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WSTĘP
Opracowanie to poświęcone jest biletom komunikacji miejskiej ważnymi na terenie
całego kraju. Potocznie zwanymi „ogólnopolskimi”. Jest to jeden z ważnych i
ciekawych rozdziałów z historii biletów komunikacji miejskiej w Polsce. Proces
dochodzenia do wspólnego biletu trwał dość długo i pomimo różnych perturbacji udało
się go zrealizować dopiero w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. W
początkowym okresie powojennym w komunikacji miejskiej politykę taryfową
prowadziły samorządy. Odbywało się to w ten sposób, że taryfę przewozową ustalało
przedsiębiorstwo przewozowe przy akceptacji władz miejskich. Z uwagi na duże
zróżnicowanie systemów taryfowych oraz rodzajów biletów i poziomu opłat władze
centralne postanowiły przejąć kompetencje w tym zakresie. Podstawą centralizacji
systemu taryfowo-biletowego stał się Dekret z dnia 24 września 1947 roku o ustalaniu
cen w przedsiębiorstwach prowadzonych przez Państwo lub samorząd. W dekrecie
przewidziano możliwość przekazania swych uprawnień wydziałom wojewódzkim. Z
niewiadomych przyczyn nie skorzystano z tego rozwiązania i już 18 grudnia 1948 roku
ukazało się Zarządzenie Ministrów Administracji i Ziem Odzyskanych w sprawie opłat
za korzystanie ze środków komunikacyjnych samorządowych przedsiębiorstw
komunikacyjnych, w których taryfa oparta była na podziale strefowym. Wyznaczono
następujące opłaty za korzystanie ze środków komunikacyjnych przedsiębiorstw
komunikacji miejskiej.
Normalna opłata wynosiła:
- za jeden przejazd tramwajem
15 zł
- za jeden przejazd trolejbusem
20 zł
- za jeden przejazd autobusem
25 zł
Opłata ulgowa za jeden przejazd wszystkimi środkami komunikacji miejskiej z
przesiadką lub bez wynosiła 5 zł.
Stosowane w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych systemy taryfowe znacznie
preferowały trakcję elektryczną. Poza znaczną różnicą cen biletów jednorazowych
między tramwajami i autobusami występowały taż obostrzenia innego rodzaju np. przy
zakupie biletów 62 przejazdowych oraz przyznawanych ulgach.
19 maja 1967 roku Rada Ministrów wydała nową uchwałę dotyczącą taryf w
komunikacji miejskiej. Potwierdzono w niej, że władze centralne mają ustalać
wysokość cen biletów jednorazowych w taryfie jednolitej. Natomiast wysokość
pozostałych opłat takich jak: ceny biletów jednorazowych w systemie strefowym jak
też na przejazdy liniami pośpiesznymi i specjalnymi oraz ceny biletów okresowych
należały do rad narodowych. Uchwała dopuszczała stosowanie w komunikacji
miejskiej taryfy jednolitej i odcinkowej. Niezależnie jednak od tego każda zmiana
wysokości opłat wymagała zgody Prezydium Rządu. Zgoda taka mogła być wydana
na wniosek wojewódzkiej rady narodowej przedłożony wraz z opinią Ministerstwa
Gospodarki Komunalnej i Państwowej Komisji Cen. Występujący w uchwale brak
jednoznacznych zasad zastosowania taryfy strefowej stał się powodem przyjęcia
różnych rozwiązań na terenie kraju.
To właśnie na podstawie tych przepisów z dniem 1 lipca 1967 roku wprowadzono w
całym kraju nowe ceny biletów jednorazowych a bilety okresowe pracownicze w
komunikacji tramwajowej nie miały już ograniczenia do 62 przejazdów. Na liniach
tramwajowych zniesiono podział strefowy przy przejazdach jednorazowych np. w WPK
Katowice przyjęto stosowanie taryfy jednolitej na całą sieć tramwajową, gdzie
obowiązywały opłaty jednolite niezależnie od długości przejazdu (1 zł – bilet normalny
i 50 gr – bilet ulgowy). Podobne przyjęcie taryfy jednolitej miało miejsce również w
innych miastach np. w WPK Gdańsk-Gdynia, Krakowie i Łodzi lecz z ograniczeniem

do granic administracyjnych miasta. Taryfy strefowe utrzymano na liniach
autobusowych (1,50 zł – normalny i 50 gr – bilet ulgowy).
Druga połowa lat sześćdziesiątych to również powolna likwidacja stanowisk
konduktorów. Początkowo obsługę jednoosobową wprowadzano na liniach
tramwajowych. W wagonach rozpoczęto montowanie automatów biletowych KRAB-1.
Natomiast wprowadzenie w kasowaniu biletów w komunikacji autobusowej rozciągnęło
się w czasie, ponieważ rozważano możliwość kasowania biletów miesięcznych
pracowniczych i szkolnych.
W ślad za wprowadzonymi zmianami cen w pierwszej połowie 1968 roku wprowadza
się nowe wzory biletów jednorazowych z zaleceniem do stosowania na cały kraj. Bilety
tramwajowe i trolejbusowe normalne z nadrukiem zielonym, ulgowe z nadrukiem
czerwonym. Bilety autobusowe normalne z nadrukiem czarnym. Bilety zostały
przystosowane do kasowania zarówno dziurkaczem, jak też automatów wybijających
na bilecie odpowiedni kod. Kratki do kasowania dziurkaczem przeniesiono na drugą
stronę biletu.
BILETY OGÓLNOPOLSKIE
Początki unifikacji biletów ważnych na cały kraj możemy zauważyć w 1976 roku po
wejściu w życie Ustawy z dnia 28 maja 1975r. o dwustopniowym podziale
administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. Wzory
biletów obowiązujących w tym czasie wprowadzone jeszcze w 1968r. nie uległy
zmianie a jedynie usunięto z nich nazwę przedsiębiorstwa lub zakładu
komunikacyjnego. Te same bilety zaczęły obowiązywać we wszystkich miastach z
wyjątkiem Warszawy. Wprowadzono również jednolity wzór legitymacji do biletów
miesięcznych. Zachowano jednak nazwę poszczególnych przedsiębiorstw na
legitymacji oraz znaczkach dokupywanych każdorazowo.
Przykłady nowo wprowadzonych biletów.

Bilety autobusowe używane głównie na liniach pozamiejskich i strefowych.

W sprzedaży były również bilety o wyższych cenach np. 2,50 zł, 4 zł, 5 zł, 5,50 zł, 6 zł,
7 zł.
Z uwagi na coraz powszechniejszą sprzedaż biletów w kioskach „Ruchu” oraz pewne
trudności we wprowadzaniu automatów biletowych w autobusach, w niektórych
przedsiębiorstwach stosujących taryfę strefową zrezygnowano z automatów, również
w tramwajach np. WPK w Katowicach nastąpiło to z dniem 1 lutego 1975r.
Przybiera na sile koordynacja systemów taryfowych oraz konsolidacji przewoźników w
jeden organizm w skali województwa. Powstają nowe Wojewódzkie Przedsiębiorstwa
Komunikacyjne, które łączą mniejsze zakłady i przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.

W 1975r. powstały np. WPK w Bielsku-Białej, WPK w Elblągu, WPK Gdańsk-Gdynia,
WPK w Legnicy, WPKM w Kaliszu, WPKM w Kielcach.
W 1976r. powstały np. WPK w Bydgoszczy, WPK w Nowym Sączu, WPK w Poznaniu,
WPK w Sieradzu, WPKM w Szczecinie, WPK w Wałbrzychu. W 1977r. WPKM w
Koszalinie a w 1978r. WPK w Toruniu.
Ujednolicenie systemów biletowych i taryfowych w skali kraju stał się jednym z celów
ogólnonarodowych programów społeczno-gospodarczych.
W opracowaniu uwzględniłem podstawowe rodzaje biletów jednorazowych w cenach,
które występowały najczęściej na liniach w granicach administracyjnych miast.
Zasadniczy przełom w tym zakresie nastąpił z wejściem w życie 1 lutego 1983r.
Zarządzenia Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
21 grudnia 1982r. w sprawie opłat za przewozy środkami masowej komunikacji
miejskiej, zmienione Zarządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 1983r.
Od 1 lutego 1983r. wprowadzono nowe ceny biletów jednorazowych bez względu na
środek komunikacji. Zrównano w ten sposób ceny biletów tramwajowych,
trolejbusowych i autobusowych. Na liniach normalnych dziennych w granicach
administracyjnych miasta ceny wynosiły:
- normalny 3,00 zł
- ulgowy
1,50 zł
Na liniach nocnych bilet normalny kosztował 6,00 zł, ulg nie stosowano.
Na liniach pośpiesznych ceny wynosiły:
- normalny 10,00 zł
- ulgowy
5,00 zł
Pierwsze bilety po zmianie cen drukowane były jeszcze według starego wzoru.

Nowe wzory biletów już z napisem na odwrotnej stronie „Bilet ważny na terenie całego
kraju”.
Bilety występowały w kilku odmianach.

Bilety jednorazowe na linie pośpieszne.

Zniesiono dotychczasowe systemy strefowe na liniach w granicach administracyjnych
miast. Ustalanie cen biletów za przejazdy na liniach podmiejskich poza granicami
administracyjnymi miasta pozostawiono do dyspozycji terenowych organów
administracji państwowej z zastrzeżeniem, że wysokość ich powinna być analogiczna
do opłat pobieranych przez Państwową Komunikację Samochodową. Z
uwzględnieniem, że w przypadku dokonywanych przewozów przez jedno
przedsiębiorstwo na terenie kilku sąsiadujących miast, upoważnia się terenowe organy
administracji państwowej do zastosowania taryfy strefowej w granicach

administracyjnych tych miast a opłaty wyżej określone obowiązują jak za przejazd w
jednej strefie.
Analogicznie do biletów jednorazowych obowiązywały zasady przy biletach
miesięcznych. Zaprzestano stosowania biletów 62 przejazdowych. Wprowadzono
natomiast nowe rodzaje biletów miesięcznych imiennych o niekontrolowanej liczbie
przejazdów na liniach normalnych i podmiejskich. Do korzystania z biletów
miesięcznych ulgowych uprawnieni byli:
- pracownicy objęci ubezpieczeniem społecznym – z biletów pracowniczych osoby
zatrudnione w państwowych zakładach pracy,
- studenci i uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych – z
biletów szkolnych.
Bilety sprzedawano na określoną trasę pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem
pracy lub nauki. Można było nabyć bilety na 1, 2, 3 linie lub sieciowe w granicach
administracyjnych miasta. Na liniach podmiejskich obowiązywały opłaty jak za bilety
PKS.
Przykładowe ceny biletów miesięcznych na liniach w granicach administracyjnych
miast:
- na 1 linię
120 zł
- na 2 linie
200 zł
- na 3 linie
260 zł
- na sieć
340 zł
Niezależnie od w/w biletów były stosowane bilety okresowe (miesięczne, kwartalne,
roczne) imienne lub na okaziciela ogólnie dostępne dla osób, którym nie przysługiwały
bilety ulgowe. Opłaty za te bilety ustalano na zasadzie wielokrotności opłaty normalnej
z uwzględnieniem niezbędnej liczby przejazdów w warunkach lokalnych danego
miasta.
Następne zmiany cen biletów odbywały się już na podstawie indywidualnych
zarządzeń wojewodów i prezydentów miast Łodzi, Krakowa i Warszawy. Podstawą do
wprowadzenia zmian cen biletów zwykle były: Ustawa z dnia 26.02.1982r. o cenach z
późniejszymi zmianami, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.12.1983r. w
sprawie upoważnienia organów administracji państwowych do ustalania cen
urzędowych i marż handlowych oraz zasad określonych przez Ministra Komunikacji,
które wydawane były do 1987r. Od 1988r. zmiany cen biletów zarządzano na
podstawie nowelizacji ustawy o cenach, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
upoważnienia organów administracji państwowych do ustalania cen urzędowych,
Uchwał Rady Ministrów w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala
się ceny urzędowe.
Kolejna podwyżka cen biletów miała miejsce w kwietniu 1986r.
Na liniach normalnych dziennych w granicach administracyjnych miasta ceny wynosiły:
- normalny 6,00 zł
- ulgowy
3,00 zł
Na liniach nocnych bilet normalny kosztował 12,00 zł, biletów ulgowych nie stosowano.
Na liniach pośpiesznych ceny wynosiły:
- normalny 12,00 zł
- ulgowy
6,00 zł
Tu również spotykamy różne odmiany biletów w tej samej cenie.

Bilety jednorazowe na linie pośpieszne i nocne.

Z uwagi na to, że podwyżki cen biletów od 1986r. nie były wprowadzane jednocześnie
w całym kraju i występowały pewne różnice w terminach ich wprowadzania podaję
przykłady z wybranych województw i miast.
Począwszy od 1 kwietnia 1986 roku podwyższono ceny biletów np. w Częstochowie,
w WPK Nowym Sączu, Olsztynie, Płocku, Radomiu, Rzeszowie i Tarnowie.
7 kwietnia w WPK Bielsku-Białej, WPK Elbląg, WPK w Gdańsku, WPK w Jeleniej
Górze, WPKM w Koszalinie, WPK w Legnicy, Lublinie Łodzi i Skierniewicach.
10 kwietnia w Słupsku i Zamościu.
11 kwietnia w Białymstoku i Suwałkach.
14 kwietnia w Krakowie, Krośnie i Poznaniu.
15 kwietnia w Ciechanowie, Toruniu i WPK Wałbrzych.
20 kwietnia w Białej Podlaskiej a od 15 maja w WPKM Szczecin.
Najpóźniej bo dopiero 1 lipca 1986 roku podwyższają swoje ceny WPK w Katowicach
i Warszawa.
Poniżej podaję przykłady zastosowania biletów jednorazowych na liniach
autobusowych pośpiesznych międzymiastowych w WPK Katowice.
Za przejazdy do 10 km.

Za przejazdy do 15 km.

Za przejazdy do 20 km.

Za przejazdy do 25 km.

Za przejazdy do 30 km.

Za przejazdy powyżej

30 km.

W 1987r. mamy następną podwyżkę cen biletów.
Na liniach normalnych dziennych w granicach administracyjnych miasta ceny wynosiły:
- normalny 9,00 zł
- ulgowy
4,50 zł
Na liniach nocnych bilet normalny kosztował 18,00 zł, biletów ulgowych nie stosowano.
Na liniach pośpiesznych ceny wynosiły:
- normalny 18,00 zł
- ulgowy
9,00 zł
Tu już obserwujemy dużą rozbieżność w czasie wzrostu cen w poszczególnych
miastach i województwach. Najwcześniej podniosły ceny swoich biletów: Zamość i
Słupsk bo już od 15 i 16 kwietnia. 10 maja WPK w Legnicy, 11 maja Płock i
Skierniewice, 18 maja WPK w Sieradzu, 1 czerwca Biała Podlaska, WPK w BielskuBiałej, Elbląg, WPK w Gdańsku, WPK w Katowicach, WPKM w Koszalinie, Kraków,
Krosno, Łódź, Olsztyn, Toruń.
1 lipca Białystok, Częstochowa, Rzeszów, Warszawa, WPKM w Szczecinie.
1 września WPK w Jeleniej Górze, 1 października Radom i Tarnów. 15 października
Chełm.

Bilety za przejazdy jednorazowe na liniach pośpiesznych.

Następna podwyżka cen biletów miała miejsce w 1988 roku.
Na liniach normalnych dziennych w granicach administracyjnych miasta ceny wynosiły:
- normalny 15,00 zł
- ulgowy
7,50 zł
Na liniach nocnych bilet normalny kosztował 30,00 zł, biletów ulgowych nie stosowano.
Na liniach pośpiesznych ceny wynosiły:
- normalny 30,00 zł
- ulgowy
15,00 zł

W 1988 roku wprowadzono do sprzedaży nowy wzór biletów jednorazowych. Bilety
drukowane były przez Częstochowskie Zakłady Graficzne i na odwrotnej stronie nie
posiadały już żadnych napisów.

Pierwszymi województwami, które podniosły ceny biletów już od 15 lutego 1088 roku
były np. Białystok, WPK w Nowym Sączu, Poznań. Najwięcej województw
podwyższyło swoje ceny od 1 marca np. Biała Podlaska, WPK Bielsko-Biała, WPK w
Gdańsku, WPK w Jeleniej Górze, WPK w Katowicach, WPKM w Koszalinie, Kraków,
Lublin, Łódź, Olsztyn, Ostrołęka, Płock, Radom, Rzeszów, WPK w Sieradzu, Słupsk,
Suwałki, Toruń.
Od 1 sierpnia 1988 roku ponownie wzrosły ceny biletów w np. w Toruniu na 18 zł
normalny i 9 zł ulgowy oraz w WPK w nowym Sączu na 24 zł normalny i 12 zł ulgowy.
W miesiąc później tj. 1 września ceny swoich biletów podniosło WPKM w Koszalinie
na 20 zł normalny i 10 zł ulgowy.
Bilety jednorazowe na linie pośpieszne i nocne.

Za przejazdy jednorazowe na liniach zwykłych autobusowych lub tramwajowych
relacji Katowice – Tarnowskie Góry. Normalny – 100 zł, ulgowy – 50 zł.

W 1989 roku w większości województw ceny biletów wzrosły od 1 kwietnia 1989r. Były
to np. Biała Podlaska, Częstochowa, WPK w Jeleniej Górze, WPKM w Koszalinie,
Krosno, WPK w Legnicy, Olsztyn, Skierniewice, Suwałki, Warszawa. Ale były też
miasta, które podwyższyły swoje bilety już od 1 marca np. Łódź i Tarnów. A od 15
marca np. WPK w Nowym Sączu i od 31 marca Kraków. Od 10 kwietnia np. WPK
Bielsko-Biała, WPKM w Szczecinie.
Na liniach normalnych dziennych w granicach administracyjnych miasta ceny wynosiły:
- normalny 30,00 zł
- ulgowy
15,00 zł
Na liniach nocnych bilet normalny kosztował 60,00 zł, biletów ulgowych nie stosowano.
Na liniach pośpiesznych ceny wynosiły:
- normalny 60,00 zł
- ulgowy
30,00 zł
W 1989 roku weszły również do sprzedaży bilety drukowane w Poznańskich Zakładach
Graficznych.

Zdarzyły się też przypadki zastosowania cen biletów niższych np. w WPK w Gdańsku
od 1 stycznia i od 1 lutego w Zamościu na 24 zł normalny i 12 zł ulgowy.
Natomiast w WPK w Katowicach i Płocku od 1 marca było to 25 zł normalny i 12,50 zł
ulgowy. W Lublinie i Chełmie również od 1 marca na 26 zł normalny i 13 zł ulgowy.
Od 1 maja w Rzeszowie na 25 zł normalny i 12,50 zł ulgowy.

W wyniku powiększającej się inflacji spadku wartości pieniądza ceny biletów jeszcze
w 1989 roku wzrastały dwukrotnie.
Już od 1 sierpnia 1989 roku wzrosły ceny na liniach normalnych dziennych w granicach
administracyjnych miasta:
- normalny 60,00 zł
- ulgowy
30,00 zł
Na liniach nocnych bilet normalny kosztował 120,00 zł, biletów ulgowych nie
stosowano.
Na liniach pośpiesznych ceny wynosiły:
- normalny 120,00 zł
- ulgowy
60,00 zł

Takie ceny zastosowały np. WPK w Jeleniej Górze, WPK w Legnicy, Radomiu, WPK
w Wałbrzychu. Od 15 sierpnia WPK w Bielsku-Białej. A od 1 września w Białymstoku,
Chełmie, WPK w Elblągu, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Lublinie, Łodzi,
Olsztynie, Płocku, Poznaniu, Rzeszowie, Skierniewicach, WPKM w Szczecinie,
Toruniu, Zamościu.
W zależności od regionu, miasta lub przedsiębiorstwa notujemy też niższe ceny np.
15 sierpnia w WPKM w Koszalinie podniesiono ceny na 50 zł normalny i 25 zł ulgowy
podobnie od 1 września w WPK w Katowicach.

Wzrost cen biletów zauważa się od 1 września w Suwałkach na 100 zł normalny i 50
zł ulgowy oraz w Tarnowie na 70 zł normalny i 37,50 zł ulgowy. Natomiast od 1
października podniesiono ceny biletów na: 120 zł normalny i 60 zł ulgowy np. WPK w
Gdańsku, WPKM w Koszalinie, Płocku, i Skierniewicach.
Po miesiącu tj. od 1 listopada notuje się podwyżki cen:
na liniach normalnych dziennych w granicach administracyjnych miasta:
- normalny 120,00 zł
- ulgowy
60,00 zł
Na liniach nocnych bilet normalny kosztował 240,00 zł, biletów ulgowych nie
stosowano.
Na liniach pośpiesznych ceny wynosiły:
- normalny 240,00 zł
- ulgowy
120,00 zł

Powyższe ceny zastosowały od 1 listopada Białystok, Chełm, Kraków, Poznań,
Radom, WPK w Elblągu, Łodzi, a od 6 listopada Łódź, od 16 listopada Częstochowa,
i od 1 grudnia Gorzów Wielkopolski.

Niższe ceny wprowadziły od 1 listopada WPK w Katowicach 100 zł normalny i 50 zł
ulgowy oraz WPK w Toruniu na 90 zł normalny i 45 zł ulgowy.
Wyższe ceny wprowadziły od 15 października WPK Bielsko-Biała a od 31 października
Krosno: 150 zł normalny i 75 zł ulgowy a dzień później WPK w Nowym Sączu również
150 zł normalny i 75 zł ulgowy oraz 2 listopada w WPK w Tarnowie w wysokości 140
zł normalny i 70 zł ulgowy.
Nowy rok 1990 rozpoczął się dużymi podwyżkami cen. Z dniem 1 styczna 1990 roku
wzrosły ceny biletów. Na liniach normalnych dziennych w granicach administracyjnych
miasta:
- normalny 240,00 zł
- ulgowy
120,00 zł
Na liniach nocnych bilet normalny kosztował 480,00 zł, biletów ulgowych nie
stosowano.
Na liniach pośpiesznych ceny wynosiły:
- normalny 480,00 zł
- ulgowy
240,00 zł

Z uwagi na duże braki biletów jednorazowych WPK w Katowicach zamówiło w
prywatnej drukarni Tadeusza Kowalczyka w Sosnowcu nowe bilety. Pierwsze serie
tych biletów posiadały jeszcze na odwrocie napis „Bilet ważny na terenie całego kraju
z wyjątkiem autobusów PKS”. Późniejsze serie nie posiadały już tego napisu.

Bilety na liniach nocnych i pośpiesznych.

Powyższe ceny zastosowały np. WPK w Jeleniej Górze, WPK w Katowicach, Kraków,
WPK w Legnicy, Piła, Płock, od 15 stycznia Częstochowa i Piła, a od 1 lutego WPK w
Elblągu i w Łodzi.
Np. w Olsztynie 1 stycznia 1990r. ceny wzrosły tylko, - normalny 120,00 zł, ulgowy
60,00 zł, ale już w Krośnie ceny biletów wynosiły: 300 zł normalny i 150 zł ulgowy.
Natomiast w Białej Podlaskiej od 15 stycznia podwyżki wynosiły: 360 zł normalny i 180
zł ulgowy.
Z dniem 1 lutego 1990 roku zmieniły się ceny biletów:
w Elblągu i WPKM w Szczecinie: normalny 240 zł, ulgowy 120 zł.
Natomiast w WPK Bielsku-Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu, WPK w Nowym
Sączu, Skierniewicach, Tarnowie, Zamościu:
na liniach normalnych dziennych w granicach administracyjnych miasta:
- normalny 300,00 zł
- ulgowy
150,00 zł
W Białymstoku na 480 zł normalny i 240 zł ulgowy,
Od 15 lutego 1990 roku w Ostrołęce i WPK w Nowym Sączu: 300 zł normalny i 150 zł
ulgowy.
1 marca 1990 roku wprowadzono nowe ceny:
- w Gdańsku na 480 zł normalny i 240 zł ulgowy,
- w Jeleniej Górze na 400 zł normalny i 200 zł ulgowy,
Od 15 marca 1990 roku w Krakowie na 360 zł normalny i 180 zł ulgowy oraz w Krośnie
na 500 zł normalny i 250 zł ulgowy.

Od 1 kwietnia 1990 roku nastąpiła zmiana cen:
- w Pile na 360 zł normalny i 180 zł ulgowy,
- w Lublinie na 400 zł normalny i 200 zł ulgowy,
- w Suwałkach na 400 zł normalny i 200 zł ulgowy
- w WPK Katowice na 480 zł normalny i 240 zł ulgowy,
- w Łodzi na 480 zł normalny i 240 zł ulgowy,
- w Ciechanowie na 450 zł normalny i 225 zł ulgowy,

Od 15 kwietnia 1990 roku w Częstochowie i Toruniu na 480 zł normalny i 240 zł ulgowy
oraz w Grudziądzu na 360 zł normalny i 180 zł ulgowy a od 24 kwietnia w Elblągu na
500 zł normalny i 250 zł ulgowy.
Od 1 maja 1990 roku w Tarnowie i Szczecinie na 480 zł normalny i 240 zł ulgowy i
Jeleniej Górze na 500 zł normalny i 250 zł ulgowy a 2 maja w Zamościu na 500 zł
normalny i 250 zł ulgowy.
Natomiast 14 maja w Białej Podlaskiej na 480 zł normalny i 240 zł ulgowy i 24 maja w
Krośnie na 500 zł normalny i 250 zł ulgowy.
1 czerwca 1990 roku podniesiono ceny biletów w Grudziądzu na 480 zł normalny i 240
zł ulgowy oraz w Białymstoku na 360 zł normalny i 180 zł ulgowy.
Poniżej podaję przykłady biletów używanych przeważnie na liniach podmiejskich poza
granicami miast w latach 1989/90.

Bilet w cenie 1000 zł używany np. za przejazdy w drugiej strefie podmiejskiej Jeleniej
Góry.

Bilety w cenie 1200 zł i 600 zł wykorzystywane przy przejazdach na liniach normalnych
dziennych poza granicami miast np. w Bolesławcu, Częstochowie, Lublinie, Nowym
Sączu, Olsztynie oraz w Chełmie na liniach pośpiesznych.

Bilet w cenie 1500 zł obowiązujący przy przejazdach np. na liniach z jednostki miejskiej
do podmiejskiej w Jeleniej Górze oraz w Elblągu na liniach podmiejskich poza
granicami miasta.
Poniżej przykłady kilku odmian biletów w cenie 2000 zł. Bilety takie były używane za
przejazdy jednorazowe między innymi w WPK Legnica na liniach zamiejskich

(międzymiastowych) na odległość do 30 km oraz w Krośnie na liniach poza granicami
miasta przy przejazdach na odległość od 21 do 30 km.

Nie zużyte zapasy biletów były wykorzystywane później do przestemplowywania na
nowe ceny lub dodrukowywano nazwę nowego przedsiębiorstwa komunikacyjnego w
wielu miastach.
Rok 1990 był ostatnim, w którym obowiązywały jeszcze bilety „ogólnopolskie”. W dniu
26 maja 1990 roku weszła w życie Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
terytorialnym, która organizację lokalnego transportu zbiorowego scedowała na gminy
jako zadania własne. Spowodowało to odejście od biletów ważnych na cały kraj i druk
biletów lokalnej komunikacji miejskiej ponieważ dochody ze sprzedaży biletów
pozwalały tym samym częściowo finansować komunikację miejską. Wiązało się to
również z likwidacją wojewódzkich zakładów komunikacji miejskiej i podziału ich na
lokalne zakłady komunikacyjne. W większości miast obowiązywały jeszcze ceny
biletów: normalny – 480 zł i ulgowy – 240 zł.. Odejście od biletu ogólnopolskiego i
wprowadzenie własnych biletów rozpoczęło się już w kwietniu 1990 roku przez np.:
- od 1 kwietnia – Łódź, WPK w Katowicach,
- od 1 lipca – Gdańsk, Gdynia, Kraków, Poznań,
- od 1 października – Bydgoszcz, Częstochowa, Kalisz, Kielce, Starachowice,
Wałbrzych,
- od 15 października – Szczecin,
- od 1 listopada – Olsztyn, Rzeszów, Warszawa, Wrocław,
- od 1 grudnia – Płock,
- od 1 stycznia 1991r. - Cieszyn, Lublin, Słupsk.

DODATEK
W województwie katowickim odejście od biletu ogólnopolskiego nastąpiło od 1 kwietnia
1990 roku. WPK w Katowicach kontynuuje w sprzedaży bilety jednorazowe drukowane
przez prywatną drukarnię Tadeusza Kowalczyka z Sosnowca. Nieco później pojawiły
się w sprzedaży bilety firmy Kwadrat. Bilety te można było spotkać tylko w
województwie katowickim. Drukowane w starym stylu z nazwą „Komunikacja Miejska”
lecz na drugiej stronie nie posiadały już napisów o terenie obowiązywania.

Bilety wprowadzone do sprzedaży od 1 lutego 1991 roku.

Bilety wprowadzone do sprzedaży od 20.05.1991r.

Bilety wprowadzone do sprzedaży od 1 września 1991 roku.

Bilety wprowadzone do sprzedaży od 1 czerwca 1992 roku.

W opracowaniu tym wykorzystałem zdjęcia biletów z kolekcji własnej i kolegi Roberta
Kusiorowskiego z Mikołowa. Z pewnością jest jeszcze wiele rodzajów i odmian biletów, które
były w sprzedaży w omawianym okresie, a które warte są odnotowania szczególnie bilety
okresowe. Opracowanie to nie wyczerpuje tematu biletów ważnych na cały kraj. Zdaję sobie
sprawę z tego, że zakres tematu jest znacznie większy niż by się mogło wydawać. Przy
opracowywaniu tekstu korzystałem z publikacji wymienionych w bibliografii.
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środkami masowej komunikacji miejskiej w województwie poznańskim.
38. Zarządzenia Wojewody radomskiego: nr 3/83 z dnia 05.01.1983r., nr 64/84 z dnia
06.12.1984r., nr 10/86 z dnia 14.03.1986r., nr 45/86 z dnia 25.06.1986r., nr 25/87 z dnia
27.04.1987r., nr 42/87 z dnia 02.09.1987r., nr 4/88 z dnia 04.02.1988r., nr 6/89 z dnia
11.02.1989r., nr 17/88 z dnia 11.05.1988r., nr 6/89 z dnia 11.02.1989r., nr 28/89 z dnia
25.07.1989r., nr 46/89 z dnia 18.10.1989r., w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu
środkami komunikacji masowej w województwie radomskim.
39. Zarządzenia Wojewody Rzeszowskiego: nr 8/86 z dnia 15.03.1986r., nr 51/86 z dnia

30.10.1986r., nr 25/87 z dnia 11.06.1987r., nr 30/87 z dnia 15.10.1987r., nr 7/88 z dnia
12.02.1988r., nr 19/89 z dnia 12.04.1989r., nr 34/89 z dnia 09.08.1989r., w sprawie opłat
za przewóz osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji masowej w województwie
rzeszowskim.
40. Zarządzenia Wojewody Sieradzkiego: nr 4 z dnia 18.01.1983r., nr 57 z dnia 12.12.1984r.,
nr 13 z dnia 24.03.1986r., nr 20 z dnia 06.05.1987r., nr 4 z dnia 15.02.1988r., nr 23 z
dnia 14.07.1989r., nr 25 z dnia 11.08.1989r., w sprawie ustalania taryfy opłat za przewóz
osób i bagażu autobusami Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sieradzu.
41. Zarządzenia Wojewody Skierniewickiego: nr 2 z dnia 25.01.1983r., nr 7 z dnia
03.04.1986r., nr 21 z dnia 29.09.1986r., nr 18 z dnia 29.04.1987r., nr 9 z dnia
17.03.1989r., nr 31 z dnia 16.08.1989r., nr 34 z dnia 31.08.1989r., nr 1 z dnia
15.01.1990r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji
masowej w województwie skierniewickim przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w
Skierniewicach.
42. Zarządzenia Wojewody Słupskiego: nr 8/85 z dnia 10.04.1985., nr 9/86 z dnia
10.04.1986r., nr 7/87 z dnia 08.04.1987r., nr 26/87 z dnia 27.08.1987r., nr 3/88 z dnia
04.02.1988r., w sprawie opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w
województwie słupskim.
43. Zarządzenia Wojewody Szczecińskiego: nr 2/83 z dnia 07.01.1983r., nr 12/86 z dnia
15/87 z dnia 23.06.1987r., nr 6/88 z dnia 15.02.1988r., nr 18/89 z dnia 31.03.1989r.,
nr 43/89 z dnia 07.08.1989r., nr 51/89 z dnia 30.09.1989r., nr 8/90 z dnia 22.01.1990r.,
nr 31/90 z dnia 25.04.1990r. za przewozy środkami komunikacji masowej na terenie
województwa szczecińskiego.
44. Zarządzenia Wojewody Tarnowskiego: nr 7/86 z dnia 22.03.1986r., nr 7/87 z dnia
28.04.1987r., nr 13/87 z dnia 16.09.1987r., nr 5/89 z dnia 06.02.1989r., nr 18/89 z dnia
10.08.1989r., nr 21/89 z dnia 13.10.1989r., nr 1/90 z dnia 16.01.1990r., nr 14/90 z dnia
10.04.1990r., w sprawie opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej świadczone
przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie.
45. Zarządzenia Wojewody Toruńskiego: nr 3/83 z dnia 14.01.1983r., nr 10/86 z dnia
24.03.1986r., nr 16/V/87 z dnia 12.05.1987r., nr 3/II/88 z dnia 15.02.1988r., nr 22/VII/88
z dnia 13.07.1988r., nr 36/89 z dnia 17.08.1989r., nr 46/89 z dnia 17.10.1989r., nr 21/90
z dnia 29.03.1990r., w sprawie opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej w
województwie toruńskim.
46. Zarządzenia Wojewody Wałbrzyskiego: nr 3/83 z dnia 07.01.1983r., nr 13/86 z dnia
05.04.1986r., nr 16/87 z dnia 21.04.1987r., nr 13/89 z dnia 03.03.1989r., nr 27/89 z dnia
17.06.1989r., w sprawie opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie
województwa wałbrzyskiego miast: Bielawa, Boguszów Gorce, Dzierżoniów, Niemcza,
Pieszyce, Pilawa Górna, Świdnica, Świebodzice, Szczawno Zdrój, Wałbrzych.
47. Zarządzenia Prezydenta Miasta st. Warszawy: nr 109 z dnia 31.12.1982r., nr 12 z dnia
27.03.1986r., nr 31 z dnia 25.05.1987r., nr 7 z dnia 15.02.1898r., sprawie opłat za
przejazdy środkami komunikacji miejskiej w województwie warszawskim.
48. Zarządzenia Wojewody Zamojskiego: nr 2 z dnia 21.03.1986r., nr 18 z dnia 23.09.1986r.,
nr 8 z dnia 10.04.1987r., nr 29 z dnia 18.09.1987r., nr 8 z dnia 21.02.1989r., nr 24 z dnia
16.08.1989r., nr 3 z dnia 15.01.1990r., nr 20 z dnia 18.04.1990r., w sprawie opłat za
przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie województwa zamojskiego.
49. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1987r. w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego ustawy z dnia 26 lutego 1982r. o cenach. 49. Uchwała Nr. 42 Rady Ministrów
z dnia 30 marca 1987r. w sprawie ulg w opłatach za przejazdy dla dzieci i młodzieży nie
objętych obowiązkiem szkolnym wskutek choroby lub niepełnosprawności.
50. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z dnia 28 grudnia 1987r. O
przedłużeniu mocy obowiązującej uchwały w sprawie określenia wykazu towarów i usług,
na które ustala się ceny urzędowe.
51. Uchwała Nr 106 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1988 r. w sprawie określenia wykazu
towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
52. Uchwała Nr 106 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie określenia wykazu
towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe.
53. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (weszła w życie 26 maja
1990r).

