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Wprowadzenie

Organizatorem lokalnego/gminnego oraz regionalnego pasażerskiego trans
portu zbiorowego są odpowiednio gmina/związek międzygminny oraz samorząd 
wojewódzki1. Usługi lokalnego/gminnego i regionalnego transportu zbiorowego są 
poza kilkoma wyjątkami w Europie i na świecie usługami odpłatnymi, przy czym 
uzyskiwane dochody ze sprzedaży usług jedynie w części pokrywają koszty ich 
świadczenia. W zależności od przyjętych rozwiązań organizacyjnych opłaty, które 
ponoszą pasażerowie za korzystanie z transportu zbiorowego, pobierane są przez 
różnego typu podmioty i jednostki należące do sektora finansów publicznych -  te 
rozwiązania dominują zwłaszcza w dużych miastach. Oczywiście można spotkać 
również rozwiązania, w których sprzedaż usług realizowana jest przez podmioty 
spoza sektora finansów publicznych, wykonujące przewozy na podstawie stosow
nych umów.

Przez wiele dziesięcioleci w miejskim i regionalnym transporcie zbiorowym 
nośnikiem informującym o uiszczeniu opłaty za przewóz był papierowy bilet, 
w zależności od przyjętego rozwiązania stosownie oznaczany w momencie sprze
daży lub też po wejściu do pojazdu. Pomimo wielu zalet tego rozwiązania, ma ono 
też swoje wady -  zwłaszcza w przypadku systemu biletów drukowanych wcześniej 
w drukarniach i sprzedawanych w wielobranżowych punktach sprzedaży. Wymie
nić tu można przede wszystkim trudności w zarządzaniu cenami -  ograniczenia

1 Zob. Ustawa z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Dz.U. 
z 2011 r.,nr 5, poz. 13n zpóźn. zm.
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w  różnicowaniu cen oraz brak szybkiej m ożliwości ich zmiany. Ponadto systemy 
kasowników w  przypadku biletu papierowego nie identyfikują rodzaju i nom inału 
kasowanego bilet, stąd też n iem ożliw ejest pozyskiwanie danych i tym samym pro
wadzenie wym aganych rozliczeń, np. dla celów publicznego finansow ania transpor
tu lub z tytułu biletów zintegrowanych/wspólnych. Oznacza to -  w  przypadku sys
temu biletu papierowego -  brak m ożliwości pozyskiw ania danych o wykorzystaniu 
pojazdów (popycie) na poszczególnych liniach czy też odcinkach linii 
i w  rezultacie utrudnia zarządzanie ofertą przewozową.

Rozwój technologii inform atycznych oraz przesyłania danych, a także coraz 
w iększa ich dostępność spowodowały, że coraz powszechniej wdrażane są systemy 
pobierania opłat wykorzystujące kartę elektroniczną jako nośnika informacji 
o uiszczeniu opłaty lub uprawnieniu do przejazdu na innej podstawie. W  ciągu 
ostatnich kilkunastu lat w  Polsce wdrożono wiele rozwiązań z wykorzystaniem 
biletów elektronicznych. Ich cechą w spólną je s t jednak najczęściej dedykowanie 
karty-biletu tylko do usług m iejskiego transportu zbiorowego, nieliczne są rozw ią
zania, które poszerzają funkcjonalność karty-biletu o m ożliwość uiszczenia opłaty 
za inne usługi m iejskie czy też o opłaty za przewozy regionalne2 3. U sługi lokalne- 
go/gm innego oraz regionalnego transportu zbiorowego są usługam i masowymi, tym 
samym w drażanie systemów płatności staje się istotnym elem entem  rozwoju 
e-administracji w  Polsce.

l .  Obrót bezgotówkowy w relacjach z sektorem prywatnym i publicznym
w Polsce

Najogólniej m ożna stwierdzić, że Polska nad a ljes t krajem o znaczącym udzia
le obrotu gotówkowego. Świadczy o tym m.in. udział gotówki w  agregacie M l. 
Pomimo że udział ten systematycznie zm niejsza się, nadal pozostaje wyższy niż 
średnia państw  Unii Europejskiej lub strefy euro (tabela 1). W  tabeli 2 przedstaw io
no udział gotówki w  agregacie M l w  wybranych krajach europejskich -  widoczne 
jest, że są państwa, w  których udział ten je s t znacząco niższy. Z punktu w idzenia 
gospodarki, w  tym też sektora bankowego, znaczący obrót gotówkowy nie jest 
korzystny -  generuje bowiem znaczne koszty. Pow stają one w  różnych miejscach, 
w  przypadku Banku Centralnego w  skład kosztów  związanych z gotów ką wchodzą

3m . in. :
- koszty produkcji, sortowania, dystrybucji i niszczenia banknotów i monet,

2 Zob. P. Krukowski: Warszawska Karta Miejska na tle innych systemów karty miejskiej 
i biletu elektronicznego w Polsce, Prezentacja, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. 
Warszawy, Warszawa 2008.

3 Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt), Naro
dowy Bank Polski, Związek Banków Polskich -  Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego 
i Mikropłatności, luty 2009, s. 44-45, www.nbp.pl

http://www.nbp.pl
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- koszty infrastruktury obrotu gotówkowego (skarbców, sortowni itp.),
- koszty audytów kontrolnych.

Tabela 1

Udział gotówki w M l w latach 2001-2010 (%)

Rok Polska Unia Europejska Strefa euro

2001 32,3 17,1 10,5
2002 30,9 19,5 12,5
2003 30,3 19,4 14,6
2004 28,9 19,3 15,9
2005 25,9 17,5 15,3
2006 24,9 17,1 15,8
2007 23,0 18,0 16,4
2008 26,0 19,7 17,9
2009 23,1 18,5 16,9
2010 20,6 18,1 17,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ECB Statistical Data Warehouse, 
http://sdw.ecb.europa.eu, za: Porównanie wybranych elementów polskiego systemu 
płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok, NBP, 
Warszawa 2011, s. 40.

Tabela 2

Udział gotówki w M l w 2010r. w wybranych krajach europejskich (%)

Państwo Udział gotówki w 
M1 w 2010 r.

Średnia dla strefy 
euro

Średnia Unii 
Europejskiej

Bułgaria 40,01

17,03 18,13

Węgry 33,43
Rumunia 32,84
Litwa 28,64
Łotwa 21,40
Polska 20,64
Czechy 17,68
Dania 6,41
Szwecja 6,17
Estonia 5,34
Wielka Brytania 4,69

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ECB Statistical..., s. 41.

http://sdw.ecb.europa.eu
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Banki kom ercyjne odgryw ają w ażną rolę w  procesie dystrybucji gotówki, 
która je s t rozprow adzana za pom ocą ich oddziałów i bankomatów. Koszty pono
szone przez banki kom ercyjne w ynikają głównie z4:

- konieczności utrzym yw ania odpowiednio zabezpieczonych kas i skarbców 
oraz sieci bankomatów,

- obsługi kasjerskiej (liczenia, sprawdzania autentyczności i pakow ania go
tówki),

- transportu znaków pieniężnych,
- instalacji wrzutni, z których korzystają podm ioty, m.in. sklepy dokonujące 

w płat w  formie zamkniętej.
Ponadto koszty oraz ryzyko obrotu gotówkowego pojaw iają się również 

w  podm iotach gospodarczych -  koszty związane z fizycznym  przem ieszczaniem  
gotówki, przekazywaniem  gotówki do banku lub pom iędzy podmiotami, ochroną 
(wiele czynności wykonywanych jest ręcznie -  ograniczona m ożliwość zm niejsze
nia pracochłonności, np. sprawdzanie na każdym  etapie autentyczności gotówki 
i bilonu), a także u osób fizycznych (ryzyko otrzym ania fałszywych banknotów, 
utraty lub kradzieży gotówki). N ie bez znaczenia są też w  przypadku obrotu bezgo
tówkowego utrudnienia w  funkcjonowaniu szarej strefy, a także niższe koszty 
w  m om encie w chodzenia Polski do strefy euro5. To wszystko powoduje, że pań
stwo powinno być zainteresowane upowszechnianiem  płatności bezgotówkowych. 
N a razie jednak znaczący udział w  upowszechnianiu płatności bezgotówkowych 
m ają podm ioty spoza sektora publicznego -  wym ienić tu m ożna takie zmiany, jak  
wzrost liczby rachunków bankowych osób fizycznych6, dostęp poprzez Internet do 
konta bankowego oraz upowszechnianie płatności kartam i płatniczymi. Rozwój 
płatności kartam i w ynika z wygody takiego sposobu płatności, dobrego modelu 
biznesowego rozwiązania, w  którym płatnościam i zainteresowani są wszyscy jego 
uczestnicy (posiadacz karty, bank, agent rozliczeniowy, akceptant oraz organizacja 
płatnicza). N ie bez wpływu je st też rozwój technologii inform atycznych i przesyła
nia danych, w  tym łączności bezprzewodowej oraz coraz niższe koszty infrastruktu
ry związanej z płatnościam i kartami. W  rezultacie znacząco rośnie liczba kart płat
niczych w  obiegu (tabela 3), liczba zainstalowanych urządzeń przyjm ujących płat
ności kartam i płatniczym i (tabela 4), liczba i łączne kwoty transakcji bezgotówko
wych (tabela 5 i 6).

4 Ibidem.
5 Zob. K. Pietraszkiewicz: Koalicja na rzecz obrotu bezgotówkowego i mikroplatności, 

Warszawa 2008; A. Wolski: Obrót bezgotówkowy jako podstawa reformy systemu płatniczego 
w Unii Europejskiej, prezentacje, Warszawa 2008, www.zbp.pl

6 Zob. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami in
nych krajów Unii Europejskiej za 2010 rok, NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, 
grudzień 2011, www.nbp.pl

http://www.zbp.pl
http://www.nbp.pl
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Tabela 3

Liczba kart płatniczych będących w obiegu w Polsce 
w wybranych latach okresu 1993-2011

Rok
Liczba lat do 
poprzedniego 

okresu

Liczba kart płatniczych 
w obiegu w Polsce 

(mln szt.)

Wzrost w sto
sunku do okresu 

poprzedniego 
(mln szt.)

Rok 1993 
= 100 
(%)

Okres 
poprzedni 

= 100 
(%)

1993 - 0,042 - 100 -
1999 6 8,29 8,248 19738 19738
2003 4 16,92 8,63 40286 204
2007 4 26,49 9,57 63071 157
2011 4 32,04 5,55 76286 121

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Liczba wyemitowanych kart płatniczych na 
przestrzeni kolejnych kwartałów od 1998 r ,
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty _platnicze.html [dostęp 
11.02.2013].

Tabela 4

Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminale POS, 
imprintery) w Polsce w wybranych latach okresu 2003-2011

Rok
Liczba urzą

dzeń 
(tys. szt.)

Wzrost w stosunku 
do okresu poprzed

niego (tys. szt.)

Rok 1993 = 
100 
(%)

Okres poprzedni 
= 100 
(%)

2003 132,7 - 100 -
2005 165,9 33,2 125 125
2007 186,6 20,7 141 112
2009 230,6 44 174 124
2011 267,4 36,8 202 116

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Liczba akceptantów, liczba punktów handlowo- 
usługowych oraz liczba urządzeń akceptujących elektronicznie instrumenty 
płatnicze w kolejnych kwartałach od 2003 r.,
http: //www nbp. pl/home. aspx? f=/sy stemplatniczy/karty _platnicze. html [ do stęp 
11.02.2013].

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty
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Tabela 5

Liczba transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi w Polsce w wybranych latach
okresu 1993-2011

Rok
Liczba lat do 
poprzedniego 

okresu

Liczba transakcji bezgo
tówkowych kartami płat

niczymi w Polsce 
(mln szt. transakcji)

Wzrost w stosunku 
do okresu poprzed

niego
(mln transakcji)

Rok 1993 
= 100 
(%)

Okres 
poprzedni 

= 100 
(%)

1993 - 0,6 - 100 -
1999 6 158,2 157,6 26367 26367
2003 4 541,5 383,3 90250 342
2007 4 1075,7 534,2 179283 199
2011 4 1772,3 696,6 295383 165

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Liczba transakcji dokonanych poszczególnymi 
typami kart w kolejnych kwartałach -  od 1998 r., 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty _platnicze.html [dostęp 
11.02.2013].

Tabela 6

Wartość transakcji dokonywanych kartami płatniczymi w Polsce w wybranych latach
okresu 1999-2011

Rok
Wartość transakcji doko
nywanych kartami płatni

czymi w Polsce 
(mld zł)

Wzrost w stosunku 
do okresu po

przedniego 
(mld zł)

Rok 1993 = 100 
(%)

Okres poprzedni = 
100
(%)

1999 34,4 - 100 -
2001 88,5 54,1 257 257
2003 130,1 41,6 378 147
2005 187,2 57,1 544 144
2007 265,2 78 771 142
2009 330,4 65,2 960 125
2011 389 58,6 1131 118

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Liczba transakcji...

Analizując płatności i przepływy pieniądza, często wskazuje się różne kierun
ki i różne podmioty, pomiędzy którymi dochodzi do przepływu środków. Wymienia 
się osoby fizyczne -  konsumentów, instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa 
(ang. Consumer -  Goverment -  Business)7. Ograniczając dalsze rozważania do 
płatności pomiędzy osobami fizycznymi a instytucjami publicznymi, należy stwier
dzić, że pomimo znaczącego przyrostu liczby rachunków bankowych oraz kart 
płatniczych w obiegu nadal częstą formą wnoszenia różnego rodzaju płatności

7 Zob. Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego...

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty
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w urzędach jest gotówka8. Co prawda coraz częściej (w szczególności w ramach 
zobowiązań podatkowych) płatności takie realizowane są w formie polecenia prze
lewu z rachunku bankowegojednak w wielujednostkach publicznych płatności nie 
można dokonać kartą płatniczą. Wynika to z różnych przyczyn, można wymienić 
m.in. to, że podatek lub inne zobowiązanie musi stanowić w danej ustalonej wyso
kości dochód w budżecie jednostki, czego nie umożliwia przyjęcie płatności kartą 
w istniejącym modelu rozliczeń w systemach kart płatniczych, a w szczególności 
kart kredytowych. W funkcjonujących modelach rozliczeń bowiem, w sytuacji 
płatności kartą, płatność na rzecz akceptanta (w tym przypadku na rzecz jednostki 
publicznej) zostaje pomniejszona o tzw. M erchant Sernice Charge, na który składa
ją  się: opłata interchange (dla banku), marża agenta rozliczeniowego oraz opłata 
assessment (przekazywana organizacji płatniczej). W rezultacie dochód jednostki 
publicznej z tytułu dokonanej płatności kartąjest mniejszy.

Jednak dążąc do upowszechnienia płatności kartami w instytucjach publicz
nych, podejmowane są różne działania. Jedno z nich polega na zmianie zasad rozli
czeń, tj. uznawanie całej kwoty wniesionej przez płacącego kartą i zaliczanie jej po 
stronie dochodów oraz płacenie wynagrodzenia agentom rozliczeniowym z płatno
ści ewidencjonowanych jako wydatki. Jednak wówczas konieczne jest przeprowa
dzenie procedury prawa zamówień publicznych na wyłonienie agenta rozliczenio
wego, ponadto płatność na rzecz akceptanta ponoszona jest przez jednostkę pu
bliczną, a przy masowych płatnościach kartami mogą to być znaczące kwoty. In
nym rozwiązaniem jest powiększenie dokonywanej płatności o prowizję za obsługę 
transakcji -  to z kolei niejest dobrze oceniane przez dokonujących płatność. Zainte
resowane płatnościami wjednostkach publicznych są też organizacje płatnicze oraz 
banki -  zaproponowały one obniżenie opłaty interchange za płatności publiczno- 
prywatne kartami oraz wprowadzenie stałej kwoty płatności, niezależnie od kwoty 
płaconej kartą. Kolejne rozwiązanie to wdrażanie kart miejskich umożliwiających 
dokonywanie płatności za różne usługi publiczne, co wpisuje się w ogólną tenden
cją upowszechniania obrotu bezgotówkowego. Przy zapewnieniu szerokiego zakre
su funkcji takiej karty będzie możliwe zapewnienie zarówno osobom fizycznym, 
jaki i przedsiębiorcom dokonywania płatności wjednostkach publicznych. Zapew
nienie szerokiego zakresu funkcjonalności karty wiąże się z wielością tytułów 
i rodzajów płatności na rzeczjednostek publicznych9.

8 Ibidem, s. 36.
9 Zob. Art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. z 2009 

r., nr 157, poz. 1240 i 1241, z późn. zm.
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2. Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP)

Przesłanki i oczekiwania od projektu ŚKUP
W  centralnej części wojew ództw a śląskiego dotychczas w  miejskim  i regio

nalnym transporcie zbiorowym organizowanym przez Komunikacyjny Związek 
Kom unalny GOP (KZK GOP), M iędzygm inny Związek Komunikacji Pasażerskiej 
w  Tarnowskich Górach, m iasto Tychy oraz Koleje Śląskie przejazdy odbywają się 
na podstawie biletów papierowych. W yjątkiem są wprowadzone rozwiązania 
w  zakresie zakupu biletów poprzez telefony komórkowe, jednak ta  form a płatności 
za usługi transportowe jest na razie m arginalna10. Struktura funkcjonalno- 
przestrzenna centralnej części wojew ództw a śląskiego powoduje, że codzienne 
przem ieszczenia transportem zbiorowym odbywają się zarówno w  ram ach miast, 
jak  i pom iędzy nimi. To powoduje konieczność wspólnego organizowania transpor
tu zbiorowego (powołano związki międzygm inne, zawarto też wiele porozumień) 
i co za tym idzie, prow adzenia stosownych rozliczeń. Przez wiele lat rozliczenia 
prowadzone były na podstawie okresowo przeprowadzanych badań napełnień po
jazdów  -  jednak nie pozwalało to na ciągłe monitorowanie pojazdów w  tym zakre
sie. Innym czynnikiem, który m iał wpływ  na decyzję o podjęciu projektu Śląskiej 
Karty Usług Publicznych, je s t istnienie kilku organizatorów i w ielu przewoźników. 
W  przeszłości podjęto w iele przedsięwzięć w  zakresie integracji transportu, w  tym 
też w  zakresie integracji taryfowej, z których część charakteryzuje trwałość i są 
rozwiązaniam i nadal funkcjonującym i, część z nich jednak nie przetrw ała próby 
czasu. Rozwiązanie um ów  i zaprzestanie sprzedaży biletów  wspólnych, a tym sa
m ym  barierą integracji był brak przekonania co do prawidłowości prowadzonych 
rozliczeń, a w  szczególności podziału dochodów z biletów  ważnych na liniach róż
nych organizatorów /przew oźników 11. Zapewnienie m ożliwości korzystania z karty 
w  różnych podm iotach spowodowało, że m usiała ona zostać zaprojektowana zgod
nie z wym ogam i ustaw y o elektronicznych instrumentach płatniczych12.

Podejmując projekt ŚKUP, oczekiwano, że przedsięwzięcie to przyniesie ko
rzyści KZK GOP w  postaci13:

10 Na podstawie danych o sprzedaży biletów przez Komunikacyjny Związek Komunalny 
GOP w Katowicach.

11 G. Dydkowski: Integracja transportu miejskiego, Prace Naukowe Akademii Ekonomicz
nej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.

12 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, Dz.U. 
z 2012 r., poz. 1232 -  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 
września 2012 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektronicznych instrumentach 
płatniczych.

13 Zob. G. Dydkowski: Koszty i korzyści -wynikające z wprowadzania elektronicznych sys
temów pobierania opłat za usługi miejskie, w: Innowacje w transporcie. Organizacja i zarządza
nie, red. P. Niedzielski, i R. Tomanek,. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 602, 
Problemy Transportu i Logistyki nr 12, Szczecin 2010.
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- oszczędności wydatków na przewozy w wyniku efektywniejszego zarzą
dzania ofertą przewozową,

- obniżenia wydatków związanych z drukowaniem biletów papierowych 
i wykonaniem pieczątek do biletów okresowych,

- zmniejszenia wydatków związanych z badaniami napełnień, w wyniku po
zyskiwania danych do analiz z systemu,

- wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży biletów w wyniku lepszego zarzą
dzania cenami.

Ponadto oczekiwano i oczekuje się korzyści poza KZK GOP, czyli korzyści 
zewnętrznych między innymi takich jak14:

- związane ze zmniejszeniem kwot płatności gotówkowych i zastąpieniem 
ich bezgotówkowymi,

- narzędzia optymalizacji oferty przewozowej -  korzyści dla środowiska 
w związku z zapewnieniem dotychczasowej jakości usług przy mniejszej 
pracy eksploatacyjnej,

- pozyskanie danych w postaci elektronicznej, co ułatwia ich przetwarzanie 
i wykorzystanie do bieżącego zarządzania usługami -  nie dotyczy usług 
transportu zbiorowego.

Funkcjonalność karty
Warunkiem upowszechnienia karty, a tym samym też obniżenia kosztów jed

nostkowych jej wdrożenia, było maksymalne poszerzenie funkcjonalności. Jednak 
pewnym ograniczeniem w tym zakresie był fakt, że przegotowując przedsięwzięcie, 
założono uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Oznaczało to 
z jednej strony dofinansowanie przedsięwzięcia z środków pozagminnych, 
z drugiej jednak strony ograniczenie funkcjonalności karty w zakresie płatności 
jedynie do usług publicznych -  za pomocą karty nie będzie można dokonywać płat
ności poza sektorem publicznym. Oznacza to, że karta będzie komplementarna do 
kart płatniczych oferowanych przez banki i uzupełni lukę, która się wytworzyła 
w zakresie płatności bezgotówkowychw jednostkach publicznych. W efekcie dążąc 
do rozszerzenia funkcji karty, przewidziano możliwość płacenia kartą podczas 
wnoszenia danin publicznych, uiszczenia opłat oraz za inne usługi publiczne. 
W rezultacie podstawowe funkcje karty to:

- identyfikacja mieszkańca,
- płatności za transport zbiorowy,
- płatności za parkowanie,
- płatności w urzędach gminnych,
- pobieranie opłat w innych obiektach gminnych (obiekty sportowo- 

rekreacyjne, biblioteki, muzea),

14 Ibidem.
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- m ożliwość wprow adzenia aplikacji z podpisem elektronicznym.
Istotnym elementem funkcjonow ania systemów, w  których uczestniczy wiele

podmiotów, je s t zapewnienie interoperacyjności, tak aby w  sposób łatwy umożliwić 
przystępowanie do tego systemu nowych użytkowników, czy też poszerzanie zakre
su usług dla użytkowników ju ż  istniejących. System Śląskiej Kartu Usług Publicz
nych został zaprojektowany jako system otwarty, um ożliw iający docelowo rozsze
rzanie o kolejne miejsca, gdzie pobierane są opłaty za usługi publiczne oraz kolejne 
podm ioty w  nim  uczestniczące. Istotne jest tu docelowo umożliwienie pobierania 
opłat z wykorzystaniem  ŚKUP za usługi m iejskiego transportu zbiorowego innych 
organizatorów, tj. Jaworzna, Tychów oraz M iędzygminnego Związku Komunikacji 
Pasażerskiej w  Tarnowskich Górach. Istotna będzie też integracja opłat za m iejski 
transport zbiorowy i pasażerskie przewozy kolejowe o zasięgu regionalnym. Intero- 
peracyjność zapewniają zarówno postanow ienia zawarte w  samej umowie, jak  też 
przejęte rozwiązanie instytucjonalne. W  zawartej umowie o realizacji wspólnego 
projektu przewidziano uprawnienie KZK GOP (lidera) do zawierania um ów  z in
nymi podm iotam i o przystąpieniu do systemu ŚKUP. Ponadto przewiduje się, że 
rozliczenia transakcji finansowych będzie dokonywała upraw niona instytucja, speł
niająca wym ogi przewidziane w  ustawie o elektronicznych instrum entach płatni
czych i prawie bankowym. Niezależnie zastosowano też rozw iązania technologicz
ne -  przewiduje się w  zakresie przetw arzania danych, przesyłu oraz samej karty 
zastosowanie standardów ju ż  funkcjonujących podczas płatności elektronicznych. 
N a potrzeby rozliczeń z tytułu korzystania z usług transportu miejskiego utworzone 
zostaną dedykowane aplikacje15.
Infrastruktura projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych

Realizując projekt, stworzona zostanie odpowiednia infrastruktura do pobiera
nia i rozliczania opłat w  m iastach Subregionu Centralnego W ojew ództw a Śląskie
go. W  szczególności nastąpi16'

- utworzenie centrów przetw arzania danych (CPD podstawowego oraz zapa
sowego) wyposażonych w  niezbędną infrastrukturę sprzętową (w tym tele
kom unikacyjną) w raz z odpowiednim oprogramowaniem, pozwalającym 
na działanie systemu w  założonej funkcjonalności;

- utworzenie Portalu K lienta -  elektronicznej platform y integrującej świad
czone usługi publiczne. Portal pozwoli rów nież na obsługę rachunku ban
kowego przyporządkowanego karcie, np. doładowanie karty przez Internet;

15 Zob. G. Dydkowski: Rozwój płatności za usługi komunalne na przykładzie projektu Ślą
skiej Karty Usług Publicznych, w: Efektywność transportu w teorii i w praktyce, red. M. Micha
łowska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 
2010.

16 Zob. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dotycząca postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę, wdrożenie i utrzymanie systemu „Śląska Karta Usług Pu
blicznych”, Katowice, lipiec 2011, www.kzkgop.pl

http://www.kzkgop.pl
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zablokowanie środków na płatność za konkretną usługę, podgląd i wydruk 
przeprowadzonych transakcji;

- w yposażenie w  odpowiednie urządzenia pojazdów m iejskiego transportu 
zbiorowego i zajezdni;

- stworzenie sieci podmiotów, w  których będzie m ożna zasilić elektroniczną 
portm onetkę oraz zakupić bilet okresowy zakodowany na karcie;

- w yposażenie urzędów oraz jednostek m iejskich w  urządzenia do przyjm o
w ania płatności kartami;

- zakup nowych automatów, w  których będzie m ożna doładować karty, 
a także parkom atów oraz przystosowanie istniejących do płatności kartam i 
do pobierania opłat za parkowanie.

Zakłada się wydanie łącznie w  ciągu 7 lat 700 tys. elektronicznych kart um oż
liwiających płatności bezgotówkowe.
Realizacja projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych

Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych je s t przedsięwzięciem  inw estycyj
nym realizowanym  przez jednostkę publiczną, przedsięwzięciem , które w  części 
jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR). Pozyskanie środków unijnych w  znacznym stopniu zdeterminowało same 
przygotowania, jak  też sposób realizacji projektu. W ym ienić m ożna kolejne etapy, 
takie ja k 17'

- przygotowanie fiszki projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz 
wstępnego studium w ykonalności (kwiecień 2008);

- zawarcie um owy o realizacji wspólnego projektu Śląskiej Karty Usług Pu
blicznych pom iędzy KZK GOP -  lider projektu, a 21 gm inam i -  partnerzy 
projektu (październik 2009);

- przygotowanie i złożenie wniosku w  Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego W ojewództwa Śląskiego -  projekt um ieszczony został na li
ście projektów zgłoszonych przez gm iny Subregionu Centralnego W oje
w ództw a Śląskiego -  nie przechodził procedury konkursowej, a jedynie 
ocenę form alną i merytoryczną;

- zakończenie oceny formalnej i merytorycznej złożonego przez K ZK  GOP 
wniosku;

- podpisanie um owy pom iędzy KZK GOP a instytucją zarządzającą środka
m i EFRR, a zatem z województwem  śląskim na dofinansowanie projektu 
(październik 2010);

- rozpoczęcie realizacji przedsięw zięcia -  tu wym ienić m ożna przede 
wszystkim  utworzenie w  K ZK  GOP zespołu do zarządzania projektem 
(powołanie W ydziału ŚKUP w  strukturze Biura KZK GOP -  czerwiec 
2010) oraz określenie i przyjęcie stosownych procedur zarządzania projek
tem, a także przygotowanie samej procedury przewidzianej w  ustawie

17 Witryna internetowa Śląskiej Karty Usług Publicznych, www.kartaskup.pl

http://www.kartaskup.pl
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Prawo zam ówień publicznych, mającej na celu wyłonienie podmiotu, 
z którym zostanie zawarta um ow a na dostawę, wdrożenie i utrzym anie sys
tem u „Śląska K arta Usług Publicznych” . Ogłoszenie o zam ówieniu ukaza- 
ło s ię  18.11.2010roku.

Kolejnym etapem było przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego, 
przyjęto tryb przetargu nieograniczonego. Pierwsze ogłoszenie o zamówieniu ukazało 
się 18.11.2010 roku, azaw iadom ienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.05.2011 
roku. Niestety, jeden z oferentów wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej 
i w  konsekwencji wykonania wyroku z dnia 7.6.2011 roku KZK GOP unieważnił 
postępowanie. Kolejne postępowanie zostało ogłoszone w  dniu 7.07.2011 roku, 
w  dniu 9.11.2011 ukazało się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty18. 
W  dniu 9.1.2012 roku została podpisana umowa na dostawę, wdrożenie i utrzymanie 
systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” Realizację projektu podzielono na dwie 
części, wdrożenie (16 miesięcy) oraz utrzymanie projektu (65 miesięcy). Pierwsza 
część dodatkowo podzielona została na cztery etapy. Zgodnie z harmonogramem 
realizacja każdego etapu pow inna zająć 4 miesiące. Całkowity koszt projektu i w y
nagrodzenie wybranego wykonawcy (wdrożenie oraz utrzymanie w  ciągu 65 m iesię
cy po zakończeniu wdrożenia) wynosi 189,6 min zł (jest to kwota brutto zawierająca 
podatek VAT), w  tym kwota samego wdrożenia -  objęta dofinansowaniem środkami 
EFRR wynosi 149,3 min zł, a kwota dofinansowania wynosi 97,8 min z ł19.

W  październiku 2012 roku został odebrany przez K ZK  GOP I etap pierwszej 
części zam ów ienia20, tj. wykonanie 2 Centrów Przetwarzania Danych wraz z do
stawą, instalacją oraz uruchom ieniem  sprzętu i oprogram owana oraz zapewnienie 
łączności pom iędzy wym ienionym i Centrami.

Podsumowanie

M iejski i regionalny transport zbiorowy m ożna zaliczyć do istotnych zadań 
publicznych. W ynika to m iędzy innymi z m asowości oferowanych usług, a także 
wpływu systemu transportowego na warunki życia i atrakcyjność obszarów m iej
skich. N ie bez znaczenia są też koszty zewnętrzne systemów transportowych i an
gażowanie czy to na inwestycje transportowe, czy na zapewnienie działalności 
bieżącej, znacznych środków publicznych. W ykorzystując narzędzia i rozwiązania 
informatyczne, m ożna lepiej zarządzać usługami, poprawić ich jakość  oraz wdrożyć 
rozw iązania ułatwiające pasażerom korzystanie z usług. W ymienić m ożna integra-

18 Zob. Witryna internetowa Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, zakładka 
Zamówienia publiczne, www.kzkgop.pl

19 Witryna internetowa Śląskiej Karty...
20 Zob. Uchwała nr 11/2013 zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP 

w Katowicach z dnia 22 stycznia 2013 roku, www.kzkgop.pl

http://www.kzkgop.pl
http://www.kzkgop.pl
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cję transportu, lepszą informację pasażerską, a także ułatw ienia związane z korzy
staniem z kart-biletów elektronicznych. W  zakresie płatności karty m ogą ograni
czać się jedynie do transportu zbiorowego, m ogą też, tak jak  w  przypadku w draża
nego rozw iązania Śląskiej Karty Usług Publicznych, um ożliw iać uiszczanie opłat 
z inny tytułów w  urzędach lub jednostkach miejskich. Z pew nością będzie to też 
rozwiązanie, które przyczyni się do rozwoju obrotu bezgotówkowego i przeniesie 
związane z tym korzyści. Ponadto rozwiązanie to będzie alternatywne, a tam, gdzie 
te opłaty m ożna wnosić -  kom plem entarne, do rozwiązań uiszczania płatności za 
pośrednictwem  em itowanych przez banki kart płatniczych.
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DEVELOPMENT OF E-ADMINISTRATION 
IN LOCAL AND REGIONAL PUBLIC TRANSPORT 

ON THE BASIS OF SILESIAN PUBLIC SERVICES CARD

Summary

Urban and regional public transport can be regarded as essential public functions. 
The development of information technology and data transfer, as well as their increased 
availability means that fare collection systems are increasingly being implemented us
ing an electronic card as a carrier of information on payment of a fee or permission to 
travel on a different basis. The paper presents the Silesian Public Services Card, a solu
tion being implemented currently, enabling also the payment of other charges and fees 
in different town and city hall offices. Implementation of this type of payment systems 
is becoming a vital element in the development of e-administration in Poland.
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