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Pasa¿erski transport publiczny wystawiony jest nie-
ustannie na konkurencjê zmotoryzowanego ruchu in-
dywidualnego. Mo¿e on tylko wówczas utrzymaæ,
wzglêdnie polepszyæ swoj¹ pozycjê, je¿eli œrodki
transportu publicznego oraz wszystkie œrodki organi-
zacji ruchu i obs³ugi pasa¿erów bêd¹, zgodnie z ocze-
kiwaniami pasa¿erów, zawsze odpowiada³y najnow-
szym osi¹gniêciom techniki.

W celu spe³nienia tych koniecznych warunków poprawy
obs³ugi klienta, przedsiêbiorstwa transportowe zaczê³y naj-
pierw odnawiaæ swój tabor [1]. Okazuje siê jednak, ¿e do
utrzymania dotychczasowych oraz pozyskania nowych klien-
tów komunikacji publicznej koniecznym i pilnym uzupe³-
nieniem modernizacji œrodków transportu jest rozumiana
w szerokim zakresie poprawa obs³ugi pasa¿erów, przy jed-
noczesnym obni¿aniu kosztów transportu. Realizacja tego
celu mo¿liwa jest poprzez wprowadzanie nowoczesnych roz-
wi¹zañ technicznych. Do zadañ zwi¹zanych z obs³ug¹ pasa-
¿erów nale¿¹ m.in.: przekazywanie wszechstronnej i zawsze
aktualnej informacji dla pasa¿erów, wskazówki o korzystnych
po³¹czeniach miêdzy ruchem regionalnym a dalekobie¿nym,
jak równie¿ nowoczesny system sprzeda¿y biletów.

Jest wiele ró¿nych powodów, aby bilety na przejazd
œrodkami publicznego transportu pasa¿erskiego, zamiast byæ
wy³¹cznie oferowane do nabycia w okienkach przedsiêbior-
stwa komunikacyjnego lub kioskach ulicznych, mog³y byæ
oferowane równie¿ w automatach.

Automaty s¹ ca³y czas do dyspozycji klientów, podczas
gdy personel mo¿e byæ zatrudniony tylko wówczas, gdy
zwi¹zane z tym koszty pozostaj¹ w op³acalnych granicach.

Do niedawna pasa¿er p³aci³ w automatach za bilet wy-
³¹cznie gotówk¹ – podobnie jak w okienku kasowym lub
w kiosku. Od czasu jednak, jak pojawi³y siê karty kredyto-
we z paskami magnetycznymi oraz kontaktowe i bezkontak-
towe „chip-karty”,  zarówno na peronach, jak i w pojazdach
komunikacji publicznej zainstalowano automaty do sprzeda-

Od prostych
automatów
biletowych
do rozwi¹zañ
systemowych
„pod klucz”

¿y i kasowania biletów w tym systemie, oferuj¹c bezgotów-
kow¹ formê p³atnoœci za przejazd (rys. 1).

Koniecznoœæ ca³kowitego, lub na razie czêœciowego,
przejœcia do systemu bezgotówkowej sprzeda¿y biletów
w automatach wynika z wysokich kosztów ponoszonych przy
utrzymywaniu gotówkowego sposobu p³atnoœci za bilety.
Wysokoœæ tych kosztów, podawana przez operatorów trans-
portu publicznego, osi¹ga 10% ca³kowitych wp³ywów z prze-
wozów pasa¿erów – jest to naprawdê znaczny udzia³. Poza
tym, przy uwzglêdnieniu rosn¹cej przestêpczoœci, by³oby ju¿
rzecz¹ nieodpowiedzialn¹, aby gromadziæ tak du¿e sumy pie-
niêdzy w stoj¹cych bez nadzoru automatach. Im wiêksze
sumy pieniêdzy pochodz¹ ze sprzeda¿y biletów, tym wiêk-
szy staje siê przymus przejœcia na bezgotówkowy system
sprzeda¿y biletów. Dlatego te¿ Kolej Niemiecka AG umo¿li-
wia jeszcze wprawdzie w swoich automatach biletowych dla
komunikacji regionalnej p³acenie gotówk¹, ale przy sprzeda-
¿y biletów w automatach dla ruchu dalekobie¿nego niemiec-
kiej kolei nastawiona jest ju¿ ca³kowicie na p³atnoœci bez-
gotówkowe (rys. 2).

Zastosowanie automatów biletowych wyposa¿onych
w nowoczesn¹ elektronikê umo¿liwia bezpoœrednie po³¹cze-
nie automatów z central¹ przedsiêbiorstwa komunikacyjne-
go. Oznacza to, ¿e takie automaty mog¹ zostaæ bardzo prêd-
ko przeprogramowane, np. w zwi¹zku ze zmian¹ taryfy.
W ka¿dym b¹dŸ razie automaty tej generacji charakteryzuj¹
siê zaletami, które prowadz¹ do obni¿enia kosztów dzia³al-
noœci przedsiêbiorstw komunikacyjnych.

Rys. 1. Najnowsze elektroniczne automaty biletowe Kolei Niemiec-
kiej AG dla ruchu dalekobie¿nego s¹ ju¿ przystosowane do
p³atnoœci bezgotówkowych Fot. W. Völkening
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Ten krótki przegl¹d zalet sprzeda¿y bi-
letów poprzez najnowoczeœniejsze automa-
ty elektroniczne pozwala stwierdziæ, ¿e
w najbli¿szym czasie przedsiêbiorstwa ko-
munikacyjne nie bêd¹ mog³y dalej pozwo-
liæ sobie na pozostanie przy starych, ana-
chronicznych kasownikach. W przeciwnym
razie mog¹ one doœwiadczyæ tego, co wy-
ra¿a przys³owie: „Kto nie idzie z postêpem,
ten siê cofa”.

Dialog z automatami
Tak d³ugo, jak d³ugo pasa¿er bêdzie kupo-
wa³ bilety jeszcze wy³¹cznie u sprzedawcy
w okienku, tak  d³ugo bêdzie mia³ przed
sob¹ partnera do rozmowy, u którego mo¿e
dok³adnie siê dowiedzieæ, jaki bilet by³by
najbardziej odpowiedni do jego celu podró-
¿y. Dialog taki musi byæ równie¿ mo¿liwy
z automatem i powinien prowadziæ do
takiego samego skutku. Z jednej strony,
pasa¿er zmuszony jest przestawiæ siê na
nowoczesny jêzyk automatów, z drugiej

Rys. 2. £atwe pola obs³ugi automatów bileto-
wych elgeba z zachowaniem wysokiej
elastycznoœci systemu Fot. elgeba

Rys. 3. Rodzina automatów firmy Krauth Fot. Krauth

Rys. 4. Automaty biletowe firmy Klüssendorf
Fot. Klüssendorf

Rys. 5. Stacjonarne automaty do sprzeda¿y bi-
letów „ticket compact” (tix)

Fot. Höft & Wessel

strony, automaty powinny byæ tak opracowane, aby dialog
z nimi móg³ byæ ³atwo zrozumia³y, tak aby potencjalny pa-
sa¿er, który wstêpnie nie ma ¿adnych szczególnych wiado-
moœci na ten temat, nie by³ odstraszany przez napis „auto-
mat biletowy” i przez to samo ju¿ nie traci³ ochoty do
podró¿owania œrodkami komunikacji publicznej.

Starania w minionych latach, aby uzyskaæ ³atwe do ob-
s³ugi przez pasa¿era automaty biletowe, przynios³y dobre re-
zultaty. Obrazki mówi¹ wiêcej ni¿ s³owa. Wspóln¹ cech¹
przedstawionych na rysunkach 1–5 przyk³adach automatów
biletowych jest staranie, aby poprzez wprowadzenie przyja-

znego dla u¿ytkownika automatu menu obs³ugi, mo¿liwie jak
najbardziej u³atwiæ proces stawiania pytañ i otrzymywania
odpowiedzi. Rezygnujemy tutaj z dyskusji o szczegó³ach z te-
go powodu, gdy¿ ró¿nice w interpretacji znaków na klawia-
turze i menu na wyœwietlaczu wynikaj¹ z wprowadzenia
w ró¿nych miejscowoœciach ró¿nych taryf op³at za przejazd.
Niestety, czêsto siê zdarza, ¿e taryfy op³at s¹ tak skompli-
kowane, ¿e wymusza to równie¿ zastosowanie skompliko-
wanego menu obs³ugi.

Przedsiêbiorstwa komunikacyjne mog¹ poprzez wprowa-
dzenie nieskomplikowanego systemu op³at za przejazdy
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w znacznym stopniu przyczyniæ siê do tego, aby uproœciæ
proces obs³ugi automatów biletowych i zrobiæ go bardziej
zrozumia³ym dla pasa¿era.

Informacje towarzysz¹ce
Im bardziej zrozumiale przebiega dialog pomiêdzy pasa¿erem
a automatem, tym mniej mo¿na umieszczaæ dodatkowych
drukowanych informacji na lub obok automatu. Nadmiar in-
formacji powoduje tylko zamêt i niewiele wyjaœnia pasa¿e-
rowi maj¹cemu zazwyczaj ma³o czasu.

S³upy og³oszeniowe, które obecnie ustawiane s¹ w Ber-
linie (rys. 6a i 6b), spe³niaj¹ dobrze swoj¹ rolê. Nale¿y
stwierdziæ, ¿e s³upy og³oszeniowe, szukaj¹cemu informacji
pasa¿erowi, w prosty sposób daj¹ konkretn¹, zrozumia³¹
informacjê, odnoœnie interesuj¹cego go rozk³adu jazdy, do-
tycz¹cego jego celu podró¿y wraz z numerami linii tramwa-
jowych, przystanków przesiadania, itp. Na ¿yczenie informa-
cjê powy¿sz¹ pasa¿er mo¿e otrzymaæ w formie wydruku.

Na przystankach o du¿ej liczbie podró¿nych, na które
przybywa te¿ du¿o osób nie znaj¹cych miasta, obecna jest
zawsze obs³uga z przedsiêbiorstwa komunikacyjnego, która
udziela informacji pasa¿erom (rys. 7).

Je¿eli pasa¿er ma wiêcej czasu, to mo¿e skorzystaæ
z ró¿nych innych Ÿróde³ informacji. Tak np. w niektórych
poci¹gach hamburskiego metra podawane s¹ na ekranach
informacje, które dotycz¹ bezpoœrednio podró¿y metrem, ale
równie¿ podawane s¹ aktualne wiadomoœci oraz programy
rozrywkowe (rys. 8). W tramwajach przedsiêbiorstwa tram-
wajowego Potsdamer Straßenbahn w Poczdamie funkcjo-

nuje podobny system, który dostarcza pasa¿erom tram-
waju aktualne informacje drog¹ radiow¹ (rys. 9). Nowoœci¹
przedstawion¹ przez firmê Höft & Wessel z Hanoweru jest
przekazywanie informacji poprzez mobiln¹ sieæ informacyjn¹,
³¹cznie z zamawianiem biletów, nawet poprzez internet
(rys.10).

Mo¿na równie¿ bezkontaktowo
W Niemczech prowadzone s¹ prace w zakresie „kontiki”
(biletowanie bezkontaktowe), aby w zwi¹zku ze stopniowym
wzrostem korzystania z bezkontaktowych „chip-kart”, nieza-
le¿nie od firm i produktów, stworzyæ podstawê do interope-
ratywnoœci tego nowego systemu w Niemczech i w Europie.
Podczas gdy np. w Hongkongu w u¿yciu jest ju¿ ca³oœcio-
wy system bezgotówkowej op³aty za korzystanie z transportu
publicznego z wykorzystaniem „chip-kart” (rys. 11), w Euro-
pie takie systemy znajduj¹ siê ci¹gle jeszcze w fazie pro-
jektów. Nie mo¿na jednak¿e nie wspomnieæ o tym, ¿e zor-
ganizowanie takiego systemu na „wyspie komunikacyjnej”,
jak¹ jest Hongkong, jest o wiele ³atwiejsze i bardziej bez-
problemowe ni¿ w obszarach komunikacyjnych z hetero-
genicznymi uwarunkowaniami, jeœli chodzi o gêstoœæ zalud-
nienia, i w zwi¹zku z tym o nieuchronnym skomplikowaniu
systemów taryfowych. I jak zawsze trudno jest stworzyæ
kompatybilnoœæ systemow¹ miêdzy starym i nowym sy-
stemem.

Przyk³ady wystêpuj¹ce np. we Freiburgu, Bremie, Berli-
nie i innych miastach niemieckich i europejskich (rys. 6a,
12 do 14) pokazuj¹, ¿e nowe systemy biletowania, równie¿

Rys. 6a. Nowy elektroniczny system biletowania w Berlinie, po
prawej stronie automat biletowy, po lewej – s³up og³o-
szeniowy Fot. W. Völkening

Rys. 6b. Nowoczesny s³up og³oszeniowy miejskiego przedsiêbior-
stwa komunikacyjnego BVG w Berlinie

Fot. W. Völkening
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z bezkontaktowymi „chip-kartami”, szukaj¹ dla siebie miejsca i znajdu-
j¹ je w publicznym transporcie w Europie.

Wprowadzenie automatów z bezkontaktow¹ sprzeda¿¹ biletów po-
wi¹zane jest ju¿ czêœciowo z uruchomieniem komfortowego radiowe-
go systemu przesy³ania kompleksowych danych, powstaj¹cych w tym
systemie sprzeda¿y. System taki, poprzez wykorzystanie statystycznych
metod analizy, umo¿liwia, w sposób bardziej prosty, ni¿ dotychczas sto-
sowane metody, uzyskanie miêdzy innymi takich informacji, jak pozna-
nie strumienia przep³ywu pasa¿erów, liczby pasa¿erów na poszczegól-
nych stacjach i wiele innych (rys. 15).

W niniejszym artykule nie wymieniono wielu interesuj¹cych szcze-
gó³ów zwi¹zanych z bezkontaktowym systemem sprzeda¿y biletów,

Rys. 7. Oferowanie informacji stosownie do ¿yczenia pasa¿era na peronach na przy-
k³adzie kolejki miejskiej w Berlinie Fot. W. Völkening

Rys. 8. Poprzez system informacyjny w poci¹gach hamburskie-
go metra oferuje siê pasa¿erowi aktualne informacje
i rozrywkê Fot. W. Völkening

Rys. 9. Transmisja danych drog¹ radiow¹ w systemie informacyjnym w przed-
siêbiorstwie tramwajowym Potsdamer Straßenbahn w Poczdamie

 Potsdamer Straßenbahn

Rys. 10. Mobilna informacja ³¹cznie z biletowaniem przez internet
Fot. Höft & Wessel

Rys. 11. Kasownik biletów papierowych oraz bezkontaktowych
„chip-kart” (na zdjêciu gie³da papierów wartoœciowych
w Hongkongu) Fot. W. Völkening
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ale informacji na ten temat chêtnie
udziela zespó³ roboczy „kontiki”:
dr Manfred Ritschel, TCAC-GmbH,
Drezno; tel.: 49 351 8025911;
fax 49 351 8025913;
e-mail: TCAC-GmbH@t-online.de).

Przysz³oœæ osobowej komunikacji
publicznej w EasyRide
Nowe automaty biletowe s¹ wa¿nym
wk³adem w zakresie starañ przedsiê-
biorstw komunikacyjnych – w ich w³a-
snym interesie i interesie klientów –
w u³atwieniu pasa¿erom dostêpu do
œrodków komunikacji publicznej. Nowe
systemy sprzeda¿y biletów zostaj¹ jed-

Rys. 12. Skaning-CTS elektronicznej drukarki bi-
letów podró¿nych EFAD w automacie
do gotówkowego pobierania pieniêdzy
z polem obs³ugowym czytnika kart ma-
gnetycznych i polem obs³ugi czytnika
biletów bezkontaktowych

Fot. W. Völkening

Rys. 13. Bilet elektroniczny przedsiêbiorstwa tram-
wajowego w Bremie – Bremer Straßen-
bahn AG (BSAG – który jednoczeœnie ma
zapamiêtan¹ legitymacjê do biletu imien-
nego) Fot. W. Völkening

Rys. 14. Kasownik bezkontaktowych „chip-kart”
(po lewej) i dotychczasowych biletów
papierowych (po prawej) w Berlinie

Fot. W. Völkening

Rys. 15. Nowy system przesy³ania danych drog¹ radiow¹ przedsiêbiorstwa autobusowego SBG
SüdbadenBus GmbH we Freiburgu Šród³o: STS-Scanpoint

noczeœnie w³¹czone do ogólnego systemu organizacji przep³ywu danych wewn¹trz przed-
siêbiorstw komunikacyjnych. Dla takich kompleksowych, przygotowywanych „pod klucz”
systemów przemys³ oferuje bardzo bogaty serwis, œwiadczony przez wysoko kwalifiko-
wany personel.

Poprzez wprowadzenie wszystkich nowoczesnych przedsiêwziêæ przy sprzeda¿y bile-
tów, podró¿owanie œrodkami komunikacji publicznej powinno staæ siê dla pasa¿erów w przy-
sz³oœci ³atwiejsze i przyjemniejsze. W Szwajcarii system taki okreœlany jest terminem Easy-
Ride. Wprowadzanie przez przedsiêbiorstwa komunikacyjne systemu EasyRide podnosi
jakoœæ obs³ugi pasa¿era i z pewnoœci¹ przyczynia siê do odniesienia sukcesu przez komu-
nikacjê publiczn¹
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