
  

 

Informacja na temat projektu rozwoju systemu biletu elektronicznego  

w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot 

 

Stan obecny  

W ciągu ostatniej dekady bilet elektroniczny w komunikacji miejskiej stał się standardem 

obowiązującym praktycznie w każdym mieście o dużej i średniej wielkości. W naszej metropolii 

istnieje już prawie 10 lat – w 2006 r. wprowadzony został w autobusach i tramwajach Zarządu 

Transportu Miejskiego w Gdańsku, a rok później w komunikacji organizowanej przez Zarząd 

Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Pasażerowie korzystający z usług ZTM oraz ZKM mogą zapisywać 

na kartach wyłącznie bilety okresowe oraz 24 i 72-godzinne bilety metropolitalne. 

 

Beneficjentami nowoczesnego systemu pobierania opłat są również mieszkańcy mniejszych 

miast naszej metropolii. W tym roku mija dokładnie 10 lat od inauguracji biletu elektronicznego 

w Wejherowie, z kolei w Tczewie innowację tę wprowadzono w 2009 r.  

W przeciwieństwie do osób korzystających z usług ZTM w Gdańsku i ZKM w Gdyni, użytkownicy 

wejherowskiej i tczewskiej komunikacji miejskiej mogą płacić za przejazdy jednorazowe 

korzystając z elektronicznej portmonetki. Jest to możliwe, gdyż we wszystkich autobusach 

zainstalowano tam czytniki karty elektronicznej. 

 

Jak dotąd systemu biletu elektronicznego nie wdrożyli przewoźnicy kolejowi z Obszaru 

Metropolitalnego. Jedynie PKP SKM oraz Przewozy Regionalne honorują w swoich pociągach 

bilety metropolitalne zapisywane na kartach elektronicznych. 

 

Zakres rzeczowy projektu  

Koordynowany przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Metropolitalny Związek 

Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej projekt „Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako 

narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym 

Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu” współfinansowany jest ze 

środków RPO WP w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W ramach 

tego projektu wg wstępnej koncepcji planuje się zakup oprogramowania do obsługi systemu 

biletu elektronicznego oraz zainstalowane zostaną czytniki w autobusach, trolejbusach i 

tramwajach. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia w urządzenia te wyposażone będą wszystkie 

pojazdy komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, Urząd 

Miejski w Wejherowie i Urząd Miejski w Tczewie. Zgodnie z konsultowanym obecnie planem 

projektu, czytniki biletów elektronicznych zamontowane zostaną na wybranych stacjach i 

przystankach kolejowych, co pozwoli na objęcie systemem biletu elektronicznego komunikacji 



  

 

szynowej organizowanej przez samorząd województwa pomorskiego. Zakres rzeczowy projektu 

zakłada też zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do sprzedaży oraz kontroli biletów 

elektronicznych. 

 

Korzyści z realizacji projektu 

Bilet elektroniczny ułatwi rozwój zintegrowanej oferty taryfowo-biletowej, przyczyniając się 

tym samym do wzrostu jakości oraz konkurencyjności transportu zbiorowego.  

Po zrealizowaniu inwestycji możliwe będzie m.in.: 

 korzystanie z jednej wspólnej, tzw. elektronicznej portmonetki do płacenia za bilety 

różnych organizatorów i przewoźników kolejowych, 

 zintegrowanie komunikacji miejskiej w Tczewie z systemami komunikacji miejskiej oraz 

kolejowej (SKM, PR, PKM) funkcjonującymi w Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta, 

 możliwość zapisywania biletów według taryfy SKM na kartach elektronicznych, 

 rozszerzenie oferty biletów metropolitalnych o krótkookresowe bilety przesiadkowe, 

ważne w komunikacji komunalnej  (autobusach, trolejbusach i tramwajach) oraz kolei 

(SKM, PR, PKM), 

 możliwość optymalizacji i automatyzacji pobierania opłat przez system w podróżach 

z przesiadkami (np. w sytuacji dokonania wielu przesiadek system skalkuluje i pobierze 

najbardziej korzystną opłatę, w wysokości nie przekraczającej ceny biletu dobowego), 

 ułatwienie ewidencjonowania i rozliczania przychodów ze sprzedaży biletów 

zintegrowanych. 

 

 

 

24 września, w godz. 11:00 – 13:00, w ramach targów kolejowych TRAKO 2015 odbędzie 

się debata pt. „Rozwój systemu biletu elektronicznego w naszej metropolii”. 

Miejsce: AmberExpo, sala konferencyjna 1A Międzynarodowych Targów Gdańskich (Gdańsk, ul. 

Żaglowa 14). 


