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B ilet na przejazd może być nadal 
papierowy, mówią jego obroń-
cy. Nie ma się czego wstydzić. 

W takiej formie utrzymuje się nawet 
w dużych miastach w bardzo bogatych 
krajach, na przykład w Berlinie czy Ge-
newie. 

Dziś papier, jutro plastik

Szkoda lasów, powiadają krytycy. 
Świat pędzi naprzód i tego procesu 
nie da się powstrzymać. Dlatego co-
raz częściej bilet, zwłaszcza okresowy, 
jest specyficznym kawałkiem plastiku 
z paskiem magnetycznym lub mikro-
procesorem. Takim, jak dobrze znana 
nam karta płatnicza. 
Takie rozwiązanie jest bardzo wygod-
ne. Dzięki niemu unika się nerwowe-
go poszukiwania kiosku. Jak wiadomo, 
czasem bywa to kłopotliwe (szczegól-
nie wieczorem albo w święto). Nie 
trzeba mieć drobnych (niejednokrot-
nie zdarzają się przecież trudności 
z wydaniem reszty). 
Bilet elektroniczny jest kartą zbliżenio-
wą. Nie trzeba jej kasować przed każ-
dym przejazdem. Wystarczy przybliżyć 
do czytnika (nawet nie wyjmując z to-
rebki czy portfela). 
Najprościej rzecz ujmując, informacje są 
zapisywane w pamięci mikroprocesora 
umieszczonego w plastikowej karcie. 
Na przykład: dokonano zapłaty za 30-
dniowy bilet na przejazdy wszystkimi 
środkami transportu miejskiego w War-

szawie. Są przy tym dwie możliwości. 
Z góry wyznacza się termin, od kiedy 
liczy się ten okres albo aktywacja nastę-
puje podczas pierwszego użycia biletu. 
W wielu polskich miastach wprowadza 
się to pierwsze rozwiązanie. Jest ono 
bowiem dużo łatwiejsze dla zarządza-
jących systemem. Chociaż oczywiście 
dużo bardziej uciążliwe dla pasażerów.

Dodatkowe funkcje

Rosnąca popularność biletów elektro-
nicznych na świecie natchnęła ludzi 
z wyobraźnią do dalszych poszukiwań. 
W ten sposób narodziła się karta miej-
ska. W największym skrócie, stanowi 
ona bilet transportu publicznego uzu-
pełniony o dodatkowe funkcje. 

– Karta miejska to papierowa, magne-
tyczna lub elektroniczna karta stosowa-
na co najmniej w dwóch dziedzinach: 
miejski transport publiczny, parkowanie, 
wstęp do miejskich obiektów – mówi 
Piotr Krukowski, starszy specjalista 
w Biurze Drogownictwa i Komunikacji 
Urzędu m.st. Warszawy. – Inne możliwe 
zastosowania to portmonetka elektro-
niczna, karta identyfikacyjna stosowana 
do kontroli dostępu, rejestracji czasu 
pracy, karta biblioteczna, legitymacja 
pracownicza, legitymacja uczniowska, 
karta kibica, karta w systemach lojalnoś-
ciowych itd. 
Musi nastąpić integracja płatności za 
różne usługi w ramach jednego nośnika, 
podkreśla Piotr Krukowski. Karta miejska 
brzmi bowiem bardziej prestiżowo. Ale 
bilet elektroniczny nie jest takim samym 

Karta  
na wszystko

MIeCZySłAW T. STARKoWSKI

Na świecie coraz bardziej popularne stają się tak zwane karty miejskie. To 
plastikowe elektroniczne bilety na środki transportu publicznego pozwalające też 
na wstęp do muzeów lub na basen. Funkcjonalność może być zresztą znacznie 
rozszerzona. Mamy już pierwsze przykłady w naszym kraju. 
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rozwiązaniem. Na przykład Jaworzni-
cka Karta Miejska jest w rzeczywistości 
jedynie biletem elektronicznym.
Podobnie jak tradycyjne bilety, kar-
ta miejska jest kartą przedpłaconą. 
Chociaż gdzieniegdzie (na przykład 
w miejscowości Hannau w Niem-
czech) zdarzają się również rozwią-
zania postpaidowe. Jeśli klient jest 
dobrze oceniany przez bank, może 
płacić za podróże po ich odbyciu. Ale 
zdarza się to bardzo rzadko. 
Za granicą karta miejska oznacza 
przede wszystkim produkt turystycz-
ny. Chodzi o to, by skłaniać turystów 
do odwiedzania ciekawych miejsc 
w mieście: zabytków, muzeów, gale-
rii. Ale nie tylko. Zachęca się też do 
skorzystania z okazyjnych ofert w skle-
pach i restauracjach. 
W Polsce temu zjawisku nadajemy nie-
co inną treść. Zapominamy raczej o tu-
rystach, koncentrując się na mieszkań-
cach. W praktyce karta miejska stanowi 
elektroniczny bilet transportu publicz-

nego. Plus naturalnie dodatkowe funk-
cje: możliwość opłaty za parking, bilet 
na kolej podmiejską, wstęp do placó-
wek kulturalnych i sportowych. Ale to 
już jest w zasadzie margines. Absolutnie 
dominuje funkcja biletu na środki miej-
skiego transportu publicznego. 

Azja w awangardzie

Podstawą systemu jest układ Mifare. 
Nie jest to już rozwiązanie nowoczesne, 
jednak ciągle dominuje na świecie. Wy-

korzystuje go około 70 proc. systemów 
kart miejskich na świecie. Działają na 
nim takie instalacje jak T-money w Seu-
lu (16 mln użytkowników), SPT Card 
w Szanghaju (podobna liczba), oyster 
Card w Londynie (10 mln), easy-card 
w Taipei (9,4 mln). Mifare jest jedynym 
układem użytkowanym w Polsce. 
Ale są już nowocześniejsze, bardziej 
zaawansowane technologicznie ukła-
dy. Na przykład Felica firmy Sony, 
wykorzystywany przede wszystkim 
w Azji. Do największych zastosowań 
należą systemy Suica w Tokio (18 mln 
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STrukTura SySTeMu karTy MiejSkiej
n  sieć (podsystem) ładowania karty;
n  infrastruktura (podsystem) terminalowa, np. kasowniki w pojazdach, terminale płat-

nicze, parkometry, czytniki w systemach kontroli dostępu;
n  podsystem kontroli, np. czytniki dla kontrolerów w pojazdach transportu publicz-

nego;
n  podsystem łączności;
n  podsystem gromadzenia i przetwarzania danych (główne centrum informatyczne, 

komputery stacyjne i zajezdniowe).
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użytkowników) oraz octopus w Hong-
kongu (14 mln). 
Szczególnie interesujące są rozwiązania 
w miastach azjatyckich. Bardzo rozbu-
dowana jest tam sieć rozmaitych pla-
cówek akceptujących płatności. Można 
płacić za gazety, książki, kawę, lunch, 
kopiowanie dokumentów itd. 
Według Piotra Krukowskiego, w końcu 
2007 r. na świecie funkcjonowały 142 
systemy biletu elektronicznego (lub karty 
miejskiej). Jeszcze siedem lat wcześniej 
było ich tylko 18. Popularność zaczęły 
zdobywać w tej dekadzie. W ostatnich 
latach przybywa 10–15 w ciągu roku. 
W Polsce takie rozwiązania są jeszcze 

bardzo rzadkie. Problem nie leży bo-
wiem w samych biletach. To musi być 
zaawansowany system obejmujący 
całe miasto. System, na który składają 
się punkty sprzedaży biletów, czytniki 
w pojazdach, czytniki dla kontrolerów 
itd. To spory wysiłek organizacyjny, 
a także finansowy dla miasta. 
Można wręcz powiedzieć, że w na-
szym kraju jesteśmy jeszcze w okre-
sie prenatalnym. W zasadzie mamy 
cztery systemy kart miejskich (Warsza-
wa, Kraków, Rybnik, Poznań). Z tego 
w Krakowie – słabo zaawansowany 
funkcjonalnie, zaś w Poznaniu inaugu-
racja nastąpiła dopiero w październi-

ku 2008 r. Funkcjonuje też kilkanaście 
systemów biletów elektronicznych, 
często na wyrost nazywanych kartami 
miejskimi. 
W większości przypadków instalacji 
tych systemów dokonały polskie firmy. 
Najczęściej operatorem systemu jest za-
rządca lub przedsiębiorstwo miejskiego 
transportu publicznego. Natomiast sieć 
ładowania została oparta niemal wy-
łącznie o punkty tradycyjnej sprzedaży. 
Brakuje samoobsługowych automatów.

Innowacyjność  
dla każdego

Być może jedno z polskich miast, któ-
re będzie wprowadzać kartę miejską 
w przyszłości, zdecyduje się na system 
nowej generacji. Będzie można wte-
dy pomyśleć o znacznym poszerzeniu 
funkcjonalności. Prawdopodobnie da 
to impuls do szybszego rozwoju takich 
rozwiązań w całym kraju. 
Wprowadzenie karty miejskiej nie jest 
proste również z innego powodu. opie-
ra się bowiem na skomplikowanych re-
gulacjach prawnych. Absolutnie zrozu-
miała jest konieczność uwzględnienia 
przepisów prawa przewozowego, usta-
wy o transporcie drogowym czy o ochro-
nie danych osobowych. Znacznie mniej 
oczywista jest konieczność wzięcia pod 
uwagę zapisów ustawy o informatyzacji. 
A przecież nie ma wątpliwości, że infra-
struktura karty miejskiej jest systemem 
teleinformatycznym. 
– Poznańska elektroniczna Karta Aglo-
meracyjna ma być przede wszystkim 
narzędziem ułatwiającym codzienne 
życie mieszkańców aglomeracji po-
znańskiej – mówi Radosław Frankowski 
z Urzędu Miasta Poznania. – oprócz 
aglomeracyjnego biletu komunikacyjne-
go, portmonetki elektronicznej, podpisu 
elektronicznego, ma również uprościć 
komunikację mieszkańców aglomeracji 
z urzędami miejskimi i gminnymi.
Jednym z podstawowych celów, 
uwzględnionych przy opracowywaniu 
koncepcji PeKA jest stymulacja rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego i prze-
ciwdziałanie tak zwanemu wykluczeniu 
cyfrowemu, zwłaszcza starszego poko-
lenia oraz ludzi o niskich dochodach. 
Ponadto, zgodnie z przyjętymi założe-
niami, powinna umożliwić świadczenie 
bezpłatnych usług podpisu elektronicz-
nego. Ma być także wykorzystywana 
jako identyfikator podczas imprez ma-

aplikacje WarSzaWSkiej karTy MiejSkiej
n  aplikacja transportowa (Automatyczny System Pobierania Opłat za Przejazdy),
n  aplikacja parkingowa,
n  elektroniczny identyfikator urzędnika,
n  wspólny bilet z niemiejskimi operatorami kolejowymi (KM i WKD).
Integracja z Elektroniczną Legitymacją Studencką emitowaną przez warszawskie 
uczelnie.

Grażyna Dudzik, naczelnik wydziału informatyki Urzędu Miasta Rybnika wraz z zespołem może 
być dumna z Rybnickiej Karty Miejskiej
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sowych (koncerty, imprezy sportowe 
i kulturalne) organizowanych przez jed-
nostki miejskie, co powinno znacznie 
podnieść poziom bezpieczeństwa.
Poznańską kartę ma charakteryzować 
otwartość systemu. Wymagana jest mo-
dularna budowa pozwalająca na rozbu-
dowę/wymianę poszczególnych elemen-
tów bez wpływu na całość systemu, na 
przykład przez zastosowanie różnych kart 
mikroprocesorowych od niezależnych 
dostawców, podkreślają pomysłodawcy. 
Ważne są również prostota i szybkość ob-
sługi. Zarówno posługiwanie się samą kar-
tą, jak i pozostałymi elementami systemu 
(na przykład doładowanie portmonetki, 
zakup biletu, przedłużenie ważności pod-
pisu elektronicznego) musi być na tyle 

intuicyjne, aby nie stwarzało problemu lu-
dziom niemającym do tej pory styczności 
z takimi systemami.
– Karta musi być powszechnie akcepto-
wana – podkreśla Radosław Frankow-
ski. – Nie można dopuścić do sytuacji, 
w której użytkownik nie jest w stanie 
z niej skorzystać z powodu braku punk-
tów ją akceptujących. Należy stworzyć 
jak najszerszą sieć akceptacji, aby użycie 
karty od początku nie było kłopotliwe. 

Stołeczny pionier

– Karta daje wielkie korzyści w sytua-
cji, gdy jest duża grupa przewoźników 
i wiele usług, z których korzystanie staje 

się możliwe dzięki użyciu jednego noś-
nika uprawnień – rozwija tę myśl Piotr 
Krukowski. – Pozwala także na zmniej-
szenie liczby oszustw i fałszerstw. 
W czerwcu 1994 r. francuska firma Mo-
netel wygrała rozpisany przez Urząd 
m.st. Warszawy przetarg na wyposażenie 
stolicy w nowoczesny system pobierania 
opłat w miejskim transporcie publicznym. 
Sprawa trafiła potem do sądu i po kilku 
latach zakończyła się przegraną urzędu. 
Dwa i pół roku później Rada Warszawy 
zaakceptowała aneks do umowy z Mo-
netelem na zainstalowanie w autobusach 
i tramwajach oraz w metrze kasowników 
do kart elektronicznych i biletów papie-
rowych z paskiem magnetycznym. osta-
teczna wartość kontraktu wyniosła około 
91 mln zł netto.
Decyzją Urzędu ochrony Konkurencji 
i Konsumentów od 11 marca 2004 r. 
WKM jest wydawana za darmo. Wcześ-
niej, na mocy uchwały RM z lipca 2001 
r., kosztowała 5 zł.
Początkowo, siedem lat temu, był to 
elektroniczny bilet. W czerwcu 2004 r. 
dodano możliwość płacenia za parko-
wanie. od tego czasu mamy więc do 
czynienia z pierwszą w naszym kraju 

aplikacja TraNSporToWa – iNFraSTrukTura
n  5703 kasowniki w 1638 autobusach,
n  2613 kasowników w 861 wozach tramwajowych,
n  48 kasowników w 6 pociągach SKM,
n  289 bramek (kołowrotów) i 23 kasowniki (przy windach) na 17 stacjach metra,
n  12 punktów zbierania danych w zajezdniach autobusowych i tramwajowych,
n  210 naręcznych urządzeń kontrolerskich do kart WKM i biletów z paskiem magne-

tycznym,
n  centrum informatyczne.

Piotr Krukowski, starszy specjalista w Biurze Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st Warszawy niestrudzenie propaguje karty miejskie
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– Warszawską Kartą Miejską. Jest ona 
największym i najdłużej działającym sy-
stemem w naszym kraju.
obecnie można nią płacić za przejaz-
dy tramwajami, autobusami, metrem 
i koleją (SKM, KM i WKD), a także za 
parkowanie w 1300 parkometrach. Jest 
nośnikiem 33 różnych biletów okreso-
wych. ładować ją można w ponad 700 
punktach (kioski, placówki pocztowe, 
kasy kolejowe). Do tej pory wyemito-
wano ponad 2 mln egzemplarzy. 
Dominującą aplikacją jest transport pub-
liczny. Miesięczny wolumen obrotów 
w transporcie publicznym to około 42 
mln zł, w płatnym parkowaniu – 3,3 mln 
zł. Udział przychodów ze sprzedaży bi-
letów komunikacji miejskiej ładowanych 
na WKM w sprzedaży biletów komu-
nikacji miejskiej ogółem przekracza 64 
proc. Udział przychodów ze sprzedaży 
impulsów parkingowych ładowanych 
na WKM w przychodach za parkowanie 

ogółem wynosi około 11 proc. 
Naturalnie taki system nie może być 
tani. I im większe miasto, tym droższy, 
bo trzeba zainstalować więcej urzą-
dzeń, szczególnie w pojazdach. Ale 
nie ma sporu co do tego, że się opłaca. 
Usprawnia bowiem życie miasta i jego 
mieszkańców. 
W stolicy system Warszawskiej Karty 
Miejskiej, jak już wspomniano, kilka lat 
temu kosztował 91 mln zł netto. We 
Wrocławiu mówi się o kwocie rzędu 
200 mln. Ale w Rybniku było to niewie-
le ponad 5 mln. Miasto może zresztą 
starać się o dofinansowanie z funduszy 
europejskich. 

Nie tylko giganci

Do tej pory najbardziej konsekwentny 
był właśnie Rybnik. Zdaniem Piotra Kru-
kowskiego zorganizowano tam projekt 

wzorcowy dla miasta średniej wielkości. 
Między innymi dlatego, że wykorzysta-
no środki unijne. 
Rybnik liczy około 140 tys. mieszkań-
ców. łącznie z okolicznymi gminami, 
Zarząd Transportu Zbiorowego obsługu-
je 200 tys. ludzi. Inicjatorem przedsię-
wzięcia był Kazimierz Berger, dyrektor 
ZTZ. Właściwie planował on wdrożyć 
bilet elektroniczny. Jednak dwa przetar-
gi, które zorganizował ZTZ, z różnych 
powodów się nie udały. Wtedy Adam 
Fudali, prezydent Rybnika w czasie 
spotkania komitetu sterującego w za-
kresie środków unijnych rzucił pomysł 
wykorzystania tychże środków do re-
alizacji tego projektu. Sprawą zajął się 
wydział informatyki UM. 
– Wiedzieliśmy, że na sam bilet elek-
troniczny nie uda się zdobyć środków 
ze Zintegrowanego Programu opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 
2004–06 – mówi Grażyna Dudzik, na-
czelnik wydziału informatyki Urzędu 
Miasta Rybnika. – Wówczas narodził się 
projekt dodania innych usług w ramach 
rozszerzonej karty miejskiej. 
Zostało jednak bardzo mało czasu na 
złożenie wniosku. Dlatego UM zwrócił 
się do firmy zewnętrznej o przygotowa-
nie studium wykonalności projektu. We 
współpracy z wydziałem informatyki 

aplikacja parkiNgoWa – iNFraSTrukTura
n  około 24 000 miejsc parkingowych w SPPN (Strefa Płatnego Parkowania Niestrze-

żonego);
n  opłaty za parkowanie w 1300 parkometrach, płatność bilonem i poprzez WKM;
n  parkometry są własnością m.st. Warszawy;
n  aplikacja parkingowa to w rzeczywistości elektroniczna portmonetka, wykorzysty-

wana obecnie tylko w tym jednym zastosowaniu.
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opracowano wniosek w ciągu miesiąca, 
czyli w tempie iście rekordowym. 
Było to w 2004 r. Umowa z wojewodą 
na dofinansowanie została podpisana 
w lutym 2005 r. Do lata następnego 
roku walczyliśmy z ustawą o zamówie-
niach publicznych, śmieje się Grażyna 
Dudzik. Wtedy nastąpiło też rozstrzyg-
nięcie przetargu na wykonawcę. 
Umowę z dostawcą podpisano 1 sierp-
nia 2006 r. System był gotów do eks-
ploatacji w ciągu trzech i pół miesiąca. 
Godzinę 0 wyznaczono na północ z 17 
na 18 listopada. 
W środkach transportu miejskiego prze-
stały wówczas obowiązywać papierowe 
bilety jednorazowe (zaś bilety okresowe 
– do wygaśnięcia terminu obowiązy-
wania). Później nastąpił 3,5-miesięczny 
okres próbny. A potem kolejne cztery 
miesiące – od marca do czerwca 2007 r. 
– drugi etap i rozliczenie projektu. 
Dziś można powiedzieć, że Rybnicka 
elektroniczna Karta Miejska (ReKM) to 
unikatowy w naszym kraju, nowatorski 
projekt, który powstał przy wykorzysta-
niu dofinansowania z Unii europejskiej. 
ReKM ma ukryty mikroprocesor, który 
może komunikować się bezprzewodo-
wo z urządzeniami stosowanymi do ich 
ładowania i kontroli. Na karcie zapisana 
jest między innymi informacja o typie 
biletu oraz okresie jego ważności.
ReKM jest wielkości karty bankomato-
wej, a więc łatwo mieści się w portfelu 
lub kieszeni. Jej trwałość określa się na 
około 5 lat. e-karta może być wykorzy-
stywana zarówno jako nośnik biletów 
jednorazowych, jak i okresowych. Jej 
funkcjonalność jest rozszerzona mię-
dzy innymi o możliwość płacenia za 
usługi w miejskim Centrum Rekreacji 
i Rehabilitacji BUSHIDo i obiektach 
MoSiR oraz płacenie za postój samo-
chodów w parkomatach, a w przyszło-
ści – wiele innych. 
Dzięki temu można płacić za rozmaite 
usługi w mieście, przede wszystkim za 
przejazdy autobusami. Można też do-
konywać opłat miejskich i skarbowych, 
za parking, wstęp na basen. Karta jest 
więc również elektroniczną portmonet-
ką. obejmuje ona także podpis elektro-
niczny, chociaż na razie nie cieszy się on 
popularnością. Jest jednak kompatybil-
ny z systemem SeKAP obowiązującym 
w 54 gminach województwa śląskiego 
(pisaliśmy o nim w numerze 2(5) eDS). 
Dlatego docelowo dzięki e-karcie moż-
liwe będzie elektroniczne załatwianie 
spraw w urzędach.

– W pewnym momencie stwierdziliśmy, 
że przy okazji elektronicznej portmo-
netki potykamy się o prawo bankowe, 
a także ustawę o pieniądzu elektronicz-
nym – podkreśla Grażyna Dudzik. – Za-
częliśmy się zastanawiać, czy możemy 
być wydawcą takiej karty. Po analizie 
doszliśmy do wniosku, że skoro jeste-
śmy jednocześnie akceptantem, nie 
musimy powoływać oddzielnego agen-
ta rozliczeniowego. 
Usługi realizowane obecnie przy użyciu 
karty: 
n  e-bilet: opłaty za przejazd miejskimi 

środkami transportu; 
n  opłaty za parkingi; 
n  opłaty za korzystanie z miejsc tar-

gowiskowych (usługa zablokowana 
– obecnie brak stosownych regulacji 
ustawowych związanych z płatnościa-
mi elektronicznymi za podatki); 

n  bilety wstępu w jednostkach rekrea-
cyjnych MoSiR i CRiR Busido; 

n  elektroniczny podpis.
Do imiennej karty okresowej nie jest 
wymagany inny dokument identyfika-
cyjny. Dlatego do wniosku każdy pasa-
żer musiał dołączyć swoje zdjęcie. 
– To było dla nas duże wyzwanie or-
ganizacyjne – przyznaje Grażyna Du-
dzik. – Zainteresowani są bowiem nie 
tylko mieszkańcy naszego miasta, ale 
również okolicznych gmin. Chodzi-

ło o wydanie wniosków, dystrybucję 
kart, przeszkolenie ludzi i tak dalej. 
Staraliśmy się przy tym, by żaden etap 
tego procesu nie był zbyt uciążliwy dla 
użytkowników. 
Ponadto według założeń parkomaty 
miały nie tylko przyjmować opłaty za 
parkowanie, ale dawać również moż-
liwość doładowania kart. Nie udało się 
znaleźć gotowych, sprawnie działają-
cych urządzeń tego rodzaju. Zaś do-
starczone prototypy nie funkcjonowały 
prawidłowo. Było sporo problemów na-
tury technicznej. Po jakimś czasie trzeba 
było poprosić dostawcę o zainstalowa-
nie nowego sprzętu. Takie wydarzenia, 
jak wiadomo, zniechęcają użytkowni-
ków. Ale Grażyna Dudzik ma nadzieję, 
że już wkrótce można będzie przepro-
wadzić nową kampanię informacyjno-
edukacyjną. 
Według Grażyny Dudzik, ze wzglę-
du na obowiązujące przepisy na razie 
nie można płacić kartą za korzysta-
nie z miejsc targowiskowych. Zgodnie 
z wykładnią Ministerstwa Finansów, 
opłata targowa jest rodzajem podatku. 
Dlatego nie można jej uiścić z użyciem 
plastikowej karty. Jedyną dopuszczalną 
formą elektronicznej płatności jest prze-
lew. System w Rybniku jest gotowy, ale 
ustawodawca nie pozwala korzystać 
z tej aplikacji. 

elekTroNiczNy ideNTyFikaTor urzędNika
n  używany w Urzędzie Dzielnicy Warszawa Ursus przez ponad 100 urzędników do 

identyfikacji wizualnej,
n  kontrola dostępu do wydzielonych pomieszczeń i stref,
n  w przyszłości:
    – karta gościa,
    – rejestracja czasu pracy.

Barclaycard Oyster łączy funkcje karty płatniczej i miejskiej
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System daje rozmaite korzyści miastu 
i jego mieszkańcom. Uzyskują oni pro-
mocyjne ceny za przejazd przy użyciu 
e-karty. Za pomocą jednej karty dołado-
wanej biletami jednorazowymi można 
zapłacić za przejazd kilku osób, nieza-
leżnie od rodzaju biletu – na przykład 
bilet normalny i ulgowy, we wszystkich 
strefach. Dotychczas wymagało to ku-
pienia kilku oddzielnych biletów. 
Niewątpliwą korzyścią jest wzrost 
poziomu kontroli społecznej wśród 
mieszkańców. Po wejściu do autobusu 
każdy powinien przybliżyć swoją kar-
tę do czytnika. Współpasażerowie wi-
dzą, jeżeli ktoś tego nie robi. Zdarzają 
się telefony: proszę przysłać kontrole-

rów, bo wiele osób nie podchodzi do 
czytnika. 
Poza tym, w ten sposób dobrze mierzy 
się potoki pasażerskie. Wiadomo, na 
jakich odcinkach jest większe natężenie 
ruchu. Daje to dobre wskazówki co do 
zmian tras. Na początku było to szczegól-
nie ważne w okolicznych gminach. Na 
tej podstawie Rybnik rozlicza się z tymi 
gminami. W 2007 r. korzyści finansowe 
miasta wyniosły ponad 700 tys. zł. 
Aby jednak można było mierzyć owe 
potoki pasażerskie, podróżujący muszą 
przybliżać karty do czytnika zarówno 
przy wejściu, jak i przy wyjściu z auto-
busu. Przez część mieszkańców jest to 
traktowane jako niedogodność. ZTZ 

starał się i na to znaleźć sposób. Wpro-
wadzono promocję polegającą na tym, 
że zdyscyplinowani pasażerowie dosta-
ją zwrot części opłat. 
Bardzo ważna jest możliwość lokalizacji 
pojazdów na planie miasta – zarówno 
przez pracowników ZTZ, jak i mieszkań-
ców. W internecie można sprawdzić, czy 
autobus jedzie swoją trasą. Umieszczone 
są też rozkłady jazdy, a więc można skon-
trolować, czy jedzie punktualnie. Jest to 
możliwe dzięki korelacji z Rybnickim Sy-
stemem Informacji Przestrzennej.  

Przede wszystkim 
– edukacja

Najtrudniejsze w realizacji tego pro-
jektu było w zasadzie przełamanie ba-
riery psychologicznej. Zwłaszcza tego, 
że bardzo krótki był okres wdrożenia. 
Dla użytkowników było to zbyt wie-
le nowości naraz. Dlatego, jak każda 
nowość, a szczególnie tak wielka, na 
początku e-karta wzbudzała sprzeciw 
mieszkańców. 

plaNy NoWych aplikacji
n  karta kibica (nie tylko na Euro 2012);
n  rozszerzenie zastosowań portmonetki elektronicznej o zapłatę za wstępy do miej-

skich obiektów kultury, sportu i rekreacji;
n  elektroniczna tarcza uczniowska;
n  miejska karta biblioteczna;
n  nowa Warszawska Karta Turystyczna.

oprac. ASCOM
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Było przy tym sporo problemów z ob-
sługą kasowników, mimo że przepro-
wadzono szeroką akcję informacyjną 
(ulotki, prezentacje, filmy instruktażo-
we w telewizji kablowej i w interne-
cie). Wiele osób intensywnie testowało 
karty, a kasowniki – zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem – kasowały pieniądze 
z konta. Zaczęła się lawina reklamacji... 
Zakupiono zbyt mało kart, a okres do-
stawy dodatkowych był dość długi. 
Przyjęto bowiem określoną liczbę kart, 
ale szybko okazało się, że sporo ludzi 
potraktowało e-karty jak bilety jedno-
razowe. Po wyczerpaniu się środków, 
wyrzucali je i kupowali nowe, zamiast 
doładowywać stare. W efekcie kart za-
brakło, a na nowe trzeba było czekać. 
Za mała była liczba punktów dystrybu-
cji kart uruchomionych w ramach pro-
jektu. Rybnik składa się z 27 dzielnic, 
a punktów doładowań było na począt-
ku tylko kilka. Dla ludzi przyzwyczajo-
nych do kupowania biletów w kioskach 
i sklepach było to duże zaskoczenie. 
obecnie jest około 100 punktów, gdzie 
można doładować karty. 
W pierwszym etapie przygotowano 25 
tys. kart. Do tej pory wydano ich łącz-
nie ponad 88 tys. Spersonalizowanych, 
czyli imiennych ze zdjęciem, było na 
początku listopada br. 23 385. Na oka-
ziciela – 62 918. Zaś nieaktywnych (za-
blokowanych) – 2104.  
obecnie można powiedzieć, że jest już 
nieźle. Ludzie przyzwyczaili się do tej 
nowości i zaakceptowali ją. Doceniają 
korzyści. 
Dla miasta ważne są też stosunkowo 
niewielkie koszty. Całkowity koszt pro-
jektu niewiele przekroczył 5,3 mln zł. 
Przy czym dofinansowanie z funduszy 
strukturalnych wyniosło prawie 3,9 mln 
zł. Wydatki związane z inwestycją oraz 
zakupem wyposażenia były współfi-
nansowane z europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, w ramach Zin-
tegrowanego Programu operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego.
– Nie wykluczamy rozbudowy projek-
tu, jednak istotnym warunkiem są moż-
liwości pozyskania na ten cel pieniędzy 
unijnych – podkreśla Grażyna Dudzik. 
– Miasto ma projekt Karta 2 zapisany 
w wieloletnim planie inwestycyjnym. 
Został on już zgłoszony jako rezerwowy 
do Programu operacyjnego Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego. 
Trzeba to wszakże robić umiejętnie. 
Jednostką inicjującą, a potem odpo-
wiedzialną za eksploatację systemu, 

jest bowiem przeważnie organizator 
transportu publicznego. Może być 
jednak dominujący przewoźnik (na 
przykład w Krakowie – Miejskie Przed-
siębiorstwo Komunikacyjne) i wtedy 
trudniej o dofinansowanie, przypomi-
na Piotr Krukowski. 

Kiedy karta turystyczna?

Kraków jest zresztą ciekawym przy-
padkiem. W zasadzie mamy tam 
ciągle do czynienia z elektronicznym 
biletem. Właściwie trudno mówić 
o karcie miejskiej. 
– Jest chyba pięć parkomatów, w któ-
rych można płacić kartą – śmieje się 
Piotr Krukowski. – I około 40 osób 
sprzedających bilety parkingowe. 
Z drugiej strony, Kraków wybija się 
w naszym kraju, bo są tam zaawanso-
wane szwajcarskie automaty, w których 
można kupować bilety, a także ładować 
karty miejskie. 
Generalnie rzecz biorąc, dobrze roku-
jące bilety elektroniczne są w miastach, 
w których istnieją strefy płatnego par-
kowania. Można bowiem zakładać, że 
prędzej czy później pojawią się tam par-
komaty. To druga funkcja, która może 
przesądzić o przekształceniu biletu elek-
tronicznego w kartę miejską. Naturalnie 
można też zastanawiać się, czy w grę 
wchodzi możliwość wstępu na basen 
czy do teatru, ale w tym przypadku ska-
la obrotów jest nieporównywalna. 

Do tej pory w Polsce podstawą karty 
miejskiej jest elektroniczny bilet na środ-
ki transportu publicznego wzbogacony 
o funkcję karty parkingowej. Pozostałe 
funkcje są ciągle marginalne. A przecież 
samorząd miasta odgrywa poważną rolę 
w dziedzinie kultury i sportu. Nie mó-
wiąc o tym, że – teoretycznie – może 
również zawierać porozumienia z fir-
mami prywatnymi. 
Szczególnie dziwi fakt, że Kraków czy 
Warszawa nie wykorzystują funkcji tury-
stycznej. Kto ma to robić w naszym kra-
ju, jeżeli nie te dwa miasta? Czy to się 
nie opłaca? A może po prostu brakuje 
wiedzy i wyobraźni? 
Przede wszystkim chodzi o umiejętność 
porozumiewania się ludzi mających 
różne – niekoniecznie sprzeczne – inte-
resy. Nie zawsze udaje się to w jednym 
urzędzie. A jest tym trudniejsze, jeżeli 
w grę wchodzi styk interesów publicz-
no-prywatnych. 
Ciekawy projekt szykuje Wrocław. 
Tam podlega on skarbnikowi miasta, 
a nie służbom odpowiedzialnym za 
transport publiczny. Dlatego to miasto 
ma szanse przekształcić planowaną 
Wrocławską Kartę Miejską w uniwer-
salny elektroniczny środek płatniczy. 
Ale nikt nie wie, kiedy to nastąpi. Nie-
stety, wprowadzenie w życie strasznie 
się opóźnia z powodu niekończącego 
się sporu sądowego między dwoma 
dostawcami. Mennica Polska odwołu-
je się już ponad rok w kolejnych in-
stancjach.  n

jak kupić SySTeM karTy MiejSkiej, by Nie uzależNić Się  
od doSTaWcy?
n  zamawiający musi mieć wizję i kompetentnych ludzi na etatach;
n  unikać trybu „zaprojektuj i wybuduj”;
n  warto kupować popularne i sprawdzone technologie, które może zaoferować kilku 

dostawców;
n  kupowany system powinien być otwarty i mieć dobrze opisane interfejsy;
n  integrację różnych produktów powinien przeprowadzać zamawiający;
n  budując rozwiązania heterogeniczne, należy uważać na bezpieczeństwo całego sy-

stemu.

MieczySłaW T. STarkoWSki
Dziennikarz. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (wówczas SGPiS) i Uni-
wersytetu Warszawskiego.
od wielu lat zajmuje się ekonomią (biznesem, PR, marketingiem), a także 
teleinformatyką.
Był między innymi publicystą w tygodniku „Spotkania”, a później w miesięczniku 
„Businessman Magazine”. Przez kilka lat był redaktorem naczelnym miesięcznika 
„Świat Telekomunikacji”. W tym czasie był również przewodniczącym Kapituły Zło-
tych Anten Świata Telekomunikacji.
od dwóch lat jest redaktorem naczelnym „Atmosfery” – pisma firmy ATM SA. Publikuje rów-
nież w kilku pismach fachowych, przede wszystkim w miesięcznikach „Wiadomości Handlowe” 
i „BANK”, a także dwumiesięczniku „Kurier Finansowy”.
Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Past Prezydentem Lions Club Warszawa. 
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