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I półrocze 2022 r., po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej koronawirusa SARS-CoV-2, 

w tym w szczególności po przywróceniu nauki stacjonarnej w placówkach oświatowych –  

stało pod znakiem procesu odbudowy wpływów ze sprzedaży biletów.  

Rok 
Sprzedaż biletów w I półroczu 

[zł brutto] 
Sprzedaż biletów w II półroczu 

[zł brutto] 
Suma rok 
[zł brutto] 

2019 13 625 786,47 zł 14 001 692,37 zł 27 627 478,84 zł 

2020 8 133 217,71 zł 7 691 455,95 zł 15 824 663,66 zł 

2021 9 319 296,65 zł 10 648 318,29 zł 19 967 614,94 zł 

2022 11 359 972,88 zł - - 

 

Od marca 2022 r. widoczny jest również wzrost liczby przewiezionych pasażerów1,  

na co wpływ ma m.in. przywrócenie nauki stacjonarnej oraz napływ uchodźców wojennych  

z Ukrainy, którzy od marca do końca maja br. na podstawie przyznanej prerogatywy 

Prezydenta Miasta podróżowali autobusami MZK nieodpłatnie. 

Rok Liczba pasażerów w I półroczu Liczba pasażerów w II półroczu Suma rok 

2019 13 249 230 13 249 230 26 498 460 

20202 7 000 000 8 000 00 15 000 000 

2021 9 816 356 9 838 866 19 655 223 

2022 10 581 561 - - 

 

 

 

 

 

 
1 Dane na podstawie systemu zliczania potoków pasażerskich. 
2 Dane szacunkowe – brak systemu zliczania potoków pasażerskich. 
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Planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego w Bielsku-Białej –  

w I połowie 2022 r. w telegraficznym skrócie: 
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Linie MZK nr: 15, 22  

Od 2 kwietnia 2022 r. wprowadzone zostały nowe rozkłady jazdy linii nr 15 i 22 w soboty, 

niedziele i święta – celem synchronizacji godzin odjazdów z linią nr 4 na wspólnych odcinkach 

tras. W relacji Osiedle Złote Łany – centrum oraz centrum – Osiedle Złote Łany dla linii nr 4, 15 

i 22 w soboty wprowadzony został wspólny takt kursowania wynoszący ok. 15 minut, 

natomiast w niedziele i święta odjazdy są realizowane w odstępach czasowych od ok. 15 minut 

do ok. 35 minut w zależności od pory dnia. 

 

Linie MZK nr: 3, 23, 25  

Od 30 kwietnia 2022 r. wprowadzone zostały nowe rozkłady jazdy linii nr 3, 23, 25 w soboty, 

niedziele i święta. W zakresie linii nr 3 optymalizacja polegała na przetrasowaniu w soboty  

10 par kursów od przystanku „Osiedle Beskidzkie Kładka” ulicami: Kolistą, Gościnną i Al. Armii 

Krajowej – do przystanku Szpital Wojewódzki (z pominięciem przystanków „Osiedle Karpackie 

Kościół” oraz „Osiedle Karpackie”). Natomiast w niedziele i święta 10 par kursów linii nr 3 
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wydłużonych do przystanku „Szpital Wojewódzki” zostało skróconych do przystanku „Osiedle 

Karpackie” (utrzymana zostaje realizacja 8 par kursów na wydłużonym odcinku trasy). 

Na linii nr 23 wprowadzono nowe rozkłady jazdy celem synchronizacji godzin odjazdów z linią 

nr 15 na wspólnych odcinkach tras, jak również w celu koordynacji godzin odjazdów z linią  

nr 3 na odcinku Szpital Wojewódzki – Osiedle Karpackie – Osiedle Beskidzkie.  

Na linii nr 25 wprowadzono nowe rozkłady jazdy w dni robocze, soboty oraz niedziele i święta 

– celem synchronizacji odjazdów z linią nr 22 na wspólnych odcinkach tras. Ponadto  

w weekendy część kursów została wydłużona ulicami: Warszawską, Sarni Stok, Sarni Potok  

do przystanku Osiedle Sarni Stok (w soboty – 7 par kursów, w niedziele i święta – 5 par 

kursów). 

Dodatkowe kursy linii nr 16 w weekendy 

W okresie od 4 czerwca do 25 września 2022 r. uruchomione zostały dodatkowe kursy linii  

nr 16 w soboty, niedziele i święta na skróconej trasie przejazdu pomiędzy przystankami 

Wapienica Zapora – Lotnisko. Rozkład jazdy dodatkowych kursów został skoordynowany 

przesiadkowo w obu kierunkach na przystankach „Wapienica Centrum” z liniami nr 7, 10 i 20 

zapewniając dojazd do terenów rekreacyjnych Doliny Wapienicy. W porównaniu  

do wprowadzonego w ub. 

roku pilotażu wydłużona 

została trasa przejazdu 

dodatkowych kursów do 

pętli Lotnisko. Dzięki 

wprowadzonym zmianom 

ulegnie polepszeniu 

połączenie  

do terenów rekreacyjnych  

(w szczególności Osiedla 

Polskich Skrzydeł). 
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Zwiększenie liczby kursów do terenów rekreacyjnych – wakacyjne zmiany w rozkładach 

W okresie od 2 lipca 2022 r. (sobota) do 28 sierpnia 2022 r. (niedziela) wprowadzone zostały 

nowe rozkłady jazdy obowiązujące w soboty, niedziele i święta na liniach nr 1 oraz 8 celem 

zwiększenia częstotliwości kursowania linii do terenów rekreacyjnych oraz pływalni „Start”  

w Cygańskim Lesie. 

Rozkłady jazdy linii 

zostały skoordynowane 

na wspólnych odcinkach 

tras pomiędzy 

przystankami „Hotel 

Prezydent” – „Armii 

Krajowej Szpital 

Wojewódzki” – „3 Maja 

Dworzec”.  

 

Linie MZK nr: 17, 24, 56  

Od 1 lipca 2022 r. wprowadzone zostały zmiany rozkładów jazdy linii nr 17 (wydłużenie  

we wszystkie dni tygodnia części kursów do przystanku „Hałcnów Kościół”) oraz 24 i 56 

(zmiany godzin odjazdów w rozkładzie wakacyjnym na wniosek pasażerów). 

Linie MZK nr: 20, 23 

Od 11 lipca 2022 r. wprowadzone zostały zmiany rozkładów jazdy linii nr 20 i 23 w dni robocze 

celem dopasowania godzin odjazdów do zgłaszanych potrzeb pasażerów. 
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Zarządzanie infrastrukturą przystankową w Bielsku-Białej – w I półroczu 2022 r.  

w telegraficznym skrócie: 
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Zmiany nazw przystanków autobusowych w Bielsku-Białej  

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostały zmiany nazwy części przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Bielsko-Biała. Przedmiotowe zmiany  

są odzwierciedleniem licznych wniosków zgłoszonych przez pasażerów w trakcie 

przeprowadzanych konsultacji projektu pn. “Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 

2020+” jak również propozycji przedstawianych przez Rady Osiedli oraz przedstawicieli 

obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy. Głównym celem zmian było przede 

wszystkim ułatwienie orientacji w terenie pasażerom nieznającym układu komunikacyjnego 

miasta z uwagi na fakt iż, dotychczasowa część stosowanego nazewnictwa odnosiła się  

do nazw nieistniejących placówek lub obiektów, które na przestrzeni ostatnich lat zmieniły 

swoją nazwę lub zostały zlikwidowane np. Bestwińska Cegielnia, Bystrzańska Bewelana, 

Katowicka Polmozbyt, Mikuszowice Stalownik itp. 

Przedmiotowe zmiany były szeroko konsultowane z Radami Osiedli, a także z mieszkańcami 

miasta w ramach przeprowadzonych od 14 października do 1 listopada 2021 r. konsultacji 

społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała. 

 

Remonty wiat przystankowych 

W I połowie 2022 r. Wydział Komunikacji zlecił przeprowadzenie remontów bieżących 

obejmujących 30 wiat przystankowych polegających na wymianie wyeksploatowanych 

siedzisk i oparć, a także wypalonych od słońca lub przeciekających zadaszeń. 

Kompleksowemu remontowi poddano także 5 standardowych wiat przystankowych 

zlokalizowanych na przystankach „Górska Bulwary Młodości” (95) kier. Straconka, 

„Langiewicza Basen” (197) kier. centrum, „Janowicka Stawy” (126) kier. centrum, „Janowicka 

Pod Kasztanem” (128) kier. centrum oraz „Wyzwolenia Witosa” (369) kier. centrum. 

Konstrukcje wiat zostały oczyszczone z odpadającej farby i w całości odmalowane.  

Na remontowanych wiatach zastosowana została także docelowa kolorystyka grafitowa.  

Na przystankach „Katowicka Ogrodników” (153) kier. centrum, „Lwowska Wyzwolenia” (210) 

kier. Hałcnów, „Olszówka Bystrzańska” (248) kier. Cygański Las oraz „Sobieskiego Piastów 
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Śląskich” (297) kier. Wapienica – zamontowane zostały nowe ławki przystankowe, natomiast 

na przystankach „Os. Karpackie Kościół” (11) kier. centrum, „Plac Mickiewicza” (258)  

kier. Mikuszowice oraz „Piastowska Lubertowicza” (265) kier. Hulanka – przeprowadzono 

remonty istniejących ławek poprzez wymianę siedzisk. 

  

  
Nowe wiaty przystankowe 

W I półroczu 2022 r. w ramach realizacji inwestycji drogowych prowadzonych przez  

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej wybudowane zostały trzy nowe wiaty przystankowe  

na Osiedlu Polskich Skrzydeł oraz na ul. Górskiej przy Bulwarach Młodości. 
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W lipcu br. Wydział Komunikacji ogłosił przetarg na dostawę i montaż 12 szt. nowych wiat 

przystankowych, które zastąpią wyeksploatowane ponad 20-letnie konstrukcje. 

Przewidywany jest montaż wiat w trzech transzach począwszy od przełomu sierpnia/września 

br. Wszystkie nowobudowane wiaty są wyposażone w siedziska o długości 2/3 lub 3/4 długości 

wiaty, dzięki czemu jeden moduł wiaty przystankowej – pozbawiony siedziska jest 

dedykowany dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub osobom podróżującym  

z dziećmi w wózkach, a także umożliwia swobodne odczytanie rozkładów jazdy i informacji 

pasażerskiej zamontowanej w gablocie rozkładowej. Powyższa komplementacja wiat została 

skonsultowana z Powiatową Radą Osób Niepełnosprawnych. 

Kompleksowe mycie i sprzątanie wiat przystankowych 

 

W marcu 2022 r. rozpoczęta została akcja kompleksowego mycia i sprzątania przystanków 

autobusowych w Bielsku-Białej. Pierwsza akcja mycia przeprowadzona wiosną objęła 

wszystkie przystanki autobusowe wyposażone w wiaty przystankowe (blisko 300 wiat 

przystankowych). Prowadzone prace porządkowe polegały na dokładnym wyczyszczeniu  

na mokro: szyb, siedzisk, oparć, gablot rozkładowych i reklamowych, słupków wsporczych, 

zadaszenia wiat oraz tablic z nazwą przystanku i numerami linii. Ponadto z infrastruktury 

przystankowej usuwane były graffiti, nielegalne ogłoszenia i naklejki. Oprócz kompleksowego 

mycia wiat prowadzone są przez cały rok także prace interwencyjne w poszczególnych 

lokalizacjach. 
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Zakończony remont pętli Janowicka Niklówka 

 
Gmina Bestwina w ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika  

dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – ul. Janowickiej w Janowicach ETAP II” przeprowadziła 

kapitalny remont pętli autobusowej Janowicka Niklówka wykorzystywanej jako przystanek 

końcowy linii MZK nr 56 oraz D. Nawierzchnia pętli została wykonana  

z kostki brukowej wzmocnionej podbudową 

betonową, co wyeliminuje powstawanie 

kolein w miejscu postoju autobusów.  

Na pętli autobusowej wybudowany został 

także peron przystankowy umożliwiający 

przeprowadzanie wymiany pasażerskiej. 

 

Dodatkowy przystanek Wilkowice Potoczek na trasie przejazdu linii nr 2 

 
W czerwcu br. na terenie Gminy Wilkowice uruchomiona została dodatkowa para 

przystanków dla linii nr 2: 

− w kierunku Osiedla Kopernika przystanek zlokalizowany za skrzyżowaniem z ul. Falistą; 

− w kierunku Wilkowic Górnych przystanek zlokalizowany za skrzyżowaniem  

z ul. Chmielną i ul. Potoczek; 

która znacząco poprawiła dostępność do transportu zbiorowego w ramach zawartego 

porozumienia komunalnego z Gminą Wilkowice. 
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Zmiana lokalizacji przystanku Konwojowa PKP Komorowice  

Od 27 lipca 2022 r. wprowadzona została 

docelowa zmiana lokalizacji przystanku 

Konwojowa PKP Komorowice w kierunku 

centrum miasta – przystanek został 

przeniesiony za skrzyżowanie  

z ul. Chochołowską na istniejący chodnik  

– dotychczas obsługa pasażerska była 

prowadzona na zieleńcu. 

 

Doposażanie wiat przystankowych w gabloty do prezentowania rozkładu jazdy i informacji 

pasażerskiej 

 

W 2022 r. zakończono plan (realizowany w latach 2021-2022) doposażenia wszystkich wiat 

przystankowych w dedykowane gablotki do prezentowania rozkładów jazdy i informacji 

pasażerskiej – poprzez doposażenie kolejnych 37 wiat przystankowych. W każdej gablotce 

zamieszczony został także cennik biletów Komunikacji Miejskiej w Bielsku-Białej oraz 

informacje o możliwości zakupu biletów w mobilnych kanałach płatności. W standardowych 

wiatach (szerokich) gablotki zostały zamontowane na szybie wyjazdowej, natomiast w wiatach 

o zwężonej szerokości bocznych konstrukcji gablota została zamontowana na szybie tylnej, 

dzięki czemu pasażerowie otrzymują możliwość nieograniczonego dostępu do zamieszczonych 

informacji.  
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Doposażanie wiat przystankowych w tablice czołowe z nazwą i numerem przystanku 

autobusowego 

 

W 2022 r. zakończono plan (realizowany w latach 2021-2022) doposażenia wszystkich wiat 

przystankowych w dedykowane tablice czołowe z nazwą i numerem przystanku 

autobusowego – poprzez doposażenie kolejnych 83 wiat przystankowych. Oznakowanie wiat 

przystankowych tabliczkami z nazwą i numerem przystanku jest istotnym elementem  

w kształtowaniu informacji pasażerskiej w mieście – dzięki przedmiotowym informacjom 

pasażerowie są w stanie bezproblemowo wyszukać w aplikacjach ITSBB oraz 

kiedyprzyjedzie.pl informację o odjazdach autobusów w czasie rzeczywistym  

ze wskazanej lokalizacji. Czytelne oznakowanie wiat przystankowych ułatwi podróżowanie 

komunikacją miejską także pasażerom przyjezdnym nieznającym miasta3. 

  

Remonty przystanków autobusowych 

 

W 2022 r. oddano do użytku 7 wyremontowanych przystanków autobusowych. Na ulicy 

Górskiej przy skrzyżowaniu z ul. Dojazdową wybudowane zostały dwa nowe perony 

przystankowe, na których zastosowano tzw. krawężniki peronowe. Ich kształt pozwala  

na bezpośredni podjazd autobusu do peronu przystankowego, a także zapobiega niszczeniu 

opon w przypadku najechania na krawężnik. Na górnej płaszczyźnie krawężników 

zastosowano ryflowaną powierzchnię antypoślizgową, która znacznie poprawia 

bezpieczeństwo w trakcie wsiadania i wysiadania z autobusów, szczególnie dla osób starszych 

i pasażerów ze szczególnymi potrzebami. Na ul. Tańskiego, Komorowickiej oraz Nad Potokiem 

 
3 W związku ze zmianą nazewnictwa części przystanków autobusowych na terenie Miasta Bielsko-Biała – wiosną 
br. przeprowadzono kompleksową akcję wymiany naklejek z nazwami przystanków autobusowych 
zlokalizowanych na wiatach przystankowych oraz tablicach dynamicznej informacji pasażerskiej. 
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przeprowadzono remonty w ograniczonym zakresie – bez stosowania krawężników 

peronowych lecz z całkowitą wymianą nawierzchni na nową kostkę betonową lub granitową. 

Dodatkowo wzdłuż krawędzi peronów zamontowana została antypoślizgowa kostka 

integracyjna z wypustkami ułatwiająca osobom niewidomym bezpieczne oczekiwanie  

i poruszanie się po peronie przystankowym. 

  

  
Kolejny zielony przystanek w Bielsku-Białej 

 

Wypiękniała okolica kolejnego przystanku 

autobusowego w Bielsku-Białej – tym razem 

dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz Rady 

Osiedla Kamienica, którzy zagospodarowali 

obszar przylegający do wiaty na przystanku 

„Karpacka Pawilon” (146) kier. centrum, poprzez 

nasadzenie kwiatów i krzewów. Podobne 

działania były prowadzone w Kamienicy już w 2019 r. w ramach projektu Budżetu 

Obywatelskiego „Urokliwa Kamienica” w ramach którego na terenie przystanku „Karpacka 

Dom Kultury” kier. Szyndzielnia (141) zostały posadzone krzewy, byliny i kwiaty. 
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Zmiany w systemie zapowiedzi głosowych oraz informacji pasażerskich na tablicach LCD  

w pojazdach 

 

Wprowadzony został nowy system 

zapowiedzi głosowych poprzez 

utworzenie na nowo wszystkich 

plików zapowiedzi o jednolitym 

poziomie głośności. Jednocześnie 

w autobusach wprowadzony 

został nowy layout informacji 

pasażerskiej wraz z nowymi 

funkcjami m.in. prezentowaniem czasu przejazdu między przystankami, które są obecnie  

w fazie testów. 

 

Wymiana rozkładów jazdy i porządkowanie informacji pasażerskiej 

 

Od wiosny br. prowadzona jest 

sukcesywnie akcja wymiany 

rozkładów jazdy oraz plakatów 

informacyjnych o możliwości 

zakupu biletów w aplikacjach 

mobilnych a także zakazie palenia  

i zakazie naklejania ogłoszeń. 
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Nowe kanały sprzedaży biletów – sklep internetowy oraz płatności kartą w każdym 

autobusie (podpisanie umowy z Mera Systemy Sp. z o.o.) 

W lipcu 2022 r. podpisana została umowa  

z firmą Mera Systemy Sp. z o.o. na stworzenie  

i wdrożenie systemu nowego kanału dystrybucji 

biletów (koszt inwestycji ok. 4 mln zł). 

Pasażerowie otrzymają możliwość zakupu 

biletów w dedykowanym Portalu Pasażera,  

w ramach którego powstanie m.in. sklep 

internetowy umożliwiający zakup biletów 

okresowych oraz moduł obsługi wniosków i reklamacji. Zakupione przez sklep internetowy 

bilety będą dostępne w telefonach pasażerów w postaci kodu QR. Kluczowym elementem 

inwestycji będzie nowoczesny system kasowników mobilnych – łącznie 176 urządzeń 

zamontowanych we wszystkich autobusach MZK4. Kasowniki będą umożliwiały obsługę 

płatności zbliżeniowych za pomocą kart płatniczych – a cały proces zakupu będzie opierał się 

na mechanizmie tokenizacji numeru karty5. Po dokonaniu transakcji na ekranie kasownika 

pojawi się komunikat o pomyślnym przeprowadzeniu transakcji zakupu biletu. Podczas 

kontroli biletów po przyłożeniu karty do czytnika kontrolerskiego wyświetlona zostanie 

informacja o ważności biletu.  

 

Przywrócenie sprzedaży biletów przez kierowców 

Od 15 kwietnia 2022 r. w związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z pandemią 

koronawirusa SARS-CoV-2, od 15 kwietnia 2022 r. (piątek) przywrócona została możliwość 

zakupu biletów u kierowców. 

 
4 w autobusach przegubowych po 2 szt. kasowników, w pozostałych pojazdach jeden kasownik. 
5 bez konieczności generowania dodatkowych kodów lub wydruku biletu w formie papierowej. 
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Cztery nowe autobusy przegubowe 

 

18 maja 2022 r. do eksploatacji przez 

MZK wprowadzono cztery nowe 

autobusy przegubowe Solaris Urbino 18 

IV generacji (klasa MEGA). Wzrost liczby 

autobusów przegubowych do 24 sztuk 

pozwoli na zwiększenie pojemności 

taboru MZK na najbardziej obleganych 

przez pasażerów kursach, a dzięki zainstalowanemu w pojazdach systemowi zliczania potoków 

pasażerskich możliwy będzie bieżący monitoring napełnienia pojazdów na poszczególnych 

kursach. Autobusy o długości 18 metrów mogą pomieścić 138 pasażerów, w tym 40 na 

miejscach siedzących (18 siedzeń jest dostępnych z bezpośrednio z poziomu niskiej podłogi).  

W nowych pojazdach zastosowano szereg udogodnień dla pasażerów ze szczególnymi 

potrzebami – w szczególności dwie pary drzwi odskokowo-przesuwnych, a w drugich drzwiach 

zamontowana została specjalna platforma do podjazdu wózków inwalidzkich. Wszystkie 

przyciski wewnątrz i na zewnątrz autobusów są opatrzone znakami w alfabecie Braille’a.  

We wewnętrzu wyznaczono specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych, dla wózków 

inwalidzkich i wózków dziecięcych, a także dedykowane miejsce dla pasażerów niewidomych 

podróżujących z psem przewodnikiem. Podobnie jak przy poprzedniej dostawie autobusów 

12-metrowych (w październiku 2021 r.) na tylnej ścianie pojazdu zastosowano duży 

wyświetlacz, na którym obok numeru linii znajduje się także kierunek jazdy natomiast  

na szybie obok przednich drzwi zamontowano dodatkowy wyświetlacz wysokiego kontrastu. 

Standardowo, w środku pojazdów przegubowych zamontowane zostały dwa wyświetlacze 

LCD prezentujące informacje o trasie przejazdu oraz bieżących komunikatach i zmianach  

w kursowaniu autobusów, system zapowiedzi głosowych a także całopojazdową klimatyzację 

uruchamianą automatycznie przy temperaturze powyżej 25 stopni Celsjusza. Co ważne, 
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pojazdy zostały wyposażone także w system monitoringu wizyjnego składający się z kamer 

wewnętrznych oraz zewnętrznych śledzących drogę przed i za pojazdem. Nowe Solarisy 

wyposażone są również w system samogaszenia komory silnika.  

Testy autobusu hybrydowego Solaris Urbino 12 IV hybrid 

 

Wiosną 2021 r. przeprowadzone zostały testy 

autobusu hybrydowego Solaris Urbino 12 IV 

wyposażonego w szeregowy system HybriDrive,  

w którym podczas hamowania odzyskiwana jest 

energia kinetyczna, po czym zamieniana  

i gromadzona jest w postaci energii elektrycznej w 

magazynie energii, umieszczonym na dachu autobusu.   

 

Pierwsze elektryczne autobusy w Bielsku-Białej 

 

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej  

Sp. z o.o. podpisał z firmą Solaris Bus & Coach 

umowę na wynajem dwóch autobusów Solaris 

Urbino 9 electric IV, które będą pierwszymi 

autobusami elektrycznymi w Bielsku-Białej. 

Pojazdy będą wykorzystywane w dni robocze  

do obsługi przewozów zamkniętych – linii szkolnych przewożących niepełnosprawne dzieci  

i młodzież do szkół, natomiast w weekendy będą eksploatowane również na liniach miejskich 

o mniejszych potokach pasażerskich (pojemność ok. 50 pasażerów, w tym ok. 27 na miejscach 

siedzących).   
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Bezpłatne przejazdy autobusami MZK dla uchodźców wojennych z Ukrainy 

 

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, Zarządzeniem  

nr ON.0050.2552.2022.KM Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 marca 2022 r. – 

wprowadzone zostały nieodpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej organizowanej 

przez Miasto Bielsko-Biała dla uchodźców wojennych z obywatelstwem ukraińskim. 

Przedmiotowa prerogatywa była wznawiana 2-krotnie. Nieodpłatność obowiązywała przez  

3 miesiące (do 31 maja 2022 r.)6.  

 
Akcja promująca wybór komunikacji miejskiej – „Linie autobusowe do terenów 

rekreacyjnych” 

 

Wzorem lat ubiegłych, w 2022 r. 

przygotowana została kolejna edycja 

akcji promującej wybór komunikacji 

miejskiej pt. „Linie autobusowe do 

terenów rekreacyjnych” mająca na 

celu zachęcenie miłośników górskich 

wędrówek do pozostawienia 

samochodu w domu i wyboru 

komunikacji publicznej w planowaniu 

wycieczek górskich oraz wycieczek do terenów rekreacyjnych w Bielsku-Białej. Na głównych 

przystankach autobusowych w mieście zamieszczone zostały plakaty informacyjne. 

 

 

 
6 Do nieodpłatnych przejazdów autobusami MZK uprawnieni byli uchodźcy wojenni obywatelstwa ukraińskiego, 
którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 23 lutego 2022 r. – na podstawie paszportu lub 
innego dokumentu urzędowego z udokumentowaną datą przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Akcja promująca zakup biletów okresowych oraz informacyjna o możliwości zakupu biletów  

 

Wydział Komunikacji przeprowadził akcję promującą zakup 

biletów okresowych oraz  informacyjną o możliwości zakupu 

biletów w funkcjonujących kanałach płatności. Plakaty 

informacyjne zostały zamieszczone na przystankach 

komunikacyjnych, jak również w gablotach reklamowych.  

   
Nowe rewersy biletów okresowych MZK 

 

W 2022 r. wprowadzono do obiegu nową serię rewersów biletów – kontynuacja serii 

kolekcjonerskiej „Tabor MZK”. 

  

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) 

 

Miejski Zakład Komunikacyjny  

w Bielsku-Białej Sp. z o.o. z okazji  

30. Finału WOŚP zorganizował cztery 

specjalne kursy autobusu (oklejonego 

grafikami WOŚP), w którym dla 

pasażerów w trakcie jazdy grali muzycy.  


