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PRAKTYKA WDRAŻANIA INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE KOMUNIKACJI 

ZBIOROWEJ W WYBRANYCH MIASTACH 

 

W artykule omówiona został praktyka wdrażania innowacji w modelach organizacji i zarzadzania komunikacją zbiorową. 

Przedstawiono zasady Karty Miejskiej jako istotnego elementu rozwoju nowoczesnych rozwiązań zarządczych stosowanych  

w sferze usług publicznych, tj.: komunikacji zbiorowej. W części pierwszej przedstawiono wybrane zagadnienia teoretyczne 

dotyczące innowacji w kontekście ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju komunikacji zbiorowej. Przedmiotem rozważań 

ujętych w drugiej części artykułu jest analiza porównawcza rozwiązań innowacyjnych stosowanych w komunikacji zbiorowej 

przez wybrane samorządy miast w Polsce.   
 

WSTĘP 

Współczesna działalność zdeterminowana coraz bardziej przez 
środki technologiczne i informatyczne, a także przez wartości inte-
lektualne i niematerialne, wymaga ciągłej ewolucji. System innowa-
cyjny składa się z wielu czynników, rozwiązań instytucjonalnych i 
regulacji warunkujących procesy rozwojowe oraz dyfuzje, jak rów-
nież wzajemne relacje między tymi składowymi zawierającymi 
mechanizm koordynacji.  

Obecnie, zarówno w zakresie tworzenia, jak i rozwoju szeroko 
pojętych innowacji coraz większą rolę odgrywa polityka państwa,  
która poprzez określone regulacje prawne i podatkowe może stymu-
lować możliwości rozwoju innowacji lub poprzez narzucanie ograni-
czeń hamować aktywność innowacyjną poszczególnych podmiotów 
– uczestników rynku.  

Współcześnie podmioty – uczestnicy rynku usług transporto-
wych działają w dynamicznie zmieniających się otoczeniu gospo-
darczym, dlatego też aby się rozwijać i odnosić sukcesy muszą 
systematycznie wprowadzać zmiany w strukturze organizacji, meto-
dach i technikach zarządzania, stosowanych technologiach a także 
metodach komunikacji z rynkiem. Konieczność dostosowania się 
firmy do zmieniającego się otoczenia jest warunkiem koniecznym 
dla jej sukcesów rynkowych. Na rynku odnoszą sukcesy firmy, które 
zmieniają się zgodnie z potrzebami rynku i oczekiwaniami klientów, 
starają się w jak najlepszy sposób zaspokoić ich potrzeby – między 
innymi poprzez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. 

Rozwój gospodarczy jako proces przemian zachodzących  
w gospodarce, obejmujący zmiany ilościowe w zakresie produkcji, 
zatrudnienia, inwestycji, kapitałów jak i innych wielkości ekonomicz-
nych - charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej, jest 
związany ze zmianami o charakterze jakościowym dotyczącymi 
między innymi podnoszenia standardu życia.  

Siłą napędową dynamicznego rozwoju komunikacji zbiorowej, 
są innowacje, dlatego też wiele miast podjęło się wprowadzenia 
Karty Miejskiej, jako elementu nowoczesnej technologii w systemie 
komunikacji miejskiej.  

1. INNOWACJE CZYNNIKIEM ROZWOJU KOMUNIKACJI 
ZBIOROWEJ  

1.1. Innowacje i ich rola w rozwoju  
społeczno - gospodarczym 

Innowacyjność w dobie gospodarki wiedzy, globalizacji, dyna-
micznych zmian współczesnej ekonomii, postępu technologicznego 
jest podstawowym warunkiem wzrostu i rozwoju poszczególnych 
państw, regionów oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Wprowa-
dzanie zmian w oferowanych produktach, usługach czy procesach 
organizacyjno – zarządczych, wymaga  odpowiedniego środowiska i 
jest zależne od wielu czynników, m.in. społecznych, edukacyjnych, 
kulturowych, posiadania odpowiednich zasobów – kapitału intelek-
tualnego, środków finansowych, właściwej polityki państwa w tym 
zakresie. Obecnie, innowacje mają coraz częściej „otwarty charak-
ter”, gdzie kluczowym elementem jest współpraca wszystkich zain-
teresowanych, ponieważ to prawa rynku - popyt stymulują procesy 
innowacyjne, a potrzeby konsumentów stają się priorytetem dla 
instytucji, przedsiębiorstw i w związku  z tym wielokrotnie sami 
odbiorcy – konsumenci są zaangażowani w proces tworzenia inno-
wacji, które niekiedy utożsamiane są z istotą przedsiębiorczości.  

Pod pojęciem innowacji – w szerokim ujęciu – rozumie się 
wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub 
usługi) lub procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody 
marketingowej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy 
lub stosunkach z otoczeniem.  

W literaturze funkcjonuje wiele różnych definicji innowacji od 
bardzo prostych - stosunkowo ogólnych do bardziej rozbudowanych 
- ściśle ukierunkowanych na określoną problematykę, dziedzinę 
gospodarczą lub społeczną. Władysław Kopaliński w Słowniku 
wyrazów obcych innowację definiuje, jako zmianę polegającą na 
wprowadzeniu czegoś nowego lub nowość rozumianą, jako rzecz 
nowo wprowadzaną. Zgodnie z tą ogólną definicją za innowację 
można uznać wszystko to, co ma cechy nowości, a więc nowy 
produkt, usługę, proces, zachowanie, postawę itp. Jest to tzw. 
szerokie rozumienie innowacji zgodnie, z którym innowacją jest 
każde dobro (materialne i niematerialne), które jest postrzegane 
przez rynek, jako nowe. [5,s.10-11] 

Podstawowym kryterium podejmowania decyzji o wprowadze-
niu innowacji jest pojawiająca się konieczność – konieczność wyni-
kająca jednocześnie z trzech grup czynników: [1,s.157-158] 



I Organizacja i zarządzanie 
 

 

   

1758 AUTOBUSY 12/2016 
 

– z potrzeb i zachowań kupujących (konsumentów, organizacji)- 
innowacja popytowa, 

– z sytuacji konkurencyjnej obecnej i przyszłej – tj. konkurencyj-
ności branży i pozycji konkurencyjnej – innowacja podażowa, 

– z samego poziomu techniki – kierunków rozwoju technologii, 
opłacalności jej zastosowania, poprawy poziomu produktywno-
ści i efektywności, poprawy zdolności strategicznych.  
Innowacyjne rozwiązania stosowane w komunikacji zbiorowej 

jako innowacje procesowe polegają na wdrożeniu – nowych lub 
istotnie ulepszonych metod wspierania działalności w zakresie usług 
świadczonych na rynku transportowym przez przedsiębiorstwa 
komunikacji zbiorowej. Innowacje te polegają na znaczących zmia-
nach w zakresie zarówno sprzętu, jak i oprogramowania wykorzy-
stywanego w działalności usługowej, a także w zakresie procedur  
i technik wykorzystywanych do świadczenia usług. 

Innowacje jako proces interaktywny oznaczają włączenie wielu 
części w ten proces – co daje możliwość współdziałania zarówno 
wewnątrz organizacji w odniesieniu do strategii działania, oceny 
danej technologii, związku innowacji z aspektem konkurencyjności, 
a także związku nowej technologii z innowacyjnością. Strategia 
innowacyjna  - jako koncepcja kierunku działania – zmian, którą 
zamierza realizować dany podmiot w zależności od zapotrzebowa-
nia i chłonności rynków, jak również koniunktury gospodarczej 
stanowi zespół decyzji w zakresie: 
– wyboru kierunkowego w zakresie kształtowania możliwości 

technologii, 
– określenia ilościowego celów o charakterze ekonomicznym, 

technologicznym i społeczno – politycznym, 
– zakumulowania i alokacji zasobów finansowych, technicznych 

oraz ludzkich – tj. kapitału intelektualnego umożliwiających rea-
lizację zamierzonych celów 

1.2. Innowacyjne systemy zarządzania komunikacją zbiorową  

Innowacyjne systemy zarządzania komunikacją zbiorową bazu-
ją na nowoczesnych technologiach informacyjno – komunikacyj-
nych, które ułatwiają przepływ informacji. Nowoczesne metody, 
modele i techniki zarzadzania wykorzystywane przez różnych 
uczestników rynku zostały zaimplementowane do przygotowania 
Systemu Karty Miejskiej dedykowanego społeczeństwu, jako inno-
wacyjne rozwiązanie socjalno – bytowe – rozwiązanie ułatwiające 
funkcjonowanie w mieście – w tym przemieszczanie się w celu 
zaspokajania potrzeb przewozowych. Technologie informacyjno-
komunikacyjne w transporcie publicznym charakteryzują takie czyn-
niki technologiczne jak: 
– upowszechnienie technologii Kart Miejskich – inteligentnych kart 

(ang. smartcards) nowej generacji, o dużych możliwościach ob-
liczeniowych i wolumenie pamięci podręcznej; 

– możliwość personalizacji Kart Miejskich; 
– elektroniczny system płatności za podróże - w znacznym stop-

niu wyeliminowana została „papierowa forma biletów”; 
– wielomodalny system transportu publicznego – co oznacza 

możliwość zakupu biletu „na podróż”, a nie na „środek transpor-
tu”; 

– system informacji pasażerskiej.  
System Karty Miejskiej to nowoczesny system informatyczny 

ułatwiający kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem usług miejskich 
oraz zarządzanie nimi w zależności od potrzeb i oczekiwań miasta. 
System ten to innowacyjne rozwiązanie techniczno – organizacyjne, 
które zgodnie z zasadami polityki Unii Europejskiej zostało wpisane 
w Politykę Transportową państwa na lata 2006-2025 jako efektyw-
nych sposobów podnoszenia sprawności i jakości systemu transpor-
tu zbiorowego w mieście. [6, s.10-13, s.27-32] 

Karta miejska to w największym skrócie elektroniczny system 
przepływu danych i środków finansowych, który umożliwi pobieranie 
opłat za przejazd autobusami komunikacji miejskiej przy użyciu 
plastikowych kart z chipem – jako innowacyjny otwarty system ma 
ona w przyszłości zintegrować wiele usług dostępnych w miastach, 
a także w przyległych do nich Gminach (komunikacja miejska, 
parkowanie w strefie ograniczonego postoju, instytucje kulturalne, 
itp.) jak i podmiotów gospodarczych tam działających. [2] 

Przykładem efektywnego zastosowania Systemu Karty Miej-
skiej jest prowadzenie sprzedaży i dystrybucji biletów transportu 
publicznego oraz obsługi płatnych usług parkingowych, jak również: 
– zwiększenie przychodów poprzez uszczelnienie systemu bile-

towego i wyeliminowanie fałszywych biletów, 
– ograniczenie kosztów własnych związanych z produkcją oraz 

dystrybucją biletów tradycyjnych,  
– pełna kontrola nad obiegiem pieniędzy, pełne rozliczenie prze-

jazdów dotowanych przez miasto, 
– poprawienie skuteczności pracy kontrolerów poprzez szybką, 

jednoznaczną i każdorazowo rejestrowaną kontrolę ważności bi-
letu za przejazd, 

– budowa wizerunku nowoczesnego miasta lub regionu przyjaz-
nego swoim mieszkańcom, 

– satysfakcja bezpośrednich użytkowników systemu dzięki wygo-
dzie korzystania z karty, 

– wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego, 
– wprowadzenie trwałego i nowoczesnego nośnika (szacunkowa 

żywotność karty to 10 lat), 
– zwiększenie dostępności usług poprzez zwielokrotnienie ilości 

punktów sprzedaży, 
– ciągły rozwój możliwości wykorzystanie Karty Miejskiej jako 

nośnika wielu produktów związany możliwość rozbudowy sys-
temu o nowe usługi. 
Ponadto możemy również wyróżnić korzyści dla bezpośrednich 

użytkowników karty: 
– łatwość i wygoda posługiwania się kartą - m.in. łatwe i szybkie 

kodowanie biletu, 
– bezpieczeństwo transakcji dzięki zaawansowanej technologii 

zabezpieczenia karty, 
– w przypadku zagubienia, zniszczenia lub kradzieży możliwość 

wydania duplikatu karty bez potrzeby kupowania nowego biletu 
dzięki zastosowaniu personalizacji, 

– wielofunkcyjność karty związana z możliwościami dodania na 
niej innych usług miejskich, 

– trwałość karty - szacunkowa żywotność to 10 lat. 
Cały system, w ramach którego można Karty Miejskie dołado-

wywać przez całą dobę, w specjalnie do tego celu przeznaczonych 
automatach biletowych, a także poprzez Internet czy telefon komór-
kowy został zaimplementowany w oparciu o nowoczesną technolo-
gię bezprzewodowego transferu danych. 

2. KARTA MIEJSKA W SYSTEMIE INNOWACYJNYCH 
ROZWIĄZAŃ W KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ  
WYBRANYCH MIAST POLSKI  
– ANALIZA PORÓWNAWCZA 

Polskie miasta wprowadzają Karty Miejskie, które jako element 
systemu innowacyjnych rozwiązań organizcyjno-zarządczych  róż-
nią się co do zakresu pomiędzy sobą- nie wszystkie swoim zakre-
sem obejmują to samo. Zróżnicowanie poszczególnych Systemów 
Kart Miejskich wynika ze specyfiki poszczególnych miast. W dalszej 
części artykułu  przedstawiono przykładowe Systemy Kart Miejskich 
wprowadzone w wybranych Polskich miastach. 
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2.1. Warszawska Kata Miejska 

Stolica honoruje osoby, które dokładają się do kosztów funk-
cjonowania miasta i rozliczają PIT w Warszawie, ponieważ PIT to 
największe źródło dochodów miasta, wynoszące aż 1/3 wszystkich 
pieniędzy stolicy. Od jednej osoby płacącej podatek do kasy miasta 
wpływa średnio 3,1 tys. zł. Za te pieniądze Warszawa może się 
rozwijać i funkcjonować dla swoich mieszkańców. [10] Dzięki tym 
środkom funkcjonują szkoły, przedszkola i żłobki, różne instytucje 
kulturalne, takie jak teatry i muzea, a także można jeździć nowymi 
autobusami, tramwajami i metrem. Komunikację miejską dofinan-
sowuje w prawie 70 proc. miasto. Dlatego osoby mieszkające i 
rozliczające podatek dochodowy PIT w Warszawie, dzięki Karcie 
Warszawiaka i Karcie Młodego Warszawiaka, mogą korzystać z ulg 
w stołecznym transporcie, kulturze i sporcie. Osobie uprawnionej do 
zniżek na podstawie kilku tytułów przysługuje jedna wybrana przez 
nią zniżka. 

Kartę Warszawiaka można otrzymać, jeżeli spełnia się łącznie 
dwa warunki, tzn. trzeba mieszkać na terenie m.st. Warszawy i 
rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w Warszawie. 
Ponadto: 
– emerytom i rencistom do ukończenia 70. roku życia (z wyłącze-

niem osób korzystających z Biletu Seniora); 
– osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym po ukoń-

czeniu 26 roku życia; 
– osobom całkowicie niezdolnym do pracy po ukończeniu 26 roku 

życia; 
– uczestnikom studiów doktoranckich do ukończenia 35 roku 

życia; 
– kombatantom lub osobom zajmującym się działalnością równo-

rzędną z działalnością kombatancką oraz niektórym osobom 
będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

– studentom studiów licencjackich, inżynierskich lub magister-
skich po ukończeniu 26 roku życia; 

– słuchaczom kolegiów nauczycielskich oraz kolegiów pracowni-
ków służb społecznych; 

– weteranom poszkodowanym pobierającym rentę inwalidzką z 
tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w 
działaniach poza granicami państwa jeżeli osoby te zamieszkują 
na terenie Miasta i rozliczają podatek dochodowy od osób fi-
zycznych w urzędzie skarbowym na terenie Miasta, bez wzglę-
du na to, czy osoby te osiągają dochód. 
Karta Młodego Warszawiaka natomiast przysługuje: 

– dzieciom do 30 września roku kalendarzowego, w którym koń-
czą 21. rok życia, zamieszkałym na terenie m.st. Warszawy, 
których oboje rodzice/opiekunowie lub samotnie wychowujący je 
rodzic spełniają powyżej wskazane warunki;  

– studentom, do ukończenia przez nich 26. roku życia, jeżeli:  
– zamieszkują na terenie Warszawy i rozliczają podatek docho-

dowy w m. st. Warszawie, 
– których oboje rodziców/opiekunów prawnych lub samotnie 

wychowujący je rodzic zamieszkują na terenie m. st. Warszawa 
i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w m.st. 
Warszawa; 

– dzieciom pełnoletnim do 30 września roku kalendarzowego, w 
którym kończą 21 rok życia, które nie mają rodziców/opiekunów 
prawnych, jeżeli osoby te zamieszkują na terenie Warszawy  
i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie 
m. st. Warszawy. 
Karta Warszawiaka i Karta Młodego Warszawiaka działają na 

bazie elektronicznej karty będącej nośnikiem biletów ZTM, na którą 
zostanie naklejony specjalny hologram, który jest umieszczany na 
WKM przez pracowników ZTM lub WOM, dlatego też warunkiem 

jego otrzymania jest posiadanie podczas odbioru WKM lub innej 
karty akceptowanej przez ZTM. 

Hologramy mogą być umieszczane też na Elektronicznych Le-
gitymacjach Studenckich, kartach Banku Citihandlowy, Kartach 
Kibica Legii (z logiem ZTM oraz jedenastocyfrowym numerem mifa-
re). 

Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) może być nośni-
kiem biletów długookresowych analogicznym do Warszawskiej 
Karty Miejskiej. Możliwe jest zakodowanie na niej każdego rodzaju 
biletu 30- lub 90-dniowego imiennego. Kodowanie biletów na ELS 
jest dostępne dla studentów niżej wymienionych warszawskich 
uczelni wyższych: 
1. Uniwersytet Warszawski 
2. Warszawski Uniwersytet Medyczny 
3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
4. Politechnika Warszawska 
5. Szkoła Główna Handlowa 
6. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 
7. Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina 
8. Akademia L. Koźmińskiego (dawniej WSPiZ) 
9. Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP 
10. Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego 
11. Akademia Sztuk Pięknych 
12. Uczelnia Łazarskiego (dawniej WSHiP) 
13. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych 
14. Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza 
15. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
16. Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 
17. Szkoła Główna Służby Pożarniczej 
18. Społeczna Akademia Nauk (dawniej SWSPiZ) 
19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 
20. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 
21. Akademia Obrony Narodowej 
22. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania  
23. Collegium Civitas 
24. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej 
25. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej 
26. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 
27. Akademia Finansów i Biznesu Vistula 
28. Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. 

Kodowanie biletów na legitymacjach (ELD) jest również do-
stępne dla doktorantów warszawskich uczelni wyższych, takich jak: 
1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
2. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
3. Akademia Obrony Narodowej 
4. Wojskowa Akademia Techniczna 
5. Politechnika Warszawska 
6. Szkoła Główna Handlowa 
7. Instytut Badań Systemowych PAN 
8. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza 

PAN  
9. Uniwersytet Warszawski 
10. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 
11. Instytut Nauk Ekonomicznych PAN 
12. Akademia Sztuk Pięknych 
13. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. 

Bilet na ELS i ELD można zakodować w dowolnym punkcie 
sieci kodowania biletów na Warszawskich Kartach Miejskich. 

Pierwsza Karta jest wydawana bezpłatnie. Pasażerowie, któ-
rym zmieniły się dane osobowe umieszczone na karcie nie zapłacą 
również za jej duplikat. Duplikat będzie bezpłatny także w przypad-
ku gdy karta uległa zniszczeniu nie z winy pasażera a także po 10 
latach od wydania pierwszej karty (na tyle czasu jest przewidziana 
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jej trwałość). W pozostałych sytuacjach, także w przypadku zgubie-
nia lub kradzieży, za wyrobienie duplikatu pasażer będzie musiał 
zapłacić 14,00 zł. 

Karta Warszawiaka jak i Karta Młodego warszawiaka może 
stać się Twoją Osobistą Warszawską Kartą Miejską, czyli podlegać 
procesom personalizacji. Wówczas na Karcie zostanie nadrukowa-
ne na rewersie zdjęcie użytkownika oraz jego dane. W ten sposób 
"zwykła" Karta staje się Twoją Osobistą WKM, która jest niezbędna 
w przypadku kodowania imiennych biletów okresowych (30- i 90-
dniowe). 

2.2. Krakowska Karta Miejska 

Krakowska Karta Miejska ma w przyszłości zintegrować wiele 
usług dostępnych w aglomeracji krakowskiej oferowanych przez 
Gminę (komunikacja miejska, parkowanie w strefie ograniczonego 
postoju, instytucje kulturalne, itp.) jak i podmioty gospodarcze dzia-
łające w tej aglomeracji.[8] 

System Karty Miejskiej budowany jest jako system otwarty, tak 
aby w przyszłości możliwa była jego rozbudowa o nowe zastosowa-
nia. Krakowska Karta Miejska [8] wydawana jest bezpłatnie przy 
pierwszym zakupie biletu okresowego. Opłata za każde powtórne 
wydanie karty elektronicznej – nośnika biletu okresowego wynosi 8 
zł. 

 Bilet okresowy, którego nośnikiem jest Krakowska Karta Miej-
ska, jest biletem imiennym. W celu dokonania pierwszego zakupu 
konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość  
(w przypadku zakupu biletu okresowego ulgowego niezbędne jest 
również posiadanie ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki). 

 Pierwszy bilet można kupić tylko w Punkcie Sprzedaży Bile-
tów. Krakowską Kartę Miejską można otrzymać w jednym z sześciu 
Punktów Sprzedaży Biletów. 

Poniżej lista uczelni, których legitymacje można doładowywać 
od razu w automacie KKM (nie wymagają formatowania w PSB): 
1. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości 
2. Akademia Górniczo-Hutnicza 
3. Uniwersytet Jagielloński 
4. Wyższa Szkoła Europejska 
5. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
6. Wyższa Szkoła Handlowa w Krakowie 
7. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

2.3. Radomska Karta Miejska 

Radomska Karta Miejska [7] w pierwszej kolejności ma zastąpić 
papierowe bilety okresowe, tradycyjne  sieciówki będą wycofywane 
z obiegu stopniowo, co potrwa przynajmniej kilka miesięcy. Docelo-
wo jednak wszystkie bilety miesięczne i okresowe będą w Radomiu 
funkcjonowały tylko w wersji elektronicznej. W planach są jeszcze 
inne udogodnienia związane z używaniem kart. Będzie nimi można 
w przyszłości płacić na przykład za postój w SPPN czy za wstęp na 
miejskie pływalnie.[5] 

Kolejne takie funkcjonalności będą wprowadzane sukcesywnie. 
Pasażerowie, którzy jeżdżą autobusami tylko od czasu do czasu 
będą mogli w dalszym ciągu korzystać z papierowego biletu jedno-
razowego. Będzie je można kupić nie tylko w kioskach czy punktach 
sprzedaży, ale także w biletomatach. 

RKM imienna zostaje wydana na podstawie pisemnego wnio-
sku: 
– osoby, która ukończyła 18 lat; 
– przedstawiciela ustawowego małoletniego, który nie ukończył 

18 lat; 
– opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie; 
– kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. 

Aby otrzymać RKM imienną, wnioskodawca musi przy jej od-
biorze zakupić dowolny imienny bilet okresowy lub doładować EP 
kwotą nie mniejszą niż 20 zł. Osoby posiadające uprawnienia do 
bezpłatnych przejazdów otrzymują RKM bez spełniania wyżej wy-
mienionych warunków. 

RKM na okaziciela wydawana jest wnioskodawcy po wpłaceniu 
kaucji w wysokości 10 zł i po zakupie dowolnego biletu okresowego 
na okaziciela lub po pierwszym doładowaniu EP kwotą nie mniejszą 
niż 20 zł.  

Doładowanie RKM odbywa się w Punktach Obsługi Klienta, w 
automatach stacjonarnych, Punktach Sprzedaży Biletów oraz po-
przez sieć internetową. 

Papierowy bilet normalny kosztuje obecnie 3 złote, ale iden-
tyczny bilet kupiony kartą miejską jest tańszy o 20 groszy. Jeśli ktoś 
przejedzie autobusem tylko dwa przystanki i przed wyjściem po-
nownie przyłoży kartę do kasownika, system automatycznie zwróci 
mu jeszcze 40 groszy. To oznacza, że przejazd na takim krótkim 
dystansie będzie go kosztował tylko 2,40 złotego. Oczywiście po-
nowne przyłożenie karty do kasownika nie jest wymogiem, ale 
pasażer jadący tylko przez dwa przystanki zapłaci za bilet 2,80 
złotego. Te zasady dotyczą również biletów jednorazowych ulgo-
wych: taki bilet kupiony przy pomocy karty kosztuje 1,40 złotego, a 
w przypadku przejazdu tylko przez dwa przystanki - 1,20 zł. 

Pierwsza karta imienna wydawana jest bezpłatnie, a za każdą 
kolejną pobierana jest opłata w wysokości 10 złotych. Karty na 
okaziciela wydawane są za kaucją w wysokości 10 złotych, stawki 
te określone są w cenniku opłat. Kaucja jest zwracana, gdy pasażer 
zrezygnuje z takiej karty i zwróci ją nieuszkodzoną, karta może 
oczywiście nosić ślady normalnego użytkowania. 

2.4. Gdańska Karta Miejska 

Karta miejska to bezkontaktowa karta mikroprocesorowa, która 
została wprowadzona do komunikacji miejskiej w Gdańsku od 1 
lipca 2006 r. Karta jest nośnikiem informacji, na który można zapi-
sać wybrany przez posiadacza bilet okresowy na komunikację 
miejską w Gdańsku. Karta została wykonana w nowoczesnej tech-
nologii mikroprocesorowej (powszechnie na świecie nazywa się ją 
również kartą elektroniczną, a w języku specjalistycznym - kartą 
bezstykową lub zbliżeniową). Karta posiada system zabezpieczeń 
zapewniający maksymalną ochronę przed nielegalnym zapisem 
biletu okresowego lub przedłużeniem jego ważności. 

Władze miast metropolii konsekwentnie dążyły do integracji 
komunikacji miejskiej. Pierwszym przejawem integracji jest bilet 
metropolitalny. Jego wprowadzenie było możliwe pod warunkiem 
ujednolicenia nośnika opłat, którym jest karta elektroniczna. Wyda-
wana jest przez ZKM w Gdyni, ZTM w Gdańsku, MZK Wejherowo 
lub przez szkołę wyższą, jako legitymacja studencka, na którą 
ładowane mogą być bilety komunikacji miejskiej. [9] 

W Gdańsku możemy wyróżnić: 
– karty imienne, 
– karty na okaziciela. 

Kartę miejską NA OKAZICIELA można otrzymać od ręki w 
czterech Punktach Obsługi Klienta ZTM po opłaceniu kaucji w wy-
sokości 10 zł. Posiadacze tych kart mogą je doładowywać we 
wszystkich punktach sprzedaży biletów elektronicznych, ale tylko 
biletami okresowymi na okaziciela. 

Studenci uczelni takich jak: 
– Politechnika Gdańska, 
– Uniwersytet Gdański, 
– Gdański Uniwersytet Medyczny, 
– Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, 
– Akademia Muzyczna w Gdańsku 
– Akademia Morska w Gdyni, 
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– Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni 
– Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w 

Warszawie Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, 
mogą załadować bilet okresowy na elektroniczną legitymację stu-
dencką, muszą jedynie złożyć „Wniosek o umożliwienie ładowania 
legitymacji studenckiej biletami okresowymi” wraz z legitymacją 
studencką w jednym z trzech punktów przyjmowania wniosków. 

PODSUMOWANIE 

Innowacje procesowe na rynku usług transportowych – w od-
niesieniu do organizacji i zarządzania komunikacją zbiorową obej-
mują zarówno nowe, jak i  istotnie ulepszone techniki, urządzenia i 
programowania. Ponadto należy podkreślić,, że innowacje nie po-
winny być postrzegane jedynie w wymiarze technologicznym ale 
także w wymiarze modelu biznesowego oraz organizacji procesu 
wytwarzania lub świadczenia usługi. Innowacje, będące nie tylko 
kluczowym czynnikiem rozwoju, ekspansji i powodzenia działania, 
wiążą się niewątpliwie z przełożeniem nowego pomysłu na przy-
chody i zyski. 

Wybierając rozwiązania innowacyjne, należy brać pod uwagę: 
[4,s.28] 
– koncepcję poziomu technicznego projektowanego rozwiązania 

konstrukcyjnego, zakres zmian i konkretny wybór danej techniki, 
– celowość wprowadzenia danego rozwiązania (kierunku), uza-

sadnioną racjonalnością społeczno – ekonomiczną, a więc dy-
namiką rynków i produktów.  
Zarówno identyfikacja, jak  i realizacja strategii innowacyjnej 

stanowi istotny element podnoszenia racjonalności gospodarowa-
nia, a doświadczenia wyrażające się w skłonności do innowacji w 
zakresie wprowadzania nowych technologii i uznawane są za jeden 
z podstawowych atrybutów konkurencyjności gospodarki nie tylko w 
skali krajowej, ale i międzynarodowej.  

Reasumując, rozwój społeczeństw jest niemożliwy bez innowa-
cji. Umożliwiają one osiągnięcie przewagi konkurencyjnej w zmie-
niającym się nieustannie otoczeniu rynkowym. Innowacje stanowią 
również istotny czynnik rozwoju systemów komunikacji zbiorowej, 
podnoszą konkurencyjność usług przewozowych w odniesieniu do  
przewozów indywidualnych. 
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Practice implementation of innovation in the example  
of public transport in selected cities 

Paper discussed the practice of innovation in models of 

organization and management by public transport. The prin-

ciples of the Charter of the City as an essential element of the 

development of modern management solutions used in the 

area of public services, ie .: public transport. The first part 

presented selected theoretical issues on innovation in the 

context of their importance for the functioning and develop-

ment of public transport. The subject of the considerations 

contained in the second part of the article was a comparative 

analysis of innovative solutions used in public transport by 

selected cities governments in Poland. 
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