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WPROWADZENIE
Do 1991 roku komunikacja miejska w Rybniku wykonywana była w ramach struktur
Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach. Po rozparcelowaniu
WPK Katowice Miasto Rybnik stało się jednym z członków powstałego 4 kwietnia 1991r.
Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Udział w tym
wspólnym przedsięwzięciu trwał do końca 1995r. Ponieważ dążenie do utworzenia
niezależnej własnej jednostki zajmującej się komunikacją miejską było dość duże i
doprowadziło w końcu do tego, że w dniu 28 czerwca 1995 roku Uchwałą nr 112/X/95 Rada
Miasta Rybnika podjęła decyzję o wystąpieniu z Międzygminnego Związku
Komunikacyjnego. Wypowiedzenie kończyło się 31.12. 1995r. Podjęto decyzję o utworzeniu
przy Rybnickich Służbach Komunalnych, Służby Transportu Zbiorowego, która miała za
zadanie przejęcie całości komunikacji miejskiej na terenie miasta. Wydzielone 22 linie
autobusowe w początkowym okresie obsługiwane były przez dwóch przewoźników: PST
Transgór Rybnik i PKS Rybnik. Początkowo emisją i dystrybucją biletów zajmują się jeszcze
Rybnickie Służby Komunalne. Z czasem obowiązki te przejmuje przejmuje STZ.
W latach następnych teren działania STZ powiększa się o kolejne gminy, które po
wystąpieniu z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego przyłączyły się do organizacji
transportu zbiorowego z Miastem Rybnik. Były to: Gmina Jejkowice już od grudnia 1995r.,
Gmina Lyski od września 1997r., Gminy Pilchowice i Gaszowice od listopada 1997r. Do
znacząco poprawiających komunikację miejską w regionie można zaliczyć porozumienie z
Kuźnią Raciborską z 1999r. Na nowo uruchomionej linii nr 44 relacji Rybnik – Kuźnia
Raciborska wprowadzono nowy cennik biletów od 1 czerwca 2000r. Jeszcze w 2000 roku
zawarto porozumienie z Marklowicami i Radlinem a w 2001 roku z Rydułtowami i Pszowem.
Uchwałą nr 276/XII/99 z dnia 18 października 1999 roku Rada Miasta podjęła decyzję o
wyłączeniu STZ ze struktur RSK i utworzeniu samodzielnego zakładu budżetowego pod
nazwą Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, który swoją działalność rozpoczął z dniem
1 stycznia 2000r.
Obecnie autobusy ZTZ obsługują miasto Rybnik oraz trasy do okolicznych gmin takich jak:
Czerwionka – Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Kuźnia Raciborska, Lyski, Marklowice,
Pszów, Radlin, Rydułtowy, Świerklany i Żory. Należy tu również wspomnieć o linii Ż – R
relacji Żory – Rybnik. Było to wspólne przedsięwzięcie ZTZ Rybnik i MZK Jastrzębie – Zdrój.
Linia ta uruchomiona w listopadzie 2002r. Istniała do września 2004r. Na linii tej należało
kasować specjalne bilety obowiązujące tylko na tej linii. O cenach i rodzajach biletów piszę
szerzej w opracowaniu poświęconym biletom Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z
siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Mam nadzieję, że uda mi się zebrać na tyle materiału
zdjęciowego aby przedstawić kolekcjonerom historię biletów tej linii.
Jeżeli chodzi o bilety Miasta Rybnika i ich rodzaje to do wprowadzenia od listopada 2006r.
Elektronicznej Karty Miejskiej nie było ich zbyt dużo i z zasadzie nie powinno być większych
kłopotów z zebraniem kompletu biletów. Oczywiście nie uwzględniając ich odmian oraz
licznych numerów serii głównie tych z lat 1996 – 1999. Niektóre z biletów są dość rzadkie z
uwagi na to, że obowiązywały w zbyt krótkim okresie czasu lub obowiązywały na małym
obszarze a co za tym idzie wprowadzane były do sprzedaży w dużo mniejszych ilościach niż
na liniach miejskich. Np: bilet rodzinny w cenie 3,00 zł obowiązywał tylko w sezonie letnim
2000 roku ponieważ w następnej Uchwale Rady Miasta z 16 października 2000 roku
wprowadzającej nowy cennik opłat od 1 stycznia 2001r. już się go nie publikuje.
Wzory biletów jednorazowych obowiązujących w latach 1996 – 1999 nawiązywały do biletów
z czasów MZK i różniły się tylko kolorem. Bilety sprzedawane w stacjonarnych punktach
sprzedaży posiadały kolor niebieski natomiast te sprzedawane przez kierowców kolor
zielony. Były to też bilety dwustronnego kasowania gdzie przy przejazdach normalnych
należało kasować bilet z dwu stron a przy ulgowych z jednej strony.
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Nowy wzór biletów wprowadzono od 1 stycznia 2000 roku. Były to już bilety jednostronnego
kasowania, osobne na przejazdy normalne i osobne na przejazdy ulgowe. Kierowcy
sprzedawali jeden rodzaj biletu i w zależności od długości przejazdu na liniach
wybiegających poza miasto należało kasować jeden lub dwa bilety.
Pod koniec 2001 roku wzór biletów zmienił się nieznacznie tj. zmieniono kształt tarczy
herbowej miasta oraz usunięto z niej koronę. Od tego czasu na biletach jednorazowych
wprowadzanych do sprzedaży w kolejnych latach możemy zaobserwować różne odcienie
koloru niebieskiego, zielonego i pomarańczowego. Ponadto pewną zmianą jest również
wprowadzenie na przełomie lat 2004/2005 zabezpieczenia irisafe. Zabezpieczenie to miały
tylko bilety w cenie 2,10 zł i 1,20 zł oraz bilety sprzedawane przez kierowców w cenie 2,50 zł.
Jeżeli chodzi o bilety miesięczne to w początkowym okresie posiadały one jeszcze symbolikę
z MZK tj. S1. Po podwyżce cen biletów we wrześniu 1996 roku bilety nie posiadają już
symbolu S1. Przykładowe wzory biletów miesięcznych zamieszczam poniżej.
Z uwagi na to, że w opracowaniu tym nie udało mi się zamieścić zdjęć wszystkich rodzajów
biletów jednorazowych i okresowych załączam cenniki biletów obowiązujące w latach 1996 –
2006 tj. do wprowadzenia Elektronicznej Karty Miejskiej w dniu 18 listopada 2006 roku.
Zamieszczone w opracowaniu bilety pochodzą w większości z kolekcji kolegi Roberta
Kusiorowskiego z Mikołowa. W uzupełnieniu zdjęć pomogli mi również Pan Janusz
Mikołajczyk z Łodzi i Pan Roman Mazurkiewicz z Koszalina. Wszystkim chciałbym bardzo
podziękować za udzieloną pomoc w przygotowaniu tego opracowania. Mam nadzieję, że
pomimo licznych braków w dokumentacji zdjęciowej opracowanie to będzie pomocne dla
licznej i stale wzrastającej rzeszy kolekcjonerów biletów komunikacji miejskiej w Polsce.
Może z czasem uda nam się uzupełnić to opracowanie o brakujące bilety jak też o nowe
informacje dotyczące występowania innych odmian biletów.
Na koniec chciałbym również podziękować Wydziałowi organizacyjnemu Urzędu Miasta
Rybnika za zrozumienie i pomoc w udostępnieniu archiwalnych Uchwał Rady Miejskiej z lat
1995 – 2001 zawierających ceny biletów obowiązujące w komunikacji miejskiej
organizowanej przez Miasto Rybnik.
BILETY JEDNORAZOWE
Bilety obowiązujące od 01.01.1996r. do 31.09.1996r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od długości przejazdu.

Bilet sprzedawany w punktach
sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców
w autobusach.

Bilety w cenie 70 gr/7000 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................
Bilety w cenie 80 gr/8000 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................
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Bilety obowiązujące od 01.09.1996r. do 31.12.1996r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od długości przejazdu.

Bilet sprzedawany przez kierowców
w autobusach.

Bilet sprzedawany w punktach
sprzedaży.

Bilety w cenie 80 gr/8000 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................
Bilety w cenie 90 gr/9000 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................

Bilety obowiązujące od 01.01.1997r. do 31.12.1997r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od przejechanych przystanków.

Bilet sprzedawany przez kierowców
w autobusach.

Bilet sprzedawany w punktach
sprzedaży.

Bilety w cenie 1 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................
Bilety w cenie 1,20 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................
3

Bilety obowiązujące od 01.01.1998r. do 31.12.1998r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od przejechanych przystanków.

Bilet sprzedawany w punktach
sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców
w autobusach.

Bilety w cenie 1,20 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................
Bilety w cenie 1,50 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................

Bilety obowiązujące od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od przejechanych przystanków.

Bilet sprzedawany w punktach
sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców
w autobusach.

Bilety w cenie 1,40 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................
Bilety w cenie 2,00 zł., papier biały ze znakiem wodnym o wymiarach 6,5 cm × 3,4 cm.
Znane serie: A1, A2, A3, itd. do ...............; B1, B2 itd. do ...............; C1, C2, itd. do ...............
E1, E2, itd. do .................: F1, F2, itd. do ..................; G1, G2, itd. do ...................
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Bilet wprowadzony do sprzedaży od 1 czerwca 1999 roku po uruchomieniu nowych
linii do Ochojca, Rud i Rydułtów.
Za przejazdy jednorazowe autobusem danej linii niezależnie od ilości
przejechanych przystanków.

2 zł

(Bilet dwustronnego kasowania – niebieski).

Bilety obowiązujące od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od przejechanych przystanków.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców w autobusach niezależnie od ilości
przejechanych przystanków.
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Za przejazdy jednorazowe na liniach do Ochojca, Rud i Rydułtów
niezależnie od ilości przejechanych przystanków.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

W cenniku brak jest zapisu o cenie za przejazd w przypadku zakupu biletu u kierowcy.

Bilety obowiązujące od 01.06.2000r. do 31.12.2000r.
Za przejazdy jednorazowe na linii 44 relacji Rybnik – Kuźnia Raciborska.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców w autobusach.
Przy zakupie biletów u kierowcy należało kasować dwa bilety za 2,40 zł
aby uzyskać wymaganą cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem – 4,80 zł.
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Za przejazdy rodzinne w okresie lipiec – sierpień do wyznaczonych
ośrodków rekreacji: kąpielisko „RUDA”, Ośrodek MOSIR w Kamieniu i nad zalew.
Bilet jednorazowy dla rodziców i opiekunów z dziećmi do 15 roku życia.

Bilety obowiązujące od 01.01.2001r. do 30.11.2001r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od przejechanych przystanków.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców w autobusach niezależnie od ilości
przejechanych przystanków.
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Za przejazdy jednorazowe na liniach do Ochojca, Rud i Rydułtów
niezależnie od ilości przejechanych przystanków.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Kierowcy sprzedawali takie same bilety jak na liniach miejskich.
Przy zakupie biletów u kierowcy należało kasować dwa bilety za 2,50 zł
aby uzyskać wymaganą cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem – 5,00 zł.

Za przejazdy jednorazowe na linii 44 relacji Rybnik – Kuźnia Raciborska.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

U2
2,60 zł

N2
4,20 zł

Kierowcy sprzedawali takie same bilety jak na liniach miejskich.
Przy zakupie biletów u kierowcy należało kasować dwa bilety za 2,50 zł
aby uzyskać wymaganą cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem – 5,00 zł.

W związku z zawartymi porozumieniami w 2000 roku z Marklowicami i Radlinem oraz
Rydułtowami i Pszowem w 2001 roku wprowadza się na tych liniach nowy cennik biletów
uwzględniając wprowadzone przystanki graniczne. Od 1 sierpnia 2001r. nowy cennik biletów
przewidywał, że przejazd na tych liniach z obu stron przystanku granicznego kosztował
będzie: N – 1,90 zł i U – 1,00 zł. Natomiast przejazd z przekroczeniem przystanku
granicznego wynosił N – 2,70 zł i U – 1,50 zł. Zmieniły się również nieznacznie wzory
biletów. Kupując bilet u kierowcy cena za przejazd wynosiła 2,50 zł a przy przekroczeniu
przystanku granicznego 5,00 zł. Kierowcy sprzedawali bilety tylko w cenie 2,50 zł.
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Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta oraz na wyżej wymienionych liniach z obydwu
stron przystanku granicznego.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Brak danych czy pozostałe bilety tj. N1 – 2,70 zł, U1 – 1,50 zł i K – 2,50 zł również zostały
wprowadzone do sprzedaży ze zmienionym wzorem. Być może, że z uwagi na mniejszy
pobyt na te bilety i dość duże istniejące już zapasy wydrukowanych biletów nie wprowadzono
do sprzedaży nowego wzoru.

Bilety obowiązujące od 01.12.2001r. do 31.01.2003r.r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od przejechanych przystanków
oraz na liniach do Marklowic, Rydułtów, Pszowa i Lysek
z obydwu stron przystanku granicznego.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców w autobusach niezależnie od ilości
przejechanych przystanków.
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Za przejazdy jednorazowe na liniach do Rud niezależnie od ilości przejechanych
przystanków oraz na liniach do Marklowic, Rydułtów, Pszowa i Lysek
z przekroczeniem przystanku granicznego.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Kierowcy sprzedawali takie same bilety jak na liniach miejskich.
Przy zakupie biletów u kierowcy należało kasować dwa bilety za 2,50 zł
aby uzyskać wymaganą cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem – 5,00 zł.
Za przejazdy jednorazowe na linii 44 relacji Rybnik – Kuźnia Raciborska.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

N2
4,50 zł

U2
2,90 zł

Kierowcy sprzedawali takie same bilety jak na liniach miejskich.
Przy zakupie biletów u kierowcy należało kasować dwa bilety za 2,50 zł
aby uzyskać wymaganą cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem – 5,00 zł.

Od 1 marca 2002 roku wraz z wprowadzeniem na linii 44 relacji Rybnik – Kuźnia Raciborska
przystanku granicznego w Rudach tj. Rudy Kościół wprowadza się również nowy cennik
biletów. Osoby wsiadające lub wysiadające na przystankach między Rybnikiem a Rudą lub
Rudą a Kuźnią Raciborską nie muszą już płacić za przejazd jak na całej trasie. Za przejazd
autobusem z Rybnika do przystanku Rudy Kościół niezależnie od przejechanych
przystanków należało płacić N1 – 2,80 zł i U1 – 1,50 zł, u kierowcy 2 bilety po 2,50 zł.
Natomiast przejazd od przystanku Rudy Kościół do przystanku Kuźnia Raciborska
niezależnie od przejechanych przystanków N – 2,10 zł i U – 1,20 zł, u kierowcy K – 2,50 zł.
Prawdopodobnie od tego czasu zaprzestano emisji osobnych biletów dla tej linii N2 – 4,50 zł
i U2 – 2,90 zł. W uchwale wprowadzającej nowy cennik brak jednak jest wzmianki o cenie za
przejazd na całej trasie z Rybnika do Kuźni Raciborskiej.
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Bilety obowiązujące od 01.02.2003r. do wyczerpania zapasów w 2005r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od przejechanych przystanków
oraz na pozostałych liniach z obydwu stron przystanku granicznego.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców w autobusach niezależnie od ilości
przejechanych przystanków.

Za przejazdy jednorazowe na pozostałych liniach niezależnie od ilości przejechanych
przystanków z przekroczeniem przystanku granicznego.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Kierowcy sprzedawali takie same bilety jak na liniach miejskich.
Przy zakupie biletów u kierowcy należało kasować dwa bilety za 2,50 zł
aby uzyskać wymaganą cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem – 5,00 zł.
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Bilety z zabezpieczeniem irisafe wprowadzane do sprzedaży sukcesywnie
od stycznia 2005r. i obowiązujące do czasu wprowadzenia
Elektronicznej Karty Miejskiej w dniu 18.11.2006r.
Za przejazdy jednorazowe na terenie miasta niezależnie od przejechanych przystanków
oraz na pozostałych liniach z obydwu stron przystanku granicznego.
Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

Bilet sprzedawany przez kierowców w autobusach niezależnie od ilości
przejechanych przystanków.

Bilety N1 w cenie 2,80 zł i U1 w cenie 1,50 zł pozostały bez tego zabezpieczenia do końca
ich obowiązywania. W drugiej połowie roku 2006 pojawiły się przedruki biletów N1 2,80 zł na
cenę 2,10 zł. Z początkiem sierpnia 2006 roku zainstalowano automaty biletowe, w których
można się było zaopatrzyć w aktualnie obowiązujące bilety. Przykłady biletów poniżej.
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BILETY MIESIĘCZNE I DWUTYGODNIOWE
Z uwagi na dość duże braki w dokumentacji zdjęciowej zamieszczam pojedyncze przykłady
biletów miesięcznych i dwutygodniowych będących w sprzedaży na przestrzeni tych
kilkunastu lat obowiązywania biletów papierowych. Dla ułatwienia w kompletowaniu zbioru
załączam cenniki biletów. Mam nadzieję, że pomoże to w znacznej mierze w uzupełnieniu
kolekcji

Bilety obowiązujące od 01.01.1996r. do 31.08.1996r.
W pierwszym okresie w sprzedaży były tylko bilety miesięczne z symbolem S1.
Przejazdy wszystkimi liniami na terenie miasta.
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Bilety obowiązujące od 01.07.1996r. do 31.12.1996r.
Od lipca 1996 roku oprócz biletów miesięcznych wprowadzono do sprzedaży
również bilet okresowy 14 dniowy.
Przejazdy wszystkimi liniami w określonym miesiącu.

Bilety obowiązujące od 01.01.1997r. do 31.12.1997r.
Przejazdy wszystkimi liniami w określonym miesiącu.

Bilety obowiązujące od 01.01.2000r. do 31.12.2000r.
Przejazdy wszystkimi liniami w określonym miesiącu.
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Bilety obowiązujące od 01.01.2001r. do 31.12.2000r.
Przejazdy wszystkimi liniami w określonym miesiącu.

Bilety w tej samej cenie obowiązywały też od 01.08.2001r. na liniach do Marklowic, Pszowa,
Rydułtów i Lysek na odcinku z Rybnika do przystanku granicznego tych linii.

Bilety obowiązujące od 01.12.2001r. do 29.02.2002r.
Przejazdy wszystkimi liniami w określonym miesiącu na terenie miasta Rybnika i na liniach
do Marklowic, Pszowa, Rydułtów i Lysek na odcinku z Rybnika do przystanku granicznego
tych linii.

Bilety okresowe (14 dniowe ogólnodostępne) obowiązujące na liniach jak wyżej.
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Bilety obowiązujące od 01.02.2003r. Bilety z zabezpieczeniem irisafe wprowadzane do
sprzedaży sukcesywnie od stycznia 2005r. i obowiązujące do czasu wprowadzenia
Elektronicznej Karty Miejskiej w dniu 18.11.2006r.

Bilety okresowe (14 dniowe ogólnodostępne) obowiązujące na liniach jak wyżej.
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