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ANALIZA ZAŁOŻEŃ SYSTEMU KARTY MIEJSKIEJ 

 

Artykuł dotyczy analizy założeń System Karty Miejskiej, czyli elektronicznego systemu przepływu danych i środków finan-

sowych oraz innych informacji umożliwiających pobieranie opłat. Celem prowadzonej analizy Systemu Karty Miejskiej jest 

optymalizacja kosztów funkcjonowania miejskiego transportu i usług oraz dokonanie szeregu czynności, aby uniknąć wielu 

problemów występujących przy wprowadzaniu takiego systemu.  

Z powodu istniejących zagrożeń nieprawnego korzystania  z usług miejskich poprzez przełamywanie zabezpieczeń syste-

mowych należy określić minimalne wymagania funkcjonalne wraz z wnikliwą analizą zakupu urządzeń systemu oraz oprogra-

mowania systemowego i użytkowego. Taka analiza pozwoli na dużą oszczędność czasową i możliwość wprowadzenia większej 

ilości usług  w zakresie płatności. 

 

WSTĘP 

System Karty Miejskiej jest nowoczesnym systemem informa-
tycznym z elektronicznym przepływem danych i środków finanso-
wych. Uwzględnia oczekiwania ludności oraz zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie usług miejskich. Ponadto umożliwia pobieranie 
opłat z możliwością dokonywania ich kontroli. Nośnikiem jest bez-
stykowa karta z niezmiennym, indywidualnym numerem, wykonana 
zgodnie z wymaganym standardem.  

Analiza założeń Systemu Karty Miejskiej prowadzi do optymali-
zacji kosztów funkcjonowania miejskiego transportu i usług  wraz  
z  bezgotówkowym sposobem  pobierania opłat oraz integracji kilku 
lub kilkunastu usług dostępnych w aglomeracji miejskiej. W takiej 
analizie należy przewidzieć zagrożenia nieprawnego korzystania   
z usług kulturalnych, komunikacyjnych i urzędowych poprzez prze-
łamywanie zabezpieczeń systemowych i brak uiszczania opłat, 
których sposoby omijania przedstawione są w internecie przez 
nieuczciwych użytkowników. Stąd prawidłowa analiza elementar-
nych wymagań funkcjonalnych sprawi duże trudności osobom ma-
jącym na celu nieprawne korzystanie z zasobów karty miejskiej. 
Ponadto pozwoli zbudować prawidłowy otwarty system z możliwo-
ścią jego rozbudowy o kolejne usługi stosownie do możliwości 
finansowych zamawiającego z uwzględnieniem ograniczenia kosz-
tów, które mogą być pominięte w kolejnych etapach wdrażania 
Systemu Karty Miejskiej. Rozbudowa usług pozwoli na dokonanie 
opłaty kartą za obejrzenie filmu w kinie, sztuki w teatrze, wejście na 
basen lub zakupy w sklepie. Pieniądze zostaną automatycznie 
potrącone z konta osobistego w banku. Prawidłowa analiza zagro-
żeń spowoduje przykładowo włączenie sygnału alarmowego przy 
wejściu pasażera bez karty do autobusu lub tramwaju, przy czym 
kierowca i inni pasażerowie będą wiedzieli natychmiast o jeździe 
gapowicza bez ważnego biletu.  

1. ZAŁOŻENIA SYSTEMU KARTY MIEJSKIEJ  

Analiza założeń Systemu karty miejskiej  to analiza infrastruktu-
ry sprzętowej i programowej wraz z bezstykową  kartą elektroniczną  
wykorzystywaną do wykonywania opłat za transport, parkowanie  
lub korzystanie z innych usług miejskich. Taka karta umożliwia 
ewidencjonowanie czasu pracy i służy uczniom i studentom jako 
legitymacja, karta biblioteczna albo karta wstępu do klubu. 

Aby przeanalizować większość obszarów zastosowania syste-
mu karty należy na etapie projektowania przewidzieć funkcjonalność 
systemu karty miejskiej w przyszłości. Dlatego w analizie założeń na 
etapie analizy wdrożeniowej dotyczącej całego kompletnego syste-
mu z możliwością kreowania taryf, definiowania kryteriów określają-
cych wysokość opłat za korzystanie ze środków komunikacji miej-
skiej należy uwzględnić kryterium minimalizacji  kosztów prowadzą-
ce do rezygnacji z wybranych obszarów funkcjonalności oraz ogra-
niczające możliwość korzystania z wielu potrzebnych obszarów 
niezbędnych do pełnego funkcjonowania mieszkańców i przyjezd-
nych, korzystających z usług  aglomeracji miejskiej. Analiza musi 
uwzględniać realizację taryf dotyczących dowolnego definiowania 
czasowej ważności biletów okresowych z uwzględnieniem możliwo-
ści obsługi biletów punktowych, działających na zasadzie elektro-
nicznej portmonetki bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez 
zamawiającego. 

Ważna jest kolejność wykonywanych czynności, czyli najpierw 
zakup urządzeń składowych systemu, potem zakup oprogramowa-
nia systemowego i użytkowego wraz z licencjami, montaż, wdroże-
nie i uruchomienie systemu, jak też szkolenia i marketing [2].  
W założeniach należy uwzględnić główne czynności, czyli zakup 
urządzeń składowych oraz ich oprogramowania. W urządzeniach 
składowych systemu należy uwzględnić jednostkę centralną, urzą-
dzenia pokładowe dla taboru miejskiego oraz wyposażenie stano-
wisk kontroli i nadzoru ruchu, kontroli biletowej, gromadzenia  
i analizy danych sprzedaży, gromadzenia i analizy danych technicz-
no-eksploatacyjnych, wyposażenie punktów obsługi klienta, czytniki 
kontrolera i stacje dokujące, karty elektroniczne. 

Ponadto należy przeanalizować swobodne definiowanie taryf 
oraz dowolne ustalanie kryteriów,  od których uzależniona jest 
wysokość pobieranych opłat za przejazd środkami komunikacji 
miejskiej w trybie jednokrotnego rejestrowania karty przy wchodze-
niu lub  dwukrotnego przy wchodzeniu i wychodzeniu z autobusu.  
W analizie należy uwzględnić realizację taryf w zakresie obsługi 
biletów okresowych o dowolnie definiowanych kryteriach ważności 
czasowej i bezpłatnych biletów dla osób uprawnionych wraz  
z  obsługą biletów punktowych funkcjonujących w systemie  
na zasadzie „elektronicznej portmonetki”, wprowadzoną w każdej 
chwili, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów oraz 
realizację promocji taryf w określonych dniach, godzinach, trasach 
wraz z zależnością od ustalonej kwoty doładowania. 
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W założeniach systemu należy uwzględnić podstawowe bloki 
funkcjonalne, czyli centrum zarządzania karty miejskiej  wraz  
z serwerami i całą infrastrukturą programową, nośnik danych,  
e-kartę, punkty personalizacji kart, infrastrukturę punktów obsługi 
klienta, terminale punktów obsługi klienta, kasowniki, autokomputer, 
terminale kontrolera biletów, automaty do sprzedaży biletów, modu-
ły rozliczeń operatorskich, infrastrukturę komunikacyjną zapewnia-
jącą dwukierunkową transmisję danych i sygnałów sterujących 
pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu [1]. Uwzględnie-
nie w założeniach powyższych czynności zapewni kompleksowy 
montaż wyposażenia oraz wszelkich urządzeń wchodzących  
w skład systemu wraz z ich oprogramowaniem, jak też uruchomie-
nie i sprawdzenie poprawności działania całego dostarczonego 
systemu. Budowa systemu powinna być modułowa z możliwością 
rozbudowy infrastruktury w zakresie dodatkowego wyposażenia w 
urządzenia. Dotyczy to wprowadzenia danych w jednej aplikacji  
i automatycznego wprowadzenia ich w innych aplikacjach i syste-
mach współpracujących. 

Ważna jest też możliwość modyfikacji oprogramowania w celu 
obsługi całego systemu karty miejskiej w różnych walutach i posia-
danie  dokumentacji  interfejsów i  baz danych, kluczy sektorów 
karty wraz z mapą karty, oprogramowania do urządzeń w celu 
rozbudowy systemu przy poniesieniu minimalnych kosztów.  
W wyposażeniu systemu występuje jednostka centralna, czyli ser-
wery firmowe lub inne komputery zgodne z odpowiednim certyfika-
tem CE potwierdzonym przez zamawiającego. Jednostka centralna 
współpracuje z wyposażeniem stanowisk wraz z urządzeniami 
pokładowymi w postaci kasowników, tablic elektronicznych we-
wnętrznych, komputerów pokładowych z modułem GPS oraz mo-
demem GPRS, zewnętrznych tablic elektronicznych bocznych, kas 
fiskalnych i modułów zapowiedzi. W celu zapewnienia funkcjonalno-
ści systemu należy w założeniach uwzględnić przesyłanie danych  
z wykorzystaniem najnowszych mediów transmisji oraz generację 
istotnych raportów zawierających przykładowo zestawienie z obcią-
żenia tras, sprzedaży biletów lub typy zestawień w procesie wdro-
żenia. 

Następnie jest istotne odpowiednie przetwarzanie i standaryza-
cja danych jako bezbłędny zapis danych dotyczących takich zda-

rzeń, jak dojazd pojazdu do przystanku, operacje realizowane  
z użyciem karty czy bezpośrednia sprzedaż biletu papierowego. 
Mediacja i transmisja danych pozwala na komunikację między 
centralnym systemem i pozostałymi składowymi systemu, a monito-
rowanie na identyfikację aktualnego położenia każdego zapisanego 
w systemie pojazdu.  Na  cyfrowych mapach prowadzona jest wizu-
alizacja trasy pojazdu i rejestracja odchyłek realizacji założonego 
rozkładu jazdy. 

Automatyzacja procesu rozliczeń i fiskalizacja sprzedaży usług 
zezwala na prawidłowe rozliczenia operatorskie i z klientami, przy 
czym w procesie windykacji można odzyskiwać należności za nieu-
prawnione przejazdy komunikacją miejską za pomocą przesyłanych 
do centralnej bazy danych raportów i analiz. W punktach personali-
zacji kart i obsługi klientów dokonuje się sprzedaży i obsługi kart 
elektronicznych, dlatego w ich wyposażeniu powinny znajdować się 
stacje robocze z dostępem do serwera zarządzającego, drukarki 
termiczne do nadruków kart, drukarki laserowe, kodery kart i apara-
ty cyfrowe umożliwiające wykonanie zdjęć do kart personalnych. 

W założeniach należy uwzględnić automaty doładowania kart 
miejskich personalnych ze zdjęciem podróżnego i kart na okaziciela 
oraz infokioski wraz czytnikami kontrolera i stacjami dokującymi, 
umożliwiającymi sprawdzenie prawidłowości posiadanego biletu 
przez podróżnego i wymianę danych z serwerem. Analiza założeń 
funkcjonalności dotyczy także zakresu konfiguracji systemu, czyli 
konieczności ustalenia wymagań minimalnych dla całego systemu 
karty miejskiej w celu uzyskania integralności z Centrum Zarządza-
nia z wykorzystaniem jego infrastruktury serwerowej. Istotne jest 
bezpieczeństwo obsługi transakcji z brakiem możliwości utraty 
danych oraz klasą zabezpieczenia systemu na poziomie  separacji 
użytkowników i danych, który pozwala użytkownikowi chronić dane 
związane z realizowanymi przez system funkcjami, uniemożliwiając 
innym użytkownikom ich odczyt, modyfikowanie lub usuwanie.  
W założeniach trzeba pamiętać o niechcianych awariach poszcze-
gólnych części systemu, stąd konieczne są programowe i sprzętowe 
funkcje zabezpieczenia ciągłości pracy i dalszej eksploatacji wraz  
z zabezpieczeniem danych przed utraceniem w przypadku awarii 
uniemożliwiającej pracę całego systemu przez dłuższy okres.  
Bezpieczeństwo danych przesyłanych do serwera powinno być 

 
Rys. 1.  Schemat działania Systemu Karty Miejskiej [3] 
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realizowane poprzez kodowanie i rozkodowanie dokonywane bez-
pośrednio na serwerze po przesłaniu zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych, przy czym ochrona informacji musi umożliwiać 
nieuprawnionym użytkownikom odczyt, modyfikowanie bądź usu-
wanie jakichkolwiek danych występujących w systemie.  

Założenia powinny uwzględnić poziom ochrony z wprowadze-
niem procedur logowania, mechanizmów audytów i izolacji zasobów 
oraz separacja użytkowników i danych na poziomie pól i tabel rela-
cyjnej bazy danych. Na ochronę mają wpływ dobrze działające 
komputery pokładowe z modułem GPS umożliwiającym automa-
tyczną lokalizację pojazdu i sterowanie jego urządzeniami pokłado-
wymi. Należy pamiętać o modemie GPRS umożliwiającym połącze-
nie komputera pokładowego z jednostką centralną oraz o współpra-
cy komputera z zespołem czujników monitorujących i rejestrujących 
podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne pojazdu, jak np. 
ciśnienie w układzie pneumatycznym, temperaturę pracy silnika, 
prędkość obrotową silnika, prędkość pojazdu, czy załączenie 
ogrzewania. Ponadto w każdych drzwiach wejściowych do pojazdu 
powinny być zamontowane, z łatwym dostępem dla pasażera, 
kasowniki jednostanowe lub dwustanowe w przypadku dodatkowej 
obsługi w formie nieelektronicznej biletów papierowych oraz elek-
troniczne tablice wewnętrzne i zewnętrzne z kontrastowymi literami 
względem tła. 

Ochrona systemu będzie łatwiejsza, gdy w założeniach 
uwzględnimy zachowanie jednoczesnego zakupu urządzeń składo-
wych systemu oraz oprogramowania systemowego i użytkowego. 
Oprogramowanie dotyczy głównie jednostki centralnej, stanowiska 
kontroli i nadzoru ruchu, stanowiska kontroli biletowej, stanowiska 
gromadzenia i analizy danych sprzedaży, stanowiska gromadzenia  
i analizy danych techniczno-eksploatacyjnych, punktów obsługi 
klienta oraz pojazdów. 

Oprogramowanie systemowe to głównie oprogramowanie sys-
temu operacyjnego wraz z licencjami dla poszczególnych stano-
wisk, usług terminalowych serwera i automatów biletowych wraz  
z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie baz danych, zaś 
programowanie użytkowe dotyczy nadzoru ruchu. W obu oprogra-
mowaniach systemowym i użytkowym powinno być spełnionych 
wiele kryteriów, do których między można zaliczyć możliwość sto-
sowania biletów o różnych ulgach oraz archiwizowania danych 
pochodzących z czytników kontrolerskich, dotyczących taryf bileto-
wych i bonusów cenowych, czasu pracy kierowców i taboru, zapisu-
jących lokalizację pojazdu w czasie rzeczywistym, wprowadzenie 
danych przez kilku użytkowników jednocześnie oraz przesłanie 
potwierdzenia odebrania danych. Założenia powinny uwzględniać 
rejestrowanie wszelkich zmian w systemie z podaniem dokładnego 
terminu ich dokonania i identyfikacją odpowiedzialnego użytkowni-
ka. Dostęp do poszczególnych modułów systemu powinien być 
umożliwiony wyłącznie według zdefiniowanych uprawnień admini-
stratora, operatora lub użytkownika z terminową i rodzajową reje-
stracją każdej ewentualnej próby nieautoryzowanej ingerencji  
w system. Rejestracja transakcji takich, jak sprzedaż lub zapis  
na kartę dowolnie definiowanych biletów z uwzględnieniem ulg  
i promocji czy realizacja biletów okresowych ważnych na dany okres  
od chwili pierwszego przejazdu lub biletów na pojedynczą linię  
i na całą sieć, powinna umożliwiać ich odtworzenie w dowolnym 
momencie z dostępem do nich zaraz po ich przesłaniu na serwer. 
Ładowanie i pobieranie opłat za przejazd powinna być dokonywana 
za pomocą plastikowych kart, wyposażonych w inteligentny chip 
zawierający  struktury mikroprocesora i pamięci, będących nośni-
kiem elektronicznego pieniądza. Taka karta umożliwia bezgotówko-
we rozliczenie  zapłaty za przewóz transportem miejskim przez 
kasownik znajdujący się w pojeździe z możliwością dowolnego 
definiowania wysokości pobieranych opłat. 

Po uwzględnieniu w założeniach dokonania zakupu sprzętu  
i oprogramowania należy w analizie przejść do kolejnej czynności, 
czyli montażu, wdrożenia i uruchomienia systemu części technicz-
no-ruchowej, systemu obsługi karty miejskiej oraz systemu informa-
cji i nadzoru ruchu wraz ze sprawdzeniem poprawności działania 
systemu oraz sprawdzeniem jego funkcji zabezpieczających cią-
głość pracy na wypadek awarii. W przypadku wystąpienia braku 
możliwości dalszej eksploatacji systemu należy przewidzieć zabez-
pieczenie danych tak, żeby nie zostały utracone, czyli zastosowanie 
urządzeń umożliwiających ich rejestrację, bezpieczny zapis i odczyt 
oraz tworzenie kopii zapasowych. 

W założeniach po czynności montażu należy uwzględnić 
sprawdzenie rejestracji każdej operacji jako sprzedaż z uwzględnie-
niem podatku VAT, czyli operację uzupełnienia portmonetki, zaliczki 
VAT, sprzedaży biletu, korekty zaliczki i  właściwej sprzedaży wraz 
z wykonaniem VAT-owskiego raportu sprzedaży. Analiza musi 
uwzględniać możliwość składania wniosków o wydanie karty,  
sprawdzenia stanu konta na karcie przez każdego posiadacza 
karty, doładowania elektronicznej portmonetki i zakupu biletu okre-
sowego przez stronę internetową wraz z serwisem informacyjnym 
umożliwiającym sprawdzenie aktualnego stanu konta i ewentualne-
go doładowania tego konta. Strona internetowa powinna umożliwiać 
uzyskanie informacji o transakcjach z elektronicznej portmonetki  
z ostatniego miesiąca z podaniem daty, numeru linii, miejsca zalo-
gowania i wylogowania oraz wartości transakcji oraz powinna umoż-
liwiać skorzystanie z jednego z serwisów płatności on-line w formie 
automatycznego przekierowania do banku z późniejszym potwier-
dzeniem płatności. Założenia muszą uwzględniać automatyczne 
wykonywanie kopii zapasowej systemu oraz archiwizacji danych  
na dedykowanym urządzeniu zewnętrznym  co najmniej raz na 
dobę. 

Ponadto należy przewidzieć w systemie możliwość rozbudowy 
o dodatkowe funkcjonalne aplikacje dokonywane kartą bezstykową, 
co powoduje, że system powinien być elastyczny oraz zdolny  
do integracji zmian w oprogramowaniu i sprzęcie, jak też powinien 
umożliwiać rozszerzenie o dodatkowe podmioty w warstwie organi-
zacyjnej oraz sprzętowej poprzez nieskomplikowane dodawanie 
punktów doładowania kart, punktów personalizacji kart oraz termi-
nali kontrolerskich. Dodatkowo infrastruktura informatyczna księgo-
wości i gospodarki magazynowej pozwoli na transfer danych  
o transakcji do systemu księgowego z identyfikacją sprzedawcy  
i identyfikacją punktu sprzedaży oraz transfer danych finansowych 
niezbędnych do prawidłowego zaksięgowania transakcji. 

Analiza założeń powinna uwzględnić kolejną czynność związa-
ną z przeszkoleniem pracowników obsługi i nadzoru Systemu Karty 
Miejskiej, w którym powinien wystąpić cykl zajęć administrowania  
i eksploatacji systemu, np. ewidencji czasu pracy, obsługi stanowi-
skowej, w tym punktów kasowych (personalizacji i ładowania kart), 
stanowiska kontroli i nadzoru ruchu, stanowiska kontroli biletowej, 
stanowiska gromadzenia i analizy danych sprzedaży, stanowiska 
gromadzenia i analizy danych techniczno-eksploatacyjnych, obsługi 
programatora kart elektronicznych oraz obsługi czytników kontroler-
skich i obsługi urządzeń pokładowych pojazdów. Kolejne szkolenie 
dotyczy przyszłych pracowników w zakresie występowania awarii 
systemu w celu nabycia prawidłowych reakcji na ewentualne zagro-
żenia. 

Na koniec analizy założeń należy uwzględnić prawidłowe dzia-
łania marketingowe w celu ograniczenia dużej ilości środków mar-
nowanych z powodu zbyt słabego przesłania kluczowego, które 
powinno oznajmiać, co produkt, usługa lub firma może zrobić  
i dlaczego należy go wybrać. Przed wyborem strategii marketingo-
wej powinny być wykonane badania marketingowego, które pozwolą 
na dokładne poznanie docelowych użytkowników karty, zrozumienie 
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ich potrzeb oraz dostosowanie do nich dalszych działań marketin-
gowych. Ponieważ dobra komunikacja gubi się w opisie produktu, 
jego dodatkach i funkcjach, jakie pełni, to należy wysyłać wyłącznie 
komunikaty zawierające użyteczne informacje dla przyszłych użyt-
kowników karty miejskiej. Dotyczyć to może na przykład wyglądu 
karty elektronicznej i informacji na niej umieszczonych, co pozwoli 
na chętniejszy ich zakup i promocję wśród osób opornych na wszel-
kie zmiany. Dobrze dobrana strategia marketingowa pozwala na 
oddziaływanie bezpośrednie na odbiorcę przez stosowanie inwazyj-
nych działań promocyjnych lub polega na wzbudzeniu u odbiorcy 
potrzeby lub chęci do dobrowolnego zapoznania się z przekazem 
reklamowym. 

PODSUMOWANIE 

Mieszkańcy nowoczesnej aglomeracji miejskiej mają możliwość 
korzystania z różnorodnych usług  na zasadach rozliczeń bezgo-
tówkowych poprzez dokonywanie płatności za pomocą bezstyko-
wych kart elektronicznych doładowywanych przez ich użytkowni-
ków. Jednak jeszcze dla wielu miast w Polsce wprowadzenie Karty 
Miejskiej to nowość i strach przed znacznymi kosztami. Z jednej 
strony wdrożenie systemu karty miejskiej dokonuje optymalizacji 
kosztów funkcjonowania miejskiego transportu i usług  oraz wpro-
wadza bezgotówkowy sposób  pobierania opłat, jednak z drugiej 
strony doświadczenia innych miast, które wprowadziły już System 
Karty Miejskiej spowodowały obawy przed realnym zagrożeniem 
nieprawnego korzystania z usług miejskich, poprzez przełamywanie 
zabezpieczeń systemowych i brak uiszczania opłat, narażające 
miasta na straty finansowe pokrywane z budżetu miejskiego. 

Dlatego obecnie jest wymagana pełna analiza założeń Syste-
mu Karty Miejskiej w celu określenia minimalnych wymagań funk-
cjonalnych takiego systemu i wybrania możliwie jak najlepszego 
sposobu zabezpieczenia z wyborem odpowiedniego mechanizmu 
kryptograficznego. Dobrze przeprowadzona analiza minimalizuje 
nieprzewidziane niezgodności i umożliwia poprawę wdrażanego 
systemu, natomiast prawidłowo przeprowadzona reklama pozwala 
na zminimalizowanie kosztów wdrożenia i rozszerzenie zakresu 
karty o większą ilość świadczonych usług. Określenie w założeniach 

prawidłowej kolejności czynności wdrażania Systemu Karty Miej-
skiej i minimalnych wymagań funkcjonalnych pozwolą na stworzenie 
prawie bezawaryjnego sposobu bezgotówkowych rozliczeń  usług 
miejskich oczekiwanych przez odwiedzających i mieszkańców 
miast. 
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Analysis of assumptions for City Card System 

The article concerns the analysis of assumptions City 

Card system, which is an electronic system of data and finan-

cial and other information to allow charging. The aim of 

analysis City Card System is to optimize operating costs of 

urban transport and services, and make a number of steps to 

avoid many of the problems associated with the introduction 

of such a system. 

Because of the risks involved unlawful use of municipal 

services by breaking the security system should set minimum 

functional requirements, together with a thorough analysis of 

the system and the purchase of equipment system software 

and utility. Such an analysis will save a lot of time and op-

portunity to introduce more payment services. 
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