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MINIMALNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE 
SYSTEMU KARTY MIEJSKIEJ 

Streszczenie 
System Karty Miejskiej to elektroniczny system przepływu danych i �rodków finansowych oraz in-

nych informacji umo�liwiaj�cych pobieranie opłat. Celem  wdro�enia systemu karty miejskiej jest 
optymalizacja kosztów funkcjonowania miejskiego transportu i usług  wraz z  bezgotówkowym sposo-
bem  pobierania opłat.  Istniej� zagro�enia nieprawnego korzystania  z usług miejskich poprzez prze-
łamywanie zabezpiecze� systemowych, st�d jest potrzebne okre�lenie minimalnych wymaga� funkcjo-
nalnych systemu karty miejskiej, który sprawi du�e trudno�ci osobom maj�cym na celu nieprawne 
korzystanie z zasobów karty miejskiej.  

WST�P 
System Karty Miejskiej to elektroniczny system przepływu danych i �rodków finanso-

wych oraz innych informacji umo�liwiaj�cych pobieranie opłat. �wiadczy mieszka�com 
aglomeracji miejskich ró�norodne usługi  na zasadach rozlicze� bezgotówkowych poprzez 
dokonywanie płatno�ci za pomoc� bezstykowych kart elektronicznych doładowywanych 
przez ich u�ytkowników. Celem  wdro�enia systemu karty miejskiej jest optymalizacja kosz-
tów funkcjonowania miejskiego transportu i usług  wraz z  bezgotówkowym sposobem  po-
bierania opłat, co ma znacz�cy wpływ na budow� całej infrastruktury nowoczesnej aglomera-
cji miejskiej. Jednocze�nie istniej� zagro�enia nieprawnego korzystania  z usług miejskich 
poprzez przełamywanie zabezpiecze� systemowych i brak uiszczania opłat. Ju� obecnie w 
intrenecie rozpowszechnione s� sposoby omijania barier i wykorzystania karty bez dokony-
wania opłat. Dlatego jest istotnym okre�lenie minimalnych wymaga� funkcjonalnych systemu 
karty miejskiej, który przyniesie satysfakcj� z jej wprowadzenia władzom miejskim i miesz-
ka�com oraz sprawi du�e trudno�ci osobom maj�cym na celu nieprawne korzystanie z zaso-
bów karty miejskiej. 

1. WYMAGANIA FUNKCJONALNE SYSTEMU KARTY MIEJSKIEJ 
System karty miejskiej  to cała infrastruktura sprz�towa i programowa wraz z bezstykow�  

kart� elektroniczn�  wykorzystywan� do uiszczania opłat za transport publiczny, parkowanie 
lub korzystanie z  innych usług miejskich. Ponadto słu�y uczniom i studentom jako legityma-
cja, karta biblioteczna albo karta wst�pu do klubu.  Wielokrotnie nie mo�na obj�� wszystkich 
obszarów zastosowania systemu karty, poniewa� na etapie projektowania nie do ko�ca prze-
widuje si� funkcjonalno�� systemu karty miejskiej w przyszło�ci. Najcz��ciej wybieranym 
kryterium doboru systemu karty miejskiej jest kryterium minimalizacji  kosztów prowadz�ce 
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do rezygnacji z  wybranych obszarów funkcjonalno�ci. W przyszło�ci  kryterium to ogranicza 
mo�liwo�� korzystania z wielu potrzebnych obszarów niezb�dnych do pełnego funkcjonowa-
nia mieszka�ców i przyjezdnych, korzystaj�cych z usług  aglomeracji miejskiej. 

Kompletny system karty miejskiej umo�liwia docelowo swobodne kreowanie taryf oraz 
dowolne definiowanie kryteriów,  od których uzale�niona jest wysoko�� pobieranych od pa-
sa�erów opłat za przejazd �rodkami komunikacji miejskiej w trybie jednokrotnego rejestro-
wania karty przy wchodzeniu lub  dwukrotnego to jest przy wchodzeniu i wychodzeniu z au-
tobusu. W systemie  powinna by� zapewniona  realizacja taryf w zakresie obsługi biletów 
okresowych o dowolnie definiowanych kryteriach wa�no�ci czasowej i bezpłatnych biletów 
dla osób uprawnionych. Ponadto powinna by� umo�liwiona w ka�dej chwili, bez konieczno-
�ci ponoszenia dodatkowych kosztów, obsługa biletów punktowych funkcjonuj�cych w sys-
temie na zasadzie „elektronicznej portmonetki” oraz powinna by� zapewniona mo�liwo��
realizacji promocji taryf w okre�lonych dniach, godzinach, trasach wraz z zale�no�ci� od 
ustalonej kwoty doładowania. 

Do podstawowych bloków funkcjonalnych systemu karty miejskiej nale��: 
– centrum zarz�dzania karty miejskiej  wraz z serwerami i cał� infrastruktur� programow�, 
– no�nik danych – e-karta, 
– punkty personalizacji kart, 
– infrastruktura punktów obsługi klienta, 
– terminale punktów obsługi klienta, 
– kasowniki oraz autokomputer, 
– terminale kontrolera biletów, 
– automaty do sprzeda�y biletów  zintegrowane z infokioskiem, 
– moduły rozlicze� operatorskich,  
– infrastruktura komunikacyjna zapewniaj�ca dwukierunkow� transmisj� danych i sygnałów 

steruj�cych pomi�dzy poszczególnymi komponentami systemu. 

Rys.1. Schemat Systemu Karty Miejskiej [1, 2]
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System powinien posiada� budow� modułow� i umo�liwia� rozbudow� całej infrastruktu-
ry w zakresie dodatkowego wyposa�enia w urz�dzenia wraz z mo�liwo�ci� wprowadzenia 
danych w jednej aplikacji i automatycznym wprowadzeniem ich w innych aplikacjach i sys-
temach współpracuj�cych oraz mo�liwo�� modyfikacji oprogramowania w celu obsługi całe-
go systemu karty miejskiej w ró�nych walutach. Ponadto jest  niezb�dne posiadanie  doku-
mentacji  interfejsów i  baz danych, kluczy sektorów karty wraz z map� karty, oprogramowa-
nia do urz�dze� w celu rozbudowy systemu w przyszło�ci z poniesieniem minimalnych kosz-
tów.  Dlatego urz�dzenia powinny by�  nowe i nieu�ywane oraz posiada� deklaracj� zgodno-
�ci lub odpowiedni certyfikat CE. 

Istotn� rol� spełnia funkcjonalno�� zapewniaj�ca przesyłanie danych z wykorzystaniem 
najnowszych mediów transmisji oraz generacj� istotnych raportów zawieraj�cych przykłado-
wo zestawienie z obci��enia tras, sprzeda�y biletów lub typy zestawie� w procesie wdro�enia. 
Przetwarzanie i standaryzacja danych to w centralnej bazie bezbł�dny zapis danych dotycz�-
cych takich zdarze�, jak  dojazd pojazdu do przystanku, operacje realizowane z u�yciem karty 
lub bezpo�rednia sprzeda� biletu papierowego. Przez mediacj� i transmisj� danych uzyskuje-
my komunikacj� mi�dzy centralnym systemem i pozostałymi składowymi systemu. Monito-
rowanie to identyfikacja aktualnego poło�enia ka�dego zapisanego w systemie pojazdu wraz z 
wizualizacj� jego trasy na  cyfrowych mapach oraz rejestrowaniem odchyłek realizacji zało-
�onego rozkładu jazdy. Rozliczenia operatorskie i z klientami wprowadzaj� automatyzacj�
procesu rozlicze� oraz zapewniaj� fiskalizacj� sprzeda�y usług. W punktach personalizacji 
kart i obsługi klientów dokonuje si� sprzeda�y i obsługi kart elektronicznych, za� poprzez 
windykacj� mo�na odzyskiwa� nale�no�ci za nieuprawnione przejazdy komunikacj� miejsk�
w czym pomagaj� przesyłane do centralnej bazy danych raporty i analizy. 

Konfiguracja systemu jest zale�na od wykorzystywanego zakresu funkcjonalnego, dlatego 
jest  konieczne ustalenie wymaga� minimalnych dla całego systemu karty miejskiej, który 
musi by� integraln� cz��ci� Centrum Zarz�dzania i musi wykorzystywa� jego infrastruktur�
serwerow�. Przede wszystkim system winien zapewnia� bezpiecze�stwo obsługi transakcji z 
brakiem mo�liwo�ci utraty danych. Klasa zabezpieczenia systemu powinna zapewnia� sepa-
racj� u�ytkowników i danych. Poziom bezpiecze�stwa musi pozwala� u�ytkownikowi chro-
ni� dane zwi�zane z realizowanymi przez system funkcjami, uniemo�liwiaj�c innym u�yt-
kownikom ich odczyt, modyfikowanie lub usuwanie. System powinien wymusza� poziom 
ochrony poprzez wprowadzenie procedur logowania, mechanizmów audytów i izolacji zaso-
bów. Na wypadek awarii poszczególne cz��ci systemu powinny posiada� programowe i 
sprz�towe funkcje zabezpieczenia ci�gło�ci pracy,  jego dalsz� eksploatacj�, a w przypadku 
awarii uniemo�liwiaj�cej prac� całego systemu przez dłu�szy okres system powinien zabez-
pieczy� dane tak, aby nie zostały utracone. Separacja u�ytkowników i danych powinna zosta�
zapewniona na poziomie pól i tabel relacyjnej bazy danych. Ochrona wszelkich danych oso-
bowych musi by� zgodna z ustaw� o ochronie danych osobowych, za�  ochrona informacji 
musi uniemo�liwia� nieuprawnionym u�ytkownikom odczyt, modyfikowanie b�d	 usuwanie 
jakichkolwiek danych wyst�puj�cych w systemie. Bezpiecze�stwo danych przesyłanych do 
serwera powinno by� realizowane poprzez kodowanie i rozkodowanie dokonywane bezpo-
�rednio na serwerze po przesłaniu danych.   

Wszelkie zmiany w systemie powinny by� rejestrowane z podaniem dokładnego terminu 
ich dokonania wraz z identyfikacj� odpowiedzialnego u�ytkownika oraz w systemie powinna 
by� zapewniona weryfikacja 	ródła danych na poziomie transmisji i formatu. Autoryzowany 
dost�p do poszczególnych modułów systemu powinien by� umo�liwiony wył�cznie według 
zdefiniowanych uprawnie� administratora, operatora lub u�ytkownika z dokładn� terminow� i 
rodzajow� rejestracj� ka�dej ewentualnej próby nieautoryzowanej ingerencji w system. Reje-
stracja transakcji powinna umo�liwia� ich odtworzenie w dowolnym momencie z dost�pem 
do nich zaraz po ich przesłaniu na serwer. W�ród transakcji powinna by� umo�liwiona sprze-
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da� lub zapis na kart� dowolnie definiowanych biletów z uwzgl�dnieniem ulg i promocji oraz 
realizacja biletów okresowych wa�nych na dany okres od chwili pierwszego przejazdu. Nale-
�y uwzgl�dni�  mo�liwo�� definiowania dowolnego zakresu terytorialnej wa�no�ci biletu 
okresowego, czyli biletu na pojedyncz� lini�, na cał� sie� lub podobnego oraz zapis na karcie 
imiennej  bez mo�liwo�ci zapisu  biletu okresowego na okaziciela, a na karcie na okaziciela 
bez mo�liwo�ci zapisu biletu imiennego. W systemie jest niezb�dne ładowanie i pobieranie 
opłat za przejazd z kart funkcjonuj�cych na zasadzie „elektronicznej portmonetki”, czyli  pla-
stikowych kart, wyposa�onych w inteligentny chip zawieraj�cy  struktury mikroprocesora i 
pami�ci, b�d�cych no�nikiem elektronicznego pieni�dza, a nie instrumentem. Słu�� one do 
bezgotówkowego rozliczenia  zapłaty za przewóz transportem miejskim  przez kasownik 
umieszczony w poje	dzie z mo�liwo�ci� dowolnego definiowania wysoko�ci pobieranych 
opłat w zale�no�ci od ilo�ci przejechanych przystanków. 

Ka�da operacja musi by� zarejestrowana jako sprzeda� w rozumieniu ustawy VAT ( uzu-
pełnienie portmonetki, zaliczka VAT, sprzeda� biletu, korekta zaliczki (z portmonetki) i  wła-
�ciwa sprzeda�) - zakup do okre�lonego produktu oraz jest konieczne wykonanie VAT-
owskiego raportu sprzeda�y. W systemie musi by� mo�liwo�� drog� internetow� składania 
wniosków o wydanie karty,  sprawdzenia stanu konta na karcie przez ka�dego posiadacza 
karty, doładowania elektronicznej portmonetki i zakupu biletu okresowego. Dlatego jest nie-
zb�dna internetowa strona wraz z serwisem informacyjnym umo�liwiaj�ca sprawdzenie aktu-
alnego stanu konta i doładowanie go. Serwis musi umo�liwi� klientowi skorzystanie z jedne-
go z serwisów płatno�ci on-line w formie automatycznego przekierowania do banku z pó	-
niejszym potwierdzeniem płatno�ci. Klient powinien mie� mo�liwo�� uzyskania informacji o 
skasowaniach e-biletu, czyli o transakcjach z elektronicznej portmonetki z ostatniego miesi�-
ca z podaniem daty, numeru linii, miejsca zalogowania i wylogowania oraz warto�ci transak-
cji. Przekaz danych do realizacji funkcjonalno�ci doładowa� internetowych w postaci białych 
list do pojazdów powinien odbywa� si� za po�rednictwem modemu min. GPRS natomiast 
przeniesienie kwoty na kart� musi dokona� si� do 24 godzin od wykonania operacji w mo-
mencie pierwszego zalogowania si� do systemu w automacie stacjonarnym, w kasowniku w  
poje	dzie komunikacji miejskiej przy pierwszym skasowaniu e-biletu lub w punkcie sprzeda-
�y biletu, w terminalu, w parkomacie, itp. Dlatego jest niezb�dny podgl�d, do których urz�-
dze�  zostały wgrane informacje o doładowaniach internetowych kart i kartach zablokowa-
nych. Takie informacje mog� wyst�powa� w pojazdach, automatach stacjonarnych lub termi-
nalach punktów obsługi sprzeda�y. 

Wymaga si�  automatycznej kopii zapasowej systemu oraz archiwizacji danych na dedy-
kowanym urz�dzeniu zewn�trznym  co najmniej raz na dob�. Poprzez integracj� z infrastruk-
tur� informatyczn� ksi�gowo�ci i gospodarki magazynowej b�dzie mo�liwy transfer danych o 
transakcji do systemu ksi�gowego z identyfikacj� sprzedawcy i identyfikacj� punktu sprzeda-
�y oraz transfer danych finansowych niezb�dnych do prawidłowego zaksi�gowania transakcji. 
Nale�y przewidzie� w systemie mo�liwo�� rozbudowy o dodatkowe funkcjonalne aplikacje 
oparte o kart� bezstykow�, dlatego system powinien by� elastyczny oraz zdolny do integracji 
zmian w oprogramowaniu i sprz�cie, jak te� powinien umo�liwia� rozszerzenie o dodatkowe 
podmioty w warstwie organizacyjnej oraz sprz�towej poprzez nieskomplikowane dodawanie 
punktów doładowania kart, punktów personalizacji kart oraz terminali kontrolerskich. 

PODSUMOWANIE 
W infrastrukturze nowoczesnej aglomeracji miejskiej wdro�enie systemu karty miejskiej 

dokonuje optymalizacji kosztów funkcjonowania miejskiego transportu i usług  oraz wprowa-
dza bezgotówkowy sposób  pobierania opłat. Mieszka�cy takiej aglomeracji miejskiej i przy-
jezdni maj� mo�liwo�� korzystania z ró�norodnych usług  na zasadach rozlicze� bezgotów-
kowych poprzez dokonywanie płatno�ci za pomoc� bezstykowych kart elektronicznych doła-
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dowywanych przez ich u�ytkowników. Jednocze�nie istnieje zagro�enie nieprawnego korzy-
stania  z usług miejskich, poprzez przełamywanie zabezpiecze� systemowych i brak uiszcza-
nia opłat, nara�aj�ce aglomeracje na straty finansowe, które musz� by� pokryte z bud�etu 
miejskiego. Obecnie w kilku du�ych miastach w Polsce jest rozwa�ana koncepcja powrotu do 
papierowych biletów celem ograniczenia strat wynikaj�cych z bezgotówkowego pobierania 
opłat. Dlatego ju� na etapie okre�lenia minimalnych wymaga� funkcjonalnych systemu karty 
miejskiej nale�y przewidywa� sposób zabezpieczenia z wyborem odpowiedniego mechani-
zmu kryptograficznego, poniewa� standardowo u�ywany mechanizm kryptograficzny Cryp-
to1 posiada upublicznione i odszyfrowane algorytmy zabezpiecze�. Ponadto dobrze okre�lone 
minimalne wymagania funkcjonalne pozwol� w przyszło�ci na bezstresowe rozszerzenie za-
kresu usług miejskich rozliczanych bezgotówkowo i stworzenie bezproblemowego mechani-
zmu rozlicze�, satysfakcjonuj�cego przyjezdnych i mieszka�ców �rednich i du�ych aglome-
racji miejskich.   
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MINIMUM REQUIREMENTS FUNCTIONAL  
OF THE MUNICIPAL CARD  

Abstract 
The City Card is an electronic data transfer system and financial and other information to enable 

charging. Purpose of implementation of the card is to optimize the cost of municipal operation of ur-
ban transport and services with cashless toll way. Dangers exist unlawful use of municipal services by 
breaking security system hence it is necessary to determine the minimum functional requirements of 
transport card system, which will make it very difficult for those who have unlawful use of the re-
sources of the city card. 
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