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CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH  
 

Dla osób posiadających kartę Warszawiaka lub kartę młodego 

Warszawiaka wprowadza się następujące ulgi : 

 

 

 
 

Osoby niepełnosprawne – bilet open. z kartą w godzinach   15:00-17:00 
Rodzaj biletu Osoby uprawnione do korzystania Cena Opłata za każdą dodatkową minutę 

Niepełnosprawny 

+ Opiekun 

Niepełnosprawni posiadający I grupę 

inwalidztwa wraz z opiekunem 
7,20 zł nie dotyczy 

Niepełnosprawny 

Niepełnosprawni posiadający II grupę 

inwalidztwa, oraz osoby z widoczną 

niepełnosprawnością, bez opiekuna 

7,20 zł nie dotyczy 

 

 

 

 

 

Bilet przy wykupieniu 45 minut usług z kartą w godzinach 15:00 -16:15 

Rodzaj biletu Osoby uprawnione do korzystania Cena za 45 min. 
Opłata za każdą dodatkową 

minutę od osoby 

Normalny Osoby powyżej 18 roku życia 9,90 zł 0,30 zł 

Ulgowy 

Dzieci i młodzież ucząca się, 

studenci do 26 roku życia emeryci, 

renciści 

6,30 zł 0,20 zł 

Rodzinny 1 + 1 
1 osoba powyżej 18 roku życia 

+ 1 osoba do 16 roku życia   

12,60 zł + 3,60 zł  

za drugie dziecko 
0,30 zł 

Rodzinny 

2 + 1 

2 osoby powyżej 18 roku życia 

+ 1 osoba do 16 roku życia  

18,90 zł + 3,60 zł 

za drugie dziecko 
0,30 zł 

 
 

 

 

 

Bilet przy wykupieniu 75 minut usług z kartą w godzinach 15:00 do 15:45 

Rodzaj biletu Osoby uprawnione do korzystania Cena za 75 min. 
Opłata za każdą dodatkową 

minutę do od osoby 

Normalny Osoby powyżej 18 roku życia 17,10 zł 0,30 zł 

Ulgowy 

Dzieci i młodzież ucząca się, 

studenci do 26 roku życia emeryci, 

renciści 

10,80 zł 0,20 zł 

Rodzinny 1 + 1 
1 osoba powyżej 18 roku życia 

+ 1 osoba do 16 roku życia  

20,70 zł + 3,60 zł  

za drugie dziecko 
0,30 zł 

Rodzinny 

2 + 1 

2 osoby powyżej 18 roku życia 

+ 1 osoba do 16 roku życia  

35,10 zł + 3,60 zł  

za drugie dziecko 
0,30 zł 
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