/w przewoźnicy autobusowi świadczą usługi transportu zbiorowego na obszarach wiejskich, pozostających 

w granicach gmin członkowskich MZKZG, które nie wszędzie obsługiwane są  komunikacją miejską i 

kolejową. Nowa oferta przygotowana została przede wszystkim z myślą o mieszkańcach tych miejscowości 

w gminach: Wejherowo, Luzino, Szemud, Kolbudy, Pruszcz Gdański i Żukowo, do których nie dojeżdża 

autobus miejski bądź pociąg. 

Bilet Łączony Regionalny składa się  z dwóch części (tak samo jak w przypadku istniejących biletów 

łączonych z koleją): 

- Emitowanej przez MZKZG części uprawniającej do podróżowania komunikacją miejską jednego 

organizatora (bilet sieciowy jednego organizatora) – ZTM w Gdańsku albo ZKM w Gdyni albo MZK 

Wejherowo. Cena: 76,00 zł (bilet normalny); 38,00 zł (bilet ulgowy). 

- Wydawanej przez przewoźnika autobusowego biletu trasowanego na określoną relację PKS Gdynia albo 

PKS Gdańsk albo P.A. GRYF. Cena jest uzależniona od długości relacji oraz wysokości przysługującej ulgi 

Komu przysługują ulgi? 

Na każdą z części Biletu Łączonego ulgi przysługują osobno (tak samo jak w przypadku istniejących biletów 

łączonych z koleją). 

- Część MZKZG z ulgą 50% mogą nabyć osoby uprawnione, wskazane w taryfie MZKZG. 

- Część przewoźnika autobusowego można nabywać z zastosowaniem ulg ustawowych (33%, 37%, 49%, 

51%, 78%, 93%) wskazanych w taryfach przewoźników. 

Uwaga! Osoby nieuprawnione do ulg ustawowych zakupią część regionalną z rabatem 10%! 

Szczegółowe informacje o ulgach na https://mzkzg.org/ oraz w serwisach przewoźników autobusowych: 

https://www.pksgdynia.pl/  

https://www.pks.gdansk.pl/  

https://gryfkartuzy.pl/  
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Jakie są dostępne warianty biletu łączonego regionalnego? 

1. Bilety PKS Gdańsk i P.A. GRYF są wydawane na relację (tam i powrót): Dworzec Autobusowy w 

Gdańsku – wybrana miejscowość w gminie Kolbudy albo gminie Pruszcz Gdański (lub miasto Pruszcz 

Gdański) albo gminie Żukowo. Bilety te łączone mogą być z biletem metropolitalnym upoważniającym do 

podróży wszystkimi liniami ZTM w Gdańsku. 

2. Bilety PKS Gdynia są wydawane na relację (tam i powrót) od wybranych miejscowości w gminie Szemud 

albo gminie Wejherowo albo gminie Luzino lub od miejscowości Chwaszczyno w gminie Żukowo – do 

jednego z następujących punktów przesiadkowych: 

- Wejherowo (Dworzec Autobusowy) – możliwe połączenie z biletem MZKZG upoważniającym do podróży 

wszystkimi liniami MZK Wejherowo albo ZKM Gdyni; 

- Szemud – możliwe połączenie z biletem MZKZG upoważniającym do podróży wszystkimi liniami ZKM 

Gdyni; 

- Chwaszczyno – możliwe połączenie z biletem MZKZG upoważniającym do podróży wszystkimi liniami 

ZKM Gdyni albo ZTM w Gdańsku; 

- Karczemki – możliwe połączenie z biletem MZKZG upoważniającym do podróży wszystkimi liniami ZKM 

Gdyni; 

- Koleczkowo – możliwe połączenie z biletem MZKZG upoważniającym do podróży wszystkimi liniami ZKM 

Gdyni. 

Szczegółowe warianty i zestawienia cenowe dostępne są w serwisie MZKZG: https://mzkzg.org/  

Przykładowe relacje i ceny dla wybranych grup pasażerów: 

Zakres obowiązywania biletu Dla kogo? 
Cena części 
autobusowej 
regionalnej 

Cena 
części 
MZKZG 

Łączna 
cena 

Kolbudy–Gdańsk (PKS Gdańsk) 
+ wszystkie linie komunikacji ZTM w 
Gdańsku 

osoba nieuprawniona do ulg 280 zł rabat 10%: 252 zł 76 zł 328 zł 

uczeń do 24 r.ż. z ulgą ust. 49%: 142,80 zł 38 zł 180,80 zł 
student do 26 r.ż. z ulgą ust. 51%: 137,20 zł 38 zł 175,20 zł 
student powyżej 26 r.ż. 280 zł rabat 10%: 252 zł 38 zł 290 zł 

Rusocin–Gdańsk (PKS Gdańsk) 
+ wszystkie linie komunikacji ZTM w 
Gdańsku 

osoba nieuprawniona do ulg 250 zł rabat 10%: 225 zł 76 zł 301 zł 

uczeń do 24 r.ż. z ulgą ust. 49%: 127,50 zł 38 zł 165,50 zł 
student do 26 r.ż. z ulgą ust. 51%: 122,50 zł 38 zł 160,50 zł 
student powyżej 26 r.ż. 250 zł rabat 10%: 225 zł 38 zł 263 zł 

Leźno–Gdańsk (P.A. Gryf) 
+ wszystkie linie komunikacji ZTM w 
Gdańsku 

osoba nieuprawniona do ulg 294,12 zł rabat 10%: 264,71 zł 76 zł 340,71 zł 

uczeń do 24 r.ż. z ulgą ust. 49%: 150 zł 38 zł 188 zł 
student do 26 r.ż. z ulgą ust. 51%: 144,12 zł 38 zł 182,12 zł 
student powyżej 26 r.ż. 294,12 zł rabat 10%: 264,71 zł 38 zł 302,71 zł 

Szemud–Wejherowo (PKS Gdynia) 
+ wszystkie linie komunikacji MZK 
Wejherowo 

osoba nieuprawniona do ulg 331,37 zł rabat 10%: 298,23 zł 76 zł 374,23 zł 

uczeń do 24 r.ż. z ulgą ust. 49%: 169 zł 38 zł 207 zł 
student do 26 r.ż. z ulgą ust. 51%: 162,37 zł 38 zł 200,37 zł 
student powyżej 26 r.ż. 331,37 zł rabat 10%: 298,23 zł 38 zł 336,23 zł 

Jeleńska Huta-Szemud (PKS Gdynia) 
+ wszystkie linie komunikacji ZKM w Gdyni 

osoba nieuprawniona do ulg 186,27 zł rabat 10%: 167,64 zł 76 zł 243,64 zł 

uczeń do 24 r.ż. z ulgą ust. 49%: 95 zł 38 zł 133 zł 
student do 26 r.ż. z ulgą ust. 51%: 91,27 zł 38 zł 129,27 zł 
student powyżej 26 r.ż. 186,27 zł rabat 10%: 167,64 zł 38 zł 205,64 zł 

Barłomino–Wejherowo (PKS Gdynia) 
+ wszystkie linie komunikacji MZK 
Wejherowo 

osoba nieuprawniona do ulg 331,37 zł rabat 10%: 298,23 zł 76 zł 374,23 zł 

uczeń do 24 r.ż. z ulgą ust. 49%: 169 zł 38 zł 207 zł 
student do 26 r.ż. z ulgą ust. 51%: 162,37 zł 38 zł 200,37 zł 
student powyżej 26 r.ż. 331,37 zł rabat 10%: 298,23 zł 38 zł 336,23 zł 

Bieszkowice–Koleczkowo (PKS Gdynia) 
+ wszystkie linie komunikacji ZKM w Gdyni 

osoba nieuprawniona do ulg 186,27 zł rabat 10%: 167,64 zł 76 zł 243,64 zł 

uczeń do 24 r.ż. z ulgą ust. 49%: 95 zł 38 zł 133 zł 
student do 26 r.ż. z ulgą ust. 51%: 91,27 zł 38 zł 129,27 zł 
student powyżej 26 r.ż. 186,27 zł rabat 10%: 167,64 zł 38 zł 205,64 zł 

 

 

https://mzkzg.org/


Kolejna tabela prezentuje korzyści, które odnoszą w/w pasażerowie, wybierając (jako alternatywę) bilet 

łączony zamiast kupowania dwóch biletów osobno. Uwzględniono ceny biletów miejskich okresowych, 

które będą obowiązywać od 1 czerwca 2022 r. 

Najwięcej zyskają osoby nieuprawnione do ulg (nawet powyżej 60 zł). Dla osób nabywających bilet 

PKS/GRYF z ulgą ustawową cena tego biletu nie zmienia się – zyskają oni jednak na różnicy między ceną 

biletu miejskiego a ceną biletu MZKZG (która wynosi 76/38 zł). 

Korzyści dla wybranych grup pasażerów, wynikające z zakupu Biletu Łączonego Regionalnego: 

Zakres obowiązywania 
dwóch osobnych biletów 

Dla kogo? 
Koszt ponoszony przez 

pasażera, który kupuje dwa 
bilety osobno 

Cena 
biletu 

łączonego 

Zysk 
pasażera 

Kolbudy–Gdańsk (PKS Gdańsk) 
+ bilet na wszystkie linie 
komunikacji ZTM w granicach m. 
Gdańska 

osoba nieuprawniona do ulg 109 zł + 280 zł =  389 zł 328 zł 61 zł 

uczeń do 24 r.ż. 54,50 zł + 142,80 zł = 197,30 zł 180,80 zł 16,50 zł 

student do 26 r.ż. 54,50 zł + 137,20 zł = 191,70 zł 175,20 zł 16,50 zł 

student powyżej 26 r.ż. 54,50 zł + 280 zł = 334,50 zł 290 zł 44,50 zł 

Rusocin–Gdańsk (PKS Gdańsk) 
+ bilet na wszystkie linie 
komunikacji ZTM w granicach m. 
Gdańska 

osoba nieuprawniona do ulg 109 zł + 250 zł =  359 zł 301 zł 58 zł 

uczeń do 24 r.ż. 54,50 zł + 127,50 zł = 182 zł 165,50 zł 16,50 zł 

student do 26 r.ż. 54,50 zł + 122,50 zł = 177 zł 160,50 zł 16,50 zł 

student powyżej 26 r.ż. 54,50 zł + 250 zł = 304,50 zł 263 zł 41,50 zł 

Leźno–Gdańsk (P.A. Gryf) 
+ bilet na wszystkie linie 
komunikacji ZTM w granicach m. 
Gdańska 

osoba nieuprawniona do ulg 109 zł + 294,12 zł =  403,12 zł 340,71 zł 62,41 zł 

uczeń do 24 r.ż. 54,50 zł + 150 zł = 204,50 zł 188 zł 16,50 zł 

student do 26 r.ż. 54,50 zł + 144,12 zł = 198,62 zł 182,12 zł 16,50 zł 

student powyżej 26 r.ż. 54,50 zł + 294,12 zł = 348,62 zł 302,71 zł 45,91 zł 

Szemud–Wejherowo (PKS 
Gdynia) 
+ bilet na wszystkie linie 
komunikacji MZK 

osoba nieuprawniona do ulg 98 zł + 331,37 zł =  429,37 zł 374,23 zł 55,14 zł 

uczeń do 24 r.ż. 49 zł + 169 zł = 218 zł 207 zł 11 zł 

student do 26 r.ż. 49 zł + 162,37 zł = 211,37 zł 200,37 zł 11 zł 

student powyżej 26 r.ż. 49 zł + 331,37 zł = 380,37 zł 336,23 zł 44,14 zł 

Jeleńska Huta-Szemud (PKS 
Gdynia) 
+ bilet na wszystkie linie 
komunikacji ZKM w Gdyni  

osoba nieuprawniona do ulg 116 zł + 186,27 = 302,27 zł 243,64 zł 58,63 zł 

uczeń do 24 r.ż. 58 zł + 95 zł = 153 zł 133 zł 20 zł 

student do 26 r.ż. 58 zł + 91,27 zł = 149,27 zł 129,27 zł 20 zł 

student powyżej 26 r.ż. 58 zł + 186,27 = 244,27 zł 205,64 zł 38,63 zł 

Barłomino–Wejherowo (PKS 
Gdynia) 
+ bilet na wszystkie linie 
komunikacji MZK 

osoba nieuprawniona do ulg 98 zł + 331,37 zł =  429,37 zł 374,23 zł 55,14 zł 

uczeń do 24 r.ż. 49 zł + 169 zł = 218 zł 207 zł 11 zł 

student do 26 r.ż. 49 zł + 162,37 zł = 211,37 zł 200,37 zł 11 zł 

student powyżej 26 r.ż. 49 zł + 331,37 zł = 380,37 zł 336,23 zł 44,14 zł 

Bieszkowice–Koleczkowo (PKS 
Gdynia) 
+ bilet na wszystkie linie 
komunikacji ZKM w Gdyni 

osoba nieuprawniona do ulg 116 zł + 186,27 = 302,27 zł 243,64 zł 58,63 zł 

uczeń do 24 r.ż. 58 zł + 95 zł = 153 zł 133 zł 20 zł 

student do 26 r.ż. 58 zł + 91,27 zł = 149,27 zł 129,27 zł 20 zł 

student powyżej 26 r.ż. 58 zł + 186,27 = 244,27 zł 205,64 zł 38,63 zł 

 

Gdzie można nabyć Bilet Łączony Regionalny? 

Bilety łączone z PKS Gdańsk/P.A. Gryf można nabywać w kasie Dworca PKS w Gdańsku – ul. 3 Maja 12. 

Bilety łączone z PKS Gdynia można nabywać w kasie Dworca Autobusowego Wejherowo (obok Dworca 

PKP) oraz w kasie autobusowej Dworca Gdynia Główna (okienko 10).  

Obie części stanowią nierozłączną całość i zawsze sprzedawane są razem. Bilety Łączone Regionalne mogą 

być wydawane wyłącznie na okres jednego miesiąca kalendarzowego (np. od 1 do 31 maja, od 1 do 31 lipca 

itd.). Zakup biletu łączonego możliwy jest w następujących terminach: 

- do 10 dnia miesiąca – na dany miesiąc kalendarzowy; 

- od 15 dnia miesiąca – na kolejny miesiąc kalendarzowy. 

 

 

 


