
                        

          Zmiany godzin otwarcia kas biletowych 
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Od 1 czerwca wydłużone zostaną godziny otwarcia wybranych kas ZDiTM. To ułatwi zakup biletów 
osobom, które nie korzystają jeszcze z aplikacji mobilnych. 

 Kasa biletowa - ul. Wyszyńskiego 1, Szczecin (wejście od ul. Tkackiej), godz. otwarcia 6:00 - 

20:30 (poniedziałek - piątek), 

 Kasa biletowa - ul. Matejki 22 (budynek ZUS), godz. otwarcia 6:00 - 20:30 (poniedziałek - 

piątek), 

 Kasa biletowa - ul. Bankowa 11c,d,e (wejście od ul. PCK), Police, godz. otwarcia 6:00 - 20:30 

(poniedziałek - piątek), 

 Kasa biletowa - pętla Turkusowa,  godz. otwarcia 6:00 - 20:30 (poniedziałek - piątek), 

 Kasa biletowa - ul. Boh. Warszawy 40, Szczecin (Centrum Handlowe "TURZYN"), godz. 

otwarcia 10:00 - 18:00 (poniedziałek - sobota) oraz 10:00 - 16:00 (niedziele handlowe), 

 Kasa biletowa - ul. Barbary 1, (pętla Kołłątaja), godz. otwarcia 10:00 - 17:15 (poniedziałek - 

piątek), 

 Kasa biletowa - ul. Gdańska 25 (pętla Basen Górniczy), Szczecin, godz. otwarcia 10:00 - 17:15 

(poniedziałek - piątek), 

 Kasa biletowa - ul. Żołnierska 1, (pętla Krzekowo), godz. otwarcia 10:00 - 17:15 (poniedziałek - 

piątek), 

 Kasa biletowa - ul. Szlamowa, (pętla Podjuchy), godz. otwarcia 10:00 - 17:15 (poniedziałek - 

piątek), 

 Kasa biletowa - ul. Budziszyńska 1, (pętla Pomorzany), godz. otwarcia 10:00 -17:15 

(poniedziałek - piątek), 

 Kasa biletowa - ul. Klonowica 5 (siedziba ZDiTM), godz. otwarcia 7:30 - 15:30 (poniedziałek - 

piątek). 

Jednocześnie przypominamy, że zakupu biletów można dokonać całodobowo za pomocą telefonu w 

systemie, z którego operatorem ZDiTM ma podpisaną umowę: moBilet, SkyCash, zbiletem, Mobilna 

Karta Miejska (GoPay) oraz w infobiletomatach stacjonarnych. 

Mobilna Karta Miejska działa w Szczecinie kilku lat i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Za 

jej pomocą można kupić lub zwrócić wszystkie rodzaje biletów dostępnych w naszym mieście. 

Użytkownicy MKM mają funkcję powiadomień, otrzymują od ZDiTM ważne informacje, na przykład 

dotyczące zmian w komunikacji miejskiej oraz powiadomienia o terminie końca ważności biletu 

okresowego. 

Najmłodszy użytkownik miejskiej aplikacji ma 7 lat, najstarszy zweryfikowany i aktywny 80. Średnia 

wieku klientów MKM to 31 lat, co pokazuje, że aplikacja jest intuicyjna i przyjazna użytkownikom. W tej 

chwili mamy ponad 26 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. 
 


