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owe bilety przypominaç majà
wyglàdem i dzia∏aniem kart´
magnetycznà do bankomatu. Pierwszym krokiem do wdro˝enia nowego
systemu pobierania op∏at, po rozstrzygni´ciu przetargu na wybór
operatora systemu, b´dzie wyposa˝enie Êrodków transportu w elektroniczne kasowniki umo˝liwiajàce
odczyt zapisu na karcie. Jeszcze
w pierwszym kwartale przysz∏ego
roku po∏owa Êrodków transportu
powinna zostaç wyposa˝ona w takà
aparatur´. Po wyczerpaniu limitu
przys∏ugujàcego posiadaczowi karty
b´dzie on móg∏ po wniesieniu stosownej op∏aty ponownie „za∏adowaç” swój bilet z pomocà specjalnych urzàdzeƒ umieszczonych
w pobli˝u punktów sprzeda˝y. By
uiÊciç op∏at´ za przejazd, trzeba b´dzie jedynie przesunàç kart´ przed
czytnikiem. W przypadku koniecznoÊci uwzgl´dnienia stref czasowych (np. w Gdaƒsku) lub okreÊlenia pory przejazdu (linie nocne bàdê
dzienne) dodatkowo zaistnieje koniecznoÊç skorzystania ze specjalnych przycisków. Pe∏na wymiana
danych pomi´dzy kartà a kasownikiem oraz mo˝liwoÊç transmisji danych do centralnego komputera
umo˝liwià precyzyjne rozliczenia
pomi´dzy ZKM w Gdaƒsku i Gdyni
oraz SKM. Ka˝da z tych firm b´dzie
te˝ mog∏a prowadziç w∏asnà sprzeda˝ elektronicznych biletów. Nowy
system b´dzie tak pomyÊlany, aby
mo˝na by∏o go w przysz∏oÊci zaadoptowaç dla potrzeb nowych
miast i innych przewoêników. Byç
mo˝e kartà b´dzie te˝ mo˝na ju˝
nied∏ugo zap∏aciç za skorzystanie
z p∏atnego miejsca parkowania.
Sprawdzaniem poprawnoÊci „kasowania” nowych biletów zajmowaç
si´ b´dà kontrolerzy wyposa˝eni
w elektroniczne przenoÊne czytniki.
Podpisane porozumienie zak∏ada, i˝
koszty wdro˝enia systemu i samych
urzàdzeƒ obcià˝à g∏ównie operatora
systemu. Wynagrodzenie dla operatora z tytu∏u Êwiadczonej us∏ugi nie
mo˝e w ciàgu roku przekroczyç 4
milionów z∏otych. 8 procent tej sumy p∏aciç b´dzie SKM, a pozosta∏e
92 procent zap∏acà miasta — strony
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ELEKTRONICZNY BILET
Ju˝ wiosnà przysz∏ego roku podró˝ujàc po TrójmieÊcie
autobusami komunikacji miejskiej bàdê pociàgami SKM
zamiast kasowaç kilka biletów skorzystaç b´dzie mo˝na
z jednej karty elektronicznej. Porozumienie dotyczàce
wspólnych dzia∏aƒ na rzecz wprowadzenia zintegrowanego systemu op∏at za przejazdy wszystkimi Êrodkami
komunikacji w TrójmieÊcie podpisali 16 sierpnia, w autobusie zaparkowanym na ulicy Spacerowej w pobli˝u
granicy administracyjnej trzech miast, przedstawiciele
w∏adz Gdaƒska, Gdyni i Sopotu oraz dyrekcji Szybkiej
Kolei Miejskiej.
porozumienia, proporcjonalnie do
liczby mieszkaƒców.
Decyzja o wprowadzeniu wspólnego elektronicznego biletu w TrójmieÊcie jest pochodnà podpisanych
przez w∏adze Gdaƒska w 1999 roku
porozumieƒ o wspó∏pracy, w tym
tak˝e finansowej, z Europejskim
Bankiem Odbudowy i Rozwoju
w sprawie realizacji Gdaƒskiego
Projektu Komunikacji Miejskiej,
którego jednym z punktów jest
wprowadzenie wspólnego systemu
biletowego na obszarze Trójmiasta.
Wprowadzenie kart elektronicznych nie b´dzie jednak oznacza∏o

natychmiastowej rezygnacji z dotychczasowych form p∏acenia za korzystanie z us∏ug miejskiej komunikacji. Papierowe bilety pozostanà
w u˝yciu jeszcze przynajmniej przez
dwa lata od chwili uruchomienia
nowego systemu op∏at.
Systemy podobne do tego, który
planuje si´ wprowadziç w TrójmieÊcie, funkcjonujà z powodzeniem
ju˝ od paru lat w du˝ych miastach
zachodniej Europy. W Polsce elektroniczny bilet, obowiàzujàcy jednak tylko na autobusy, zastosowano
do tej pory jedynie w Kaliszu. ■

