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GRZEGORZ DYDKOWSKI, BARBARA KOS
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach1

PRZEOBRA CJI BILETÓW
MIEJSKIEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

A ELEKTRONICZNYCH SY

Streszczenie

W wielu miastach w 

e-
k-
e-
u-

,

na elektronicznej 

miejski transport zbiorowy, bilety elektroniczne, systemy elektro-
, system dystrybucji biletów.

Wprowadzenie

wnienia finansowania 

Systemy te w wielu miastach, zarówno w Polsce,
ukto-

1 ra Transportu.



Pr transportu zbiorowego…206

– kasowane w pojaz-
e-

w gospodarce. O a-
y-
e-

(Lubieniecka- 2013), n-

najogólniej wymaga, z powiedniej infrastruk-
tury informatycznej, zakupu i oprogramowania, rów-

W artykule przedstawiono proces

rowego 
nym przez ponad 

tnictwo
systemu elast
Elektronicznego.

u-

. Wówczas sys-

nikacyjne, Ruch SA o-
razowych) oraz w stosunkowo niewielkim zakresie dystrybutorzy prywatni. W tym 

jakikolwiek s

e-
enia odpowiedniej informacji 
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biletów do obiegu, a ta w przypadku zastosowania 

kierunki, (Dydkow-
ski i Tomanek 1995) o-
no nas

–

z magazynu w KZK GOP;
–

zakres 
strony za ryzyko, która ma na ;

– o-

d-
;

– dokonano decentralizacji sieci dystrybucji – umowy zarówno 
bucyjnymi, jak i pojedynczymi sprzedawcami;

–
GOP, prowadzi on

;
– w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego prowadzona jest jedynie 

o-

;
–

w 2014 i 2015 w ramach p ;
– a-

zowych przez telefon komórkowy.

d-
e-

u-
, l-

„
KZK GOP” (www.kzkgop.com.pl)
i rodzaju pobieranych biletów i wynosi od 5% do 7% dla biletów jednorazowych 
oraz od 3% do 5% dla biletów okresowych. Zatem wynagrodzeniem dystrybutora 
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nal – ,
–

miejskiego
przez KZK GOP).

i-
a-

prawo do naliczenia kar umownych (Urbanek 2015).
W wyniku prowadzonych przez KZK GOP od 1992 roku 

w rynku prywatnych odbiorców hurtowych w segmencie biletów jednorazowych 
wynosi ok. 71%, natomiast w segmencie biletów okresowych ok. 26%. Obecnie 
s 500 p
ponad 1

„Ruch Akcyjna oku
r-

w grupie biletów okresowych i ok. 34% w grupie biletów jednorazowych. Na po-
oku „Ruch Akcyjna

razowych, po-
przez które podmiot ten dys

a-
„Ruch , na innych 

i dystrybucja biletów w KZK GOP 2014).
– a-

e-
rów –
ora ktu 

na modernizowanym obecnie dworcu autobusowym w Piekarach 
i dystrybucja biletów w KZK GOP 2014).

k-
cjonowania transportu zbio o-

sytuacjach

2000– e-
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biletów jednorazowych, 24-godzinnych, 5-dniowych, zarówno normalnych, jak 
i ulgowych

, „
KZK GOP r-
wis Polska Sp. z o.o. (obecnie moBilet Sp. z o.o.), na mocy których uruchomiono 

e-
jdogodniejszym dla siebie systemem zakupu 

”
biletów w KZK GOP 2014).

2.

rzystaniem karty elektronicznej
o-

rzez 
KZK GOP jako lidera, na które uzyskano dofinansowani e-

(Kos
2013; www.kartaskup.pl):

–
;

– u-
– lider projektu, a 21 gminami – partnerzy 

;
–

– i-
e-

–
;

–
;
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– a-
, na dofinansowanie projektu 

;
– d-

– tu przede wszystkim 

w strukturze Biura KZK GOP –

procedury 
; z którym zostanie zawarta umowa na dosta-

a publicznego 

a-
domienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w maju 2011 roku. Niestety jeden 

encji 
wykonania wyroku tej Izby

w lipcu 2011 roku, w listopadzie 2011 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (www.kzkgop.com.pl). W rezultacie po 

g Publicznych”. 

– –

zierniku 2015 roku y-
a-

nych na kartach. Od stycznia 2016 roku e-
k-

– wprowadzono do oferty ró

w komunikacji miejskiej KZK GOP 2016).
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3.

– spersonalizowane i niesper-
sonalizowane karty elektroniczne. Spersonalizowana karta zawiera dane identyfika-

i-

p-
e-

go biletu okresowego , lu istnie-
Rodzaje punktów 

oraz ich funkcje przedstawiono w tabeli 1.
Nabycie karty sperson sieci 40 Punktów Ob-

a, przy czym o-
k-

e-
cjalnie utworz , zlokalizowane w naj-

jest przede wszystkim wydawanie oraz wymiana kart, zmiana danych osobowych, 
udzielanie informacji i przyjmowanie rekla e-

y-

Nabycie karty niespersonalizowanej jest mo
liwe a-

dotychczasowe zadania realizowane przez Punkty o-

z-
nej portmonetki, na karcie 
do ulgowych przejazdów transportem zbiorowym KZK GOP. Mo

sprawdzenie stanu karty, zmiana 
ngu/historii operacji 

zagubionej karty. Do wykonywania wymienionych 
czynn , tj. 

i-
lofunkcyjne (skaner, drukarka). 

liwia dedykowane oprogramo
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Tabela 1

Lp.

Punkt 

Klienta
40 punk-

tów

Punkt 

6 punk-
tów

Stacjonarny 
Automat 

Kart

Punkty 

800 punk-
tów

Portal 
Klien-

ta

1 X X

2 wydawanie karty 
spersonalizowanej X

3 wydawanie karty 
niespersonalizowanej X X X X

5 zasilenie karty pieni
dzem elektronicznym X X X X X

6 kodowanie biletu 
okresowego na karcie X X X X X

7 do ulg na karcie sper-
sonalizowanej

X X

8
zmiana danych osobo-

karty
X X

9 aktualizacja danych 
zapisanych na karcie X X X X

10 blokowanie karty X X X
11 odblokowywanie karty X
12 zastrzeganie karty X
13 zwrot karty X

14
lingu 

dzem elektronicznym
X X X

15
przyjmowanie rekla-

karty
X

16
przyjmowanie rekla-
macji 

komunikacji miejskiej
X

, www.kartaskup.pl [15.12.2015].

W ramach projektu ponadto zakupiono, zainstalowano i uruchomiono 
109 Stacjonarnych . Obok e-

zowa-
nych, jak i niespersonalizowanych, na kartach biletów 
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ok
kodu PIN, 

zdy, cennika oraz in-
formacji KZK GOP i partnerów pr

Stacjonarn
monetami oraz

– t-
i-
t-

15-calowy ekran dotykowy,
informacje na temat zakupu wybr

, tworzenie sieci sprze-
800 punktów sprzeda-

–
p

okresowych na rzecz i w imieniu KZK GOP oraz w imieniu i na rzecz partnerów 
projektu, w tym przyjmo

, oraz wykonywania in wydawania 
kart niespersonalizowanych, pobierania kaucji za wydane niespersonalizowane 

rmacji oraz aktualizacji stanu 

GOP (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia).
, obejmuje gminy KZK 

GOP oraz Jaworzno i Tychy jako miasta – partnerów
– 300 punktów, II –

200 punktów, III – 200 punktów, IV – 50 punktów i V –
zczono, aby w

dwa 
– o-

, –
w ten sposób um zarówno podmiotom mniejszym 

200 punktów i jedna –
przetargowego wybrano jedynie dwa podmioty –
Odpowi Kielcach oraz „Ruch” 

wybranym pod-
miotom 
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a-
h biletów okresowych (Specyfikacja Istotnych 

Warunków Zamówienia).

kart elektronicznych jest Portal Klienta. osobi
2012):

–
–
– adanie wniosków o wydanie karty,
– o zmia
– sprawdzenie stanu konta na karcie,
– i (historia operacji na karcie),
– -portmonetka),
– blokowanie (zastrzeganie) karty,
–
– partne
–

z wykorzystaniem zainstalowanyc , o-
wego oraz drukarki. n-

, prowadz
prowadzona jest 

procedura przygotowania oraz zawarcia stosownej umowy z operatorami, precyzu-

Podsumowanie

o-
k-

a-

w trakcie wdr a potrak-
towana

efektywny. Tak jak w przypadku systemu 
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e-

Obecnie obok siebie dwa systemy 
: dotychczasowy system oparty na biletach papierowych oraz 

Nie jest to z punktu widzenia efektyw-
, , wraz 
h w obiegu, stopniowo wycofywane 

W praktyce rów-

e-
tów elektronicznych.
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TRANSFORMATIONS IN THE TICKET DISTRIBUTION NETWORK 
FOR PUBLIC URBAN TRANSPORT IN THE PROCESSES 

OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS IMPLEMENTATION

Summary

In many cities in Poland and worldwide, systems of electronic collection of fares 
for the use of public urban transport are implemented ever more widely. Using the ex-
ample of the Silesian Public Services Card project, implemented in the central part 
of the Province of Silesia, by municipalities that form the Municipal Transport Union of 
the Upper Silesian Industrial District an attempt has been made to present the process 
of transformation of existing system of paper tickets sale and distribution to the system 
of electronic fare collection bas
Keywords: public urban transport, electronic tickets, electronic payment systems, ticket 
distribution system.
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