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1. Wprowadzenie
Kolekcjonowanie biletów autobusowych, w szczególności komunikacji miejskiej staje się
w Polsce coraz popularniejsze. Nie jest może ono jeszcze tak znane i rozpowszechnione jak
zbieranie monet czy znaczków, jednak z roku na rok pojawiają się nowe osoby interesujące
tym zagadnieniem. Od kilku lat organizowane są również specjalne zloty miłośników biletów,
na których można spotkać się i powymieniać z kolekcjonerami z innych zakątków Polski.

Na tak duże zainteresowanie z pewnością wpłynęły dwa czynniki. Zmiany ustrojowe na
początku lat 90-tych spowodowały podział państwowych zakładów komunikacji miejskiej, co
wymusiło na władzach lokalnych obowiązek zapewnienia transportu publicznego lokalnej
społeczności. Na gminy również przeszła gestia ustalania cen za przejazdy oraz ich
dofinansowania. Wraz z zaprzestaniem emisji biletów ważnych na cały kraj, nowo powstałe
przedsiębiorstwa transportu zbiorowego w poszczególnych miastach rozpoczęły dystrybucję
własnych biletów, częstokroć o różnorodnych i bogatych wzorach, różniących się między sobą.
Drugim jakże ważnym czynnikiem w rozwoju pasji biletowej, stał się coraz powszechniejszy
dostęp do globalnej sieci. Dzięki temu, wielu z Nas udało się nawiązać nowe kontakty z
osobami o podobnych zainteresowaniach z różnych części kraju.

Opracowanie ma na celu przybliżyć oraz pogłębić wiedzę o biletach komunikacji miejskiej
obowiązujących w Tychach i okolicy, które zostały wydane od roku 1994. Konstrukcja
opracowania opiera się na założeniu, iż ma ono służyć przede wszystkim kolekcjonerom
biletów komunikacji miejskiej, a także wszystkim zainteresowanym komunikacją zbiorową
w Polsce.
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2. Podziękowania
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, dzięki którym mogłem stworzyć to małe
opracowanie dotyczące tyskich biletów komunikacji miejskiej.

Szczególne wyrazy podziękowania składam Panu Wiesławowi Stelmaszczyk za zainspirowanie
do

stworzenia

tego

przeglądu,

Panu

Lucjanowi

Dec

za

wszelką

pomoc

w zdobyciu niezbędnych informacji o taryfach i cennikach oraz biletów, a także wszystkim
napotkanym osobom z Urzędu Miasta w Tychach za zrozumienie oraz udaną współpracę
w zdobywaniu niezbędnych, archiwalnych uchwał Rady Miasta.

Jakże ważne podziękowania składam także wszystkim znajomym kolekcjonerom biletów
autobusowych. Bez ich pomocy nie można by było zobaczyć bogatej różnorodności wzorów
i rodzajów tyskich biletów.
Za udostępnienie brakujących biletów dziękuję następującym osobom:
Maciej Kobyliński, Marek Biela, Łukasz Bury, Marcin Rechłowicz, Jacek Śmietański, Piotr
Deresiński.
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3. Rys historyczny
Historia komunikacji miejskiej w Tychach sięga roku 1959, kiedy to powstała pierwsza
zajezdnia autobusowa w mieście. Działała ona w ramach oddziału Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach, zapewniając transport publiczny w rejonie
Tychów, Mikołowa, Bierunia Starego oraz Mysłowic i Pszczyny. Na wszystkich liniach
obowiązywały jednakowe bilety, wydawane przez WPK Katowice.

W roku 1982 powstała w mieście sieć trolejbusowa, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Powstanie takiej sieci w aglomeracji katowickiej wiązało się z wprowadzeniem odpowiednich
adnotacji na biletach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.

Reforma ustrojowa w Polsce na przełomie lat 80-tych i 90-tych wywołała dość znaczne
zamieszanie w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w regionie. Ustawa z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie terytorialnym wniosła, iż organizacja komunikacji miejskiej jest
zadaniem

własnym

gmin.

Ustawa

przewidywała

również

możliwość

tworzenia

w aglomeracjach miejskich związków międzygminnych w celu wspólnego wykonywania zadań
publicznych, w tym również transportu publicznego.

13 września 1991 r. podpisano Zarządzenie Wojewody Katowickiego w sprawie podziału WPK
Katowice. Dokument przewidywał powołanie, w oparciu o majątek dotychczasowych
Zakładów WPK, dwunastu autobusowych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej oraz
Przedsiębiorstwa Komunikacji Tramwajowej z siedzibą w Katowicach. Tym samym w dniu
1.10.1991 r. powstało, jako samodzielny podmiot prawny, Przedsiębiorstwo Komunikacji
Miejskiej w Tychach.

Niespełna tydzień później po podpisaniu zarządzenia wojewody niektóre gminy aglomeracji
katowickiej zdecydowały się urzeczywistnić koncepcję związku komunikacyjnego i utworzyły
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP).
Uchwały o przystępowaniu do Związku były podejmowane przez kolejne gminy już od lutego
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1991 r. Na samym początku zakładano, że w skład KZK GOP wejdą wszystkie gminy aglomeracji
katowickiej, obsługiwane przez system komunikacji miejskiej, w tym również rejon tyski.

Pomimo powołania Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP i jego rejestracji w grudniu
1991 roku, do końca czerwca 1993 r. system komunikacji miejskiej w aglomeracji katowickiej
był nadal koordynowany przez Wojewodę Katowickiego. Jako powód takiego stanu
przedstawiano nie zakończony jeszcze wówczas proces komunalizacji nowopowstałych
Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej. Tak więc usługi komunikacyjne wykonywało nadal
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. W tym też okresie przejściowym
funkcjonował bilet autobusowy - wspólny dla wszystkich komunalnych przedsiębiorstw
przewozowych. Do 1 marca 1993 r. każdy PKM rozprowadzał bilety, które były wzajemnie
honorowane. Nie stworzono jednak spójnego systemu ich dystrybucji. Przedsiębiorstwa
otrzymywały te bilety w cenie druku i doszło do ostrej konkurencji w ich sprzedaży, gdyż
dochody pozostawały w przedsiębiorstwach. Stało się to jedną z przyczyn braku integracji
taryfowo-biletowej w GOPie oraz wyraźnego rozłamu na różne systemy taryfowe.
I tak w latach 1993-1994 na obszarze GOP w zakresie komunikacji autobusowej,
funkcjonowało sześć różnych organizatorów komunikacji miejskiej i taryf:
o

KZK GOP w Katowicach - zarządzanie komunikacją miejską na obszarze gmin
członkowskich,

o

Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Jaworznie,

o

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Świerklańcu -komunikacja na terenie
Tarnowskich Gór, Piekar Śląskich i okolicznych gmin wiejskich,

o

Miasto Tychy - przewozy komunalne na obszarze gmin sygnatariuszy Porozumienia
Komunalnego Rejonu Tyskiego,

o

Miasto Bytom,

o

Miasto Gliwice.

Jak więc widać, w aglomeracji katowickiej nie doszło do utworzenia jednej instytucji
zarządzającej transportem publicznym, a rozłam stawał się coraz bardziej wyraźniejszy
w następnych latach.
I tak oto rozpoczyna się historia biletów tyskich…
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4. Przegląd taryf i biletów
W tym dziale są zaprezentowane wszystkie taryfy i cenniki jakie obowiązywały w komunikacji
miejskiej obsługującej rejon tyski. Odpowiednie dane są zebrane w postaci tabelarycznej
osadzonej w ścisłych ramach czasowych, narzuconych przez uchwały Rady Miejskiej
w Tychach. Po przytoczeniu odpowiedniej taryfy jest galeria biletów ważnych w tym czasie.
Opracowanie nie obejmuje różnic wynikających z zastosowanego znaku wodnego, czy też
hologramu. Nie uwzględniono również różnic w oznaczeniu serii na starszych biletach.
Jak będzie można zauważyć, tak duża ilość poszczególnych okresów wynika z faktu, że często
dochodziło do podwyżek tylko jednego rodzaju biletów (jednorazowych albo okresowych).
Poszczególne bilety mogły więc być w obiegu przez dłuższy okres, niż to wynika z obranych
przedziałów czasowych. Od kilku ostatnich podwyżek praktykuje się również zasadę, że bilety
sprzed zmiany ceny obowiązują jeszcze jakiś czas na normalnych zasadach, bez dokupowania
dopłat czy zamiany na nowe nominały za dopłatą.
Od samego początku w Tychach i okolicy istnieje taryfa czasowa, uzależniająca koszty
przejazdu od czasu podróży. Początkowe bilety, choć pozbawione odpowiednich nadruków,
były ważne odpowiednio przez 20, 40 lub 90 minut. Do dnia dzisiejszego jest to jedyna taryfa
całkowicie czasowa w rejonie GOP.
Pierwsze bilety za przejazdy jednorazowe wprowadzone do sprzedaży przez PKM w Tychach
ukazały

się

w

marcu

1994

roku.

Były

to

bilety

dwustronnego

kasowania,

z charakterystycznym wzorem „plastrów miodu” pośrodku oraz literką T w kółku. Podobny
wzór obowiązywał również na biletach okresowych – miesięcznych. Za przejazd jednorazowy
normalny należało skasować bilet z dwóch stron, a za przejazd ulgowy tylko jedną stronę
biletu. Można go było później wykorzystać na kolejny przejazd ulgowy. Kierowca pojazdu
sprzedawał wszystkie nominały biletów jednorazowych po cenach zwiększonych o opłatę
manipulacyjną.

Pierwsza zmiana taryfy i podwyżka cen miała miejsce już pod koniec 1994 roku,
w październiku. Najpopularniejsze bilety na 20 i 40 minut podrożały aż o 50 %. Wzór biletów
się nie zmienił, dalej to „plastry miodu” w środkowej części. Za to cena podana jest już
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w nowych i starych złotych. Dość znacznym zmianom uległy również bilety okresowe,
zrezygnowano z kilku typów, wszystkie stały biletami na okaziciela, a także wprowadzono bilet
dobowy ważny przez 24 h od momentu skasowania oraz weekendowy. Ten ostatni jest dość
interesujący. Był ważny od piątku, od godziny 18.00 do godziny 24.00 w niedzielę dla rodziców
i ich dzieci do latu 18-tu. Mimo bardzo korzystnej ceny, nie cieszył się zbytnią popularnością i
obecnie ten rodzaj jest niezwykle trudny do zdobycia.

Kolejna mała zmiana nastąpiła w połowie kwietnia 1995 roku. Podrożała opłata manipulacyjna
z 5 gr do 10 gr oraz rozszerzono zakres obowiązywania biletu 30-dniowego „S” o sieć PKT
Katowice. Wart odnotowania jest także fakt, iż z taryf znika zapis o przejazdach liniami
pośpiesznymi. W lipcu tego samego roku podrożały bilety okresowe, 30-dniowe.

Styczeń 1996 roku przyniósł następną podwyżkę cen za przejazdy. Podrożały wszystkie rodzaje
biletów. Do obiegu wprowadzono także jedyny jak na razie tyski bilet uzupełniający
o nominale 20 gr. Modyfikacji uległ również wzór biletów jednorazowych. Charakterystyczne
czerwone plastry miodu zajęły całą powierzchnię biletu, a litera T w kółeczku stała się wyraźnie
mniejsza. Już w sierpniu 1996 roku, pasażerów czekała kolejna podwyżka, po raz kolejny
biletów

okresowych

30-dniowych.

Cena

biletów

jednorazowych

oraz

dobowych

i weekendowego pozostała bez zmian. W tym miejscu należy wspomnieć o odmianach biletów
jednorazowych z tego okresu. Zaraz po podwyżce w styczniu bilety miały jeszcze dwie ceny, w
nowych

i

starych

złotych.

Pod

koniec

roku

już

tylko

w

nowych

złotych.

W międzyczasie na biletach jednorazowych pojawiło się czarne pole na jednym z plastrów
miodu.

Dnia 12.09.1996 weszła w życie uchwała Rady Miejskiej, która utworzyła z dniem
1 października 1996 roku zakład budżetowy pod nazwą Miejski Zarząd Komunikacji (MZK)
(Rys. 1). Został on wydzielony z Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. w Tychach
i powołany do organizowania komunikacji zbiorowej, a przede wszystkim projektowania linii
komunikacyjnych, sporządzania rozkładów jazdy, zawieranie umów z przewoźnikami a także
emisji i dystrybucji biletów. Zmiana ta nie pozostała bez echa dla biletów – od początku roku
1997 widnieje na nich logo MZK.
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Rys. 1. Obszar działania MZK Tychy do 2015 roku

Pierwsza podwyżka za czasów MZK miała miejsce w styczniu 1997 roku. Podrożały bilety
jednorazowe. Zwiększyła się również opłata manipulacyjna za sprzedaż biletu w pojeździe do
20 gr. Na biletach w tle był nadal wzór z plastrami miodu, jednak były one już znacznie mniejsze
i żółte. Początkowo na biletach nie było informacji przez jaki czas od skasowania są ważne,
jednak pojawiła się ona dość szybko. Ceny i wzory biletów okresowych zostały na
dotychczasowym poziomie sprzed utworzenia MZK do marca 1997 roku. Wtedy to MZK poza
podwyżką cen wszystkich dotychczasowych biletów okresowych na okaziciela wprowadził do
obiegu także bilety okresowe imienne.

Kolejna zmiana miała miejsce w lipcu 1997. Na mocy odpowiedniej uchwały taryfa została
rozszerzona ponownie o przejazdy liniami pośpiesznymi. Pojawiła się jednorazowa
i okresowa dopłata umożliwiająca przejazd takimi liniami. Do obiegu wszedł również wspólny
bilet z KZK GOP Katowicach. Umożliwiał on pasażerom podróżowanie wszystkimi liniami
w całej sieci autobusowej MZK Tychy i KZK GOP Katowice.

Następna podwyżka cen biletów okresowych przyszła w styczniu, a jednorazowych w marcu
1998 roku. Wśród biletów jednorazowych pojawił się osobny bilet normalny i ulgowy na linie
8

pośpieszne. Kierowca natomiast nie sprzedawał już wszystkich możliwych nominałów, tylko
wprowadzono jeden specjalny bilet ważny na całej trasie przejazdu pojazdu w którym został
zakupiony lub przez 40 minut w razie przesiadek. Pojawiła się również dopłata na linie
pośpieszne z opłatą manipulacyjną. Gruntowne zmiany przeszły również bilety okresowe.
Zmieniono symbolikę biletów, która istnieje do dnia dzisiejszego. Z oferty zniknął na stałe bilet
weekendowy, wprowadzono bilet wolnej jazdy.

Kolejna zmiana miała miejsce ponad rok później, w marcu 1999 r. Podrożało większość
biletów, ceny nie zmieniły się tylko dla biletów dobowych i przejazdów liniami pośpiesznymi.

W październiku 1999 roku zdrożały po raz kolejny wszystkie bilety jednorazowe. Pojawił się
również bilet szkolny. Co ważniejsze z podwyżką tą zmienił się wzór wszystkich biletów.
Dotychczasowy z żółtymi plastrami miodu, zastąpił charakterystyczny wzór geometryczny.
Zmiana nie dotyczyła biletu KSC (wspólnego z KZK GOP Katowice), gdyż bilety te były
drukowane wg wzoru i formatu biletów katowickich. Dodatkową zmianą było rozdzielenie
biletów na normalne i ulgowe – od tej pory wszystkie bilety jednorazowe kasuje się z jednej
strony, za wyjątkiem dwustronnego zakupionego u kierowcy, notabene z błędem gdyż
widnieje na nim napis jakoby był tylko ulgowym.

Po trzech miesiącach, w styczniu 2000 roku podróżnych czekała kolejna podwyżka cen biletów,
podrożały wszystkie rodzaje biletów. Na biletach w lewym dolnym rogu pojawiła się adnotacja
o zawartym w cenie biletu podatku VAT. W trakcie obowiązywania tego cennika zmianie uległ
również wzór biletów KSC – pojawił się m.in. hologram.

Następne zmiany i podniesienie cen biletów miało miejsce w grudniu 2000 roku. Zdrożały
wszystkie rodzaje biletów (bilety jednorazowe na 20 minut i ich okresowe odpowiedniki T-1
podrożały nieco później, 15 stycznia 2001 r.). Z oferty biletów okresowych zniknęły bilety
wspólne z PKT Katowice (TT i TOT), gdyż sieć tramwajowa PKT Katowice podpisała
porozumienie z KZK GOP Katowice o wspólnym bilecie. Stąd też ich rolę przejął dotychczasowy
bilet KSC. W tym też okresie na biletach jednorazowych pojawiła się pierwsza w historii
reklama na rewersach. Reklamowano wtedy kampanię społeczną „Bezpieczne Tychy”, na
biletach występuje w dwóch odmianach, różniących się położeniem.
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Powyższy cennik przetrwał do lutego 2002 roku, kiedy miała miejsce kolejna podwyżka cen
wszystkich rodzajów biletów. Bilety z tego okresu mają jasnozielony numerator oraz
informację o podatku VAT w dolnym rogu. Jest to ważne, gdyż kolejna zmiana w czerwcu 2003
roku przyniosła podwyżkę cen tylko biletów okresowych, zmieniając jednocześnie ich
kolorystykę. Z biletów jednorazowych z kolei zniknął napis o podatku. W tym okresie
zmieniano również kolor używanego numeratora. W obiegu były bilety z numeratorem
ciemnozielonym, pomarańczowym i różowym. Pod koniec obowiązywania taryfy w sprzedaży
pojawił się specjalny bilet za przewóz bagażu o symbolu B. Lata 2002 - 2005 na biletach
jednorazowych przyniosły kolekcjonerom pięć kolejnych reklam. Ponownie „Bezpieczne
Tychy” oraz krótka seria „Śląskiej Jesieni Gitarowej” na biletach do czerwca 2003 roku oraz
trzy reklamy: „Sklep S”, „Sklep Kronika” oraz „E. Leclerc” na biletach jednorazowych
z różowym numeratorem.

Kolejna podwyżka większości cen biletów miała miejsce w maju 2005 roku. Podrożały
wszystkie bilety jednorazowe oraz okresowe, za wyjątkiem tych związanych z przejazdami
liniami pośpiesznymi. W wyniku braku porozumienia z KZK GOP Katowice, likwidacji uległ
wspólny bilet KSC. Jako nowość w ofercie pojawiły się bilety tygodniowe, ważne przez 168
godzin od momentu skasowania. Został również rozdzielony na normalny i ulgowy bilet
zakupiony u kierowcy linii zwykłej, w cenach takich samych jak przejazd do 90 minut.
W trakcie obowiązywania tej taryfy w czerwcu 2006 roku nastąpiła istotna zmiana z punktu
kolekcjonerskiego. Wprowadzono całkiem odmienny wzór biletów, eksponujący czas i rodzaj
ważności. Zniesiono również opłatę manipulacyjną za zakup dopłaty u kierowcy linii
pośpiesznej. Pojawiło się łącznie 5 reklam. Na biletach ze wzorem geometrycznym ponownie
reklamował się sklep „E. Leclerc”, tym razem w dwóch wersjach – dużej i wyraźnie mniejszej.
Natomiast na części biletów z dużym czasem ważności pojawiły się reklamy „SKOK Piast”,
„CitiFinancial” oraz „Kredyty Bankowe”.

Kolejna zmiana cen biletów miała miejsce we wrześniu 2008 roku. Podrożały wszystkie bilety,
za wyjątkiem bagażowego, ważnych 20 minut oraz biletów dobowych i tygodniowych. Jako
nowość pojawił się bilet kwartalny K-2, ważny w całej sieci MZK Tychy. Natomiast
w połowie grudnia 2008 wystartowało szybkie połączenie kolejowe pomiędzy Tychami
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a Katowicami (SKR). W porozumieniu z PKP wprowadzono tzw. Taryfę Pomarańczową, dzięki
której istnieje wspólny bilet kolejowo-autobusowo-trolejbusowy ważny w granicach miasta
Tychy i pociągach osobowych na trasie Tychy Miasto – Katowice. W przypadku podróży do
Katowic bilet jednorazowy jest ważny w autobusie bądź trolejbusie przez 30 minut od
momentu skasowania biletu w pojeździe, a rozpoczęcie podróży pociągiem na podstawie tego
samego biletu musi nastąpić do 60 minut od pierwszego skasowania w autobusie lub
trolejbusie. Bilet kasowany jest ponownie przez konduktora w pociągu i zachowuje swoją
ważność do momentu dotarcia pociągu do stacji Katowice. Natomiast w przypadku podróży
z Katowic do Tychów bilet jest kasowany przez konduktora na stacji i zachowuje swoją
ważność do stacji w Tychach. Rozpoczęcie podróży tyskim autobusem lub trolejbusem na
podstawie tego samego biletu musi nastąpić do 60 minut od momentu pierwszego skasowania
w

pociągu.

Bilet

kasowany

jest

ponownie

w

autobusie

lub

trolejbusie

i zachowuje ważność przez 30 minut od momentu skasowania w pojeździe komunikacji
miejskiej.

Z kolei od maja 2009 roku, w wyniku wygrania przetargu na druk biletów przez inną firmą niż
dotychczas, nieznacznej modyfikacji uległy wzory biletów. Zmienił się grzbiet biletu
z rodzajem oraz pojawiła się sygnatura drukarni. Bilety wg tego wzoru, są sukcesywnie
wprowadzane do obiegu, wraz z wyczerpywaniem się starszych zapasów.

Warto również wspomnieć że od 21 grudnia 2009 wprowadzono do obiegu dodatkowy,
nowoczesny system dystrybucji biletów – sprzedaż biletów za pośrednictwem telefonu
komórkowego. Do tego celu wykorzystano platformę moBilet.

Maj 2010 roku przyniósł następną zmianę taryfy. Z biletów czasowych podrożały tylko te
obwiązujące na 20 minut. Pociągło to za sobą również podwyżkę ceny biletu bagażowego.
Gruntowną zmianę za to przeszły opłaty za podróż liniami pośpiesznymi. Zrezygnowano
z dotychczas stosowanej ulgi 33% na rzecz 50%. Dotychczasową jednorazową dopłatę do
przejazdu linią pośpieszną zastąpiły bilety-dopłaty z rozróżnieniem odpowiednio na normalne
i ulgowe. Wśród biletów okresowych podrożały bilety tygodniowe, kwartalne oraz miesięczny
na okaziciela na całą sieć. Dla miesięcznych dopłat również wprowadzono rozróżnienie na
normalne i ulgowe. Poza tym wprowadzono ważną zmianę w wyglądzie biletów. Bilety
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normalne od tej pory mają niebieskie tło w przeciwieństwie do ulgowych. Te mają żółte tło.
Zmiana ta została wprowadzona na wniosek kierowców autobusów i ma związek z
obowiązującym od 15 marca 2010 roku w pojazdach MZK Tychy systemem wsiadania
pierwszymi drzwiami.

Kolejna zmiana cen za przejazdy w środkach komunikacyjnych działających na zlecenie MZK
Tychy miała miejsce 1 sierpnia 2011 roku. Podrożały wszystkie bilety z wyjątkiem tych
obowiązujących na linie pośpieszne. Jako nowość wprowadzono bilety uzupełniające
o nominałach 10 i 20 gr., których celem było zrównanie ceny do obowiązującej taryfy
w przypadku posiadania jednorazowych biletów do kasowania sprzed podwyżki. Są to
pierwsze bilety uzupełniające wydane przez MZK Tychy. Wcześniej w Tychach już
funkcjonował taki bilet (1996 rok) jednak było to jeszcze przed powstaniem MZK Tychy, za
czasów biletów PKM-owskich. Dodatkowo wprowadzono udogodnienia zachęcające do
podróżowania środkami komunikacji miejskiej w dni wolne (soboty, niedziele i święta). Bilet
normalny jednorazowy ważny do 90 minut oraz normalny bilet dobowy uprawnia dwie osoby
do przejazdu w czasie jego ważności. Natomiast bilet normalny okresowy uprawnia
wstępnego (rodziców, dziadków) lub prawnego opiekuna do przewozu bez opłaty dodatkowej
dziecka/ci w wieku do 16 roku życia na obszarze ważności takiego biletu.

Następna zmiana cennika miała miejsce latem 2012 (od maja 2012). Podrożały wszystkie bilety
za wyjątkiem 90-minutowych oraz związanych z przejazdami liniami pośpiesznymi. Wspólny
bilet z koleją (wg „Taryfy Pomarańczowej”) podrożał natomiast w sierpniu 2012. Wraz z tą
podwyżką zmieniła się drukarnia – powrócono do Drukarni Kolejowej z Krakowa, co
uwidoczniło się w biletach nową sygnaturą (DKK) w innym miejscu niż dotychczas. Jako nowość
(od września 2012, wraz z uruchomieniem nowych stacji SKR) wprowadzono do obiegu bilety
z automatu. W grudniu 2012 (od 9 XII 2012), w związku z przejęciem całości obsługi przewozów
kolejowych przez marszałkowską spółkę Koleje Śląskie – w tym także linii SKR Tychy-Katowice
– zmienił się emitent biletów Taryfy Pomarańczowej. Bilety te od tego momentu mają postać
typowych biletów kolejowych, z możliwością podróży komunikacją miejską w granicach miasta
Tychy. Dodatkowo od stycznia 2013, w wyniku wygrania przetargu na dostawę biletów przez
drukarnię CZG Częstochowa, sukcesywnie były wprowadzane do obiegu bilety z sygnaturą CZG
na strzałce i zielonym numeratorem. Ponadto pojawiły się nowe reklamy.
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Początek roku 2015 przyniósł istotne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zlecanej przez
MZK Tychy. Od 1. stycznia 2015 roku, w wyniku zawartych porozumień, MZK Tychy rozpoczęło
organizację transportu publicznego na terenie nowych gmin (Rys. 2). W wyniku fatalnej
sytuacji PKSiS Oświęcim, komunikacja gminna zlecana PKS-owi przez powiat bieruńskolędziński (linie, tzw. „500-tki”) została przekazana pod skrzydła tyskiego MZK. Stąd też od 1
stycznia 2015 roku MZK w Tychach uruchomiło 5 nowych linii autobusowych. Dzięki tym
połączeniom pasażerowie mogą dojechać na jednym bilecie do Bierunia, Chełmu Śląskiego,
Imielina, Oświęcimia oraz Pszczyny.

Rys. 2. Obszar działania MZK Tychy od 2015 roku

W marcu 2015 uruchomiono kolejny elektroniczny kanał dystrybucji biletów. Dzięki platformie
SkyCash, poza biletami jednorazowymi, w telefonie komórkowym można także nabywać bilety
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okresowe (miesięczne, kwartalne). Ponadto, w marcu MZK w Tychach zawarł umowę z KZK
GOP w Katowicach, dzięki której automaty wchodzące w skład systemu ŚKUP (Śląskiej Karty
Usług Publicznych) będą sprzedawały także bilety jednorazowe MZK.

Kolejna zmiana taryfy za przejazdy w środkach komunikacyjnych działających na zlecenie MZK
Tychy miała miejsce 1 maja 2015 roku. Nie drożały żadne dotychczasowe bilety, natomiast
wprowadzono do oferty nowe rodzaje biletów – kwartalny na jedna gminę (K-1) oraz szkolny
półroczny (SZP). Zmieniono także rangę linii E-2 – z pospiesznej stała się przyspieszoną, przy
jednoczesnym nieznacznym obniżeniu cen biletów. Ponadto – na okres próbny, do września
2015 – rozszerzono zakres biletu ulgowego 20-minutowego (za 1,50), który stał się specjalnym
biletem krótkoprzejazdowym (podróż do 5 minut). Po wakacjach, bilet został włączony na
stałe do taryfy, przy czym jego rolę spełnia bilet ulgowy do 20 min.
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bilety wcześniejsze, do 1994 roku

Przykładowe bilety WPK Katowice

Jedne z ostatnich biletów WPK Katowice

Bilety obowiązujące po rozpadzie WPK Katowice,
honorowane u wszystkich przewoźników w okresie przejściowym
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10 III 1994 – 16 X 1994
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr XXXVI/453/94

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

4000 zł

2000 zł

Przejazd do 40 min

6000 zł

3000 zł

Przejazd do 90 min

9000 zł

4500 zł

Przejazd linią pośpieszną

9000 zł

4500 zł

Opłata manipulacyjna za zakup biletu w pojeździe

500 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet miesięczny TM/DP1
Docelowy na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet miesięczny TC/DP2
Docelowy na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet miesięczny SM
Sieciowy na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet miesięczny SC/S
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet miesięczny SCO/SO
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet miesięczny P(pośpieszny)
???

UWAGI:
• rodzaj biletu wypisywany w momencie zakupu
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Normalny

Ulgowy

130000 zł

65000 zł

180000 zł

90000 zł

200000 zł

100000 zł

220000 zł

110000 zł

340000 zł

brak

200000 zł

100000 zł

Bilety na przejazd do 20 min

Bilety na przejazd do 40 min

Bilety na przejazd do 90 min lub linią pośpieszną

Bilet miesięczne normalny i ulgowy; rodzaj wypisywany w momencie zakupu
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17 X 1994 – 30 VI 1995
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 34/94 i 112/95

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

60 gr/6000 zł

30 gr/3000 zł

Przejazd do 40 min

90 gr/9000 zł

45 gr/4500 zł

Przejazd do 90 min

1,2 zł/12000 zł

60 gr/6000 zł

Przejazd linią pośpieszną

90 gr/9000 zł

45 gr/4500 zł

Opłata manipulacyjna za zakup biletu w pojeździe
(do 15 kwietnia 1995)
Opłata manipulacyjna za zakup biletu w pojeździe
(od 15 kwietnia 1995)

5 gr/500 zł
10 gr/1000 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet weekendowy W
Ważny od 18.00 w piątek do 24.00 w niedzielę dla rodziców i
ich dzieci do lat 18-tu, w całej sieci
Bilet 30-dniowy DP1
Docelowy na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet 30-dniowy DP2
Docelowy na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet 30-dniowy S
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela

Normalny

Ulgowy

2 zł/20000 zł

1 zł/10000 zł

3 zł/30000 zł
13 zł/130000 zł

6,5 zł/65000 zł

18 zł/180000 zł

9 zł/90000 zł

22 zł/220000 zł

11 zł/110000 zł

UWAGI:
• w obiegu równolegle były bilety z plastrami miodu i bez nich, jak również z napisem „na okaziciela”
oraz bez niego
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Bilety na przejazd do 20 min

Bilety na przejazd do 40 min

Bilety na przejazd do 90 min

Bilet dobowe
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Bilety okresowe DP1 w różnych odmianach

Bilety okresowe DP2 w różnych odmianach

Bilet okresowy S
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1 VII 1995 – 31 XII 1995
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 158/95

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

60 gr/6000 zł

30 gr/3000 zł

Przejazd do 40 min

90 gr/9000 zł

45 gr/4500 zł

Przejazd do 90 min

1,2 zł/12000 zł

60 gr/6000 zł

Opłata manipulacyjna za zakup biletu w pojeździe

10 gr/1000 zł

UWAGI:
• kontynuacja biletów z poprzedniej taryfy

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet weekendowy W
Ważny od 18.00 w piątek do 24.00 w niedzielę dla rodziców i
ich dzieci do lat 18-tu, w całej sieci
Bilet 30-dniowy DP1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet 30-dniowy DP2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet 30-dniowy S
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin oraz w sieci PKT
Katowice; na okaziciela

Normalny

Ulgowy

2 zł/20000 zł

1 zł/10000 zł

3 zł/30000 zł
16 zł/160000 zł

8 zł/80000 zł

22 zł/220000 zł

11 zł/110000 zł

28 zł/280000 zł

14 zł/140000 zł

UWAGI:
• kontynuacja biletów dobowych i weekendowych z poprzedniej taryfy
• bilety 30-dniowe z początku w formie przebitek, później nowo drukowane
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Bilety na przejazd do 20 min

Bilety na przejazd do 40 min

Bilet na przejazd do 90 min

Bilet dobowe

Bilety okresowe DP1 i DP2 w początkowym okresie taryfy, w postaci przebitek

22

Bilet okresowy S (wspólny z PKT Katowice) w początkowym okresie taryfy, w postaci przebitki

Bilety okresowe pod koniec obowiązywania taryfy
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1 I 1996 – 31 VII 1996
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 190/95

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

80 gr/8000 zł

40 gr/4000 zł

Przejazd do 40 min

1 zł/10000 zł

50 gr/5000 zł

Przejazd do 90 min

1,2 zł/12000 zł

60 gr/6000 zł

Bilet uzupełniający

20 gr/2000 zł

10 gr/1000 zł

Opłata manipulacyjna za zakup biletu w pojeździe

10 gr/1000 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet weekendowy W
Ważny od 18.00 w piątek do 24.00 w niedzielę dla rodziców i
ich dzieci do lat 18-tu, w całej sieci
Bilet 30-dniowy DP1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet 30-dniowy DP2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet 30-dniowy S
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin oraz w sieci PKT
Katowice; na okaziciela
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Normalny

Ulgowy

3 zł/30000 zł

1,5 zł/15000 zł

5 zł/50000 zł
18 zł/180000 zł

9 zł/90000 zł

24 zł/240000 zł

12 zł/120000 zł

32 zł/320000 zł

16 zł/160000 zł

Bilet uzupełniający

Bilety na przejazd do 20 min

Bilety na przejazd do 40 min

Bilet trudny do zaklasyfikowania, mimo podobnego wzoru – ceną nie pasuje do ówczesnych taryf;
najprawdopodobniej obowiązywał na liniach pośpiesznych, o których nie wspominają taryfy
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Bilety okresowe DP1

Bilety okresowe DP2
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1 VIII 1996 – 31 XII 1996
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 353/96

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

80 gr

40 gr

Przejazd do 40 min

1 zł

50 gr

Przejazd do 90 min

1,2 zł

60 gr

Bilet uzupełniający

20 gr

10 gr

Opłata manipulacyjna za zakup biletu w pojeździe

10 gr

UWAGI:
• kontynuacja biletów z poprzedniej taryfy, bilet na przejazd do 20 min do końca wg poprzedniego
wzoru

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet weekendowy W
Ważny od 18.00 w piątek do 24.00 w niedzielę dla rodziców i
ich dzieci do lat 18-tu, w całej sieci
Bilet okresowy DP1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy DP2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet okresowy S
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin oraz w sieci PKT
Katowice; na okaziciela

Normalny

Ulgowy

3 zł

1,5 zł
5 zł

23 zł

11,5 zł

30 zł

15 zł

40 zł

20 zł

UWAGI:
• bilety okresowe z początku w formie przebitek na biletach z poprzedniej taryfy,
później nowo drukowane
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Bilet uzupełniający

Bilety na przejazd do 40 min

Bilet na przejazd do 90 min

Bilet okresowe DP1

28

Bilety okresowe DP2

Bilet okresowy S
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1 I 1997 – 28 II 1997
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 394/96

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

1,00 zł

0,50 zł

Przejazd do 40 min

1,20 zł

0,60 zł

Przejazd do 90 min

1,60 zł

0,80 zł

Bilet uzupełniający

0,20 zł

0,10 zł

Opłata manipulacyjna za zakup biletu w pojeździe

0,20 zł

UWAGI:
• kontynuacja części biletów z poprzedniej taryfy

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet weekendowy W
Ważny od 18.00 w piątek do 24.00 w niedzielę dla rodziców i
ich dzieci do lat 18-tu, w całej sieci
Bilet okresowy DP1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy DP2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet okresowy S
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin oraz w sieci PKT
Katowice; na okaziciela

UWAGI:
• wszystkie bilety wg poprzedniej taryfy
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Normalny

Ulgowy

3 zł

1,5 zł
5 zł

23 zł

11,5 zł

30 zł

15 zł

40 zł

20 zł

Bilety na przejazd do 20 min

Bilet na przejazd do 40 min

Bilet na przejazd do 90 min
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1 III 1997 – 31 XII 1997
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 426/97 i 471/97

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

1,00 zł

0,50 zł

Przejazd do 40 min

1,20 zł

0,60 zł

Przejazd do 90 min

1,60 zł

0,80 zł

Bilet uzupełniający

0,20 zł

0,10 zł

Opłata manipulacyjna za zakup biletu w pojeździe

0,20 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego lub
jednorazowego, na przejazd linią pośpieszną (od 1 lipca 1997)

1,00 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet weekendowy W
Ważny od 18.00 w piątek do 24.00 w niedzielę dla rodziców i
ich dzieci do lat 18-tu, w całej sieci
Bilet miesięczny IP1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet miesięczny DP1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet miesięczny IP2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin imienny
Bilet miesięczny DP2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet miesięczny SI
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin oraz w sieci PKT
Katowice; imienny
Bilet miesięczny SO
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin oraz w sieci PKT
Katowice; na okaziciela
Bilet miesięczny KSC
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z KZK GOP Katowice; imienny (od 1 lipca 1997)
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego
(od 1 lipca 1997)
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Normalny

Ulgowy

4 zł

2 zł
6 zł

28 zł

14 zł

34 zł

17 zł

38 zł

19 zł

44 zł

22 zł

46 zł

23 zł

50 zł

25 zł

48,00 zł

24,00 zł
20,00 zł

Bilety jednorazowe, ważne w początkowym okresie obowiązywania taryfy;
bez podanego czasu ważności

Bliżej nie określone rodzaje biletu, na odwrocie jednego z nich datownik 2.11.1997
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Bilety jednorazowe z kiosku i od kierowcy w późniejszym okresie obowiązywania taryfy,
z informacją o czasie ważności.

Bilet weekendowy
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Bilety okresowe imienne

Bilety okresowe na okaziciela

Okresowa dopłata na linie pośpieszne
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1 I 1998 – 28 II 1999
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 520/97

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min

1,30 zł
1,50 zł
1,70 zł

0,65 zł
0,75 zł
0,85 zł

Opłata za przejazd linią pospieszną

3,00 zł

2,00 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną

1,00 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

1,50 zł +0,30 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,00 zł + 0,10 zł

UWAGI:
• ceny biletów czasowych ważne od 1 marca 1998 r.

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet okresowy TT
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z PKT Katowice; imienny
Bilet miesięczny KSC
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z KZK GOP Katowice; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet okresowy TOT
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z PKT Katowice; na okaziciela
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego

UWAGI:
• uchwała wprowadza bilet wolnej jazdy
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Normalny

Ulgowy

5,00 zł

2,50 zł

34,00 zł

17,00 zł

42,00 zł

21,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

52,00 zł

26,00 zł
38,00 zł
48,00 zł
58,00 zł
20,00 zł

Bilety na linie zwykłe (od 1-ego marca 1998)

Bilety na linie pośpieszne

Bilety dobowe

Bilety okresowe T-1
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Bilety okresowe T-2

Bilet TT; ważny również w sieci PKT Katowice

Bilet na okaziciela

Okresowa dopłata na linie pośpieszne
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Bilety wspólne z KZK GOP Katowice
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1 III 1999 – 30 IX 1999
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 29/98

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

1,40 zł

0,70 zł

Przejazd do 40 min

1,60 zł

0,80 zł

Przejazd do 90 min

1,90 zł

0,95 zł

Opłata za przejazd linią pospieszną

3,00 zł

2,00 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną

1,00 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

1,60 zł + 0,40 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,00 zł + 0,10 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet okresowy TT
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z PKT Katowice; imienny
Bilet miesięczny KSC
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z KZK GOP Katowice; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet okresowy TOT
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z PKT Katowice; na okaziciela
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego
* - cena obowiązuje od 1 lutego 1999 r.
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Normalny

Ulgowy

5,00 zł

2,50 zł

42,00 zł

21,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

58,00 zł

29,00 zł

62,00 zł*

31,00 zł*
47,00 zł
55,00 zł
68,00 zł
20,00 zł

Bilety na linie zwykłe

Bilety na linie pośpieszne

Bilety dobowe

Bilety okresowe T-1

41

Bilety okresowe T-2

Bilety okresowe na okaziciela

Bilety TT; ważne również w sieci PKT Katowice

Bilet TOT; na okaziciela ważny również w sieci PKT Katowice
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Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilety wspólne z KZK GOP Katowice
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1 X 1999 – 31 XII 1999
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 245/99

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

1,60 zł

0,80 zł

Przejazd do 40 min

1,80 zł

0,90 zł

Przejazd do 90 min

2,00 zł

1,00 zł

Opłata za przejazd linią pospieszną

3,30 zł

2,20 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną

1,10 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

1,80 zł + 0,40 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,10 zł + 0,20 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet okresowy TT
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z PKT Katowice; imienny
Bilet miesięczny KSC
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z KZK GOP Katowice; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet okresowy TOT
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z PKT Katowice; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego
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Normalny

Ulgowy

5,00 zł

2,50 zł

42,00 zł

21,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

58,00 zł

29,00 zł

62,00 zł

31,00 zł
47,00 zł
55,00 zł
68,00 zł
105,00 zł
20,00 zł

Bilety czasowe z kiosku

Bilet zakupiony u kierowcy

Bilety na przejazd linią pośpieszną

Bilety dobowe

45

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2

Bilet okresowy na okaziciela

Bilet okresowy TT, wspólny z PKT Katowice

Bilet okresowy TOT na okaziciela, wspólny z PKT Katowice
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Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilet szkolny

Bilety wspólne z KZK GOP Katowice
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1 I 2000 – 30 XI 2000
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 350/99

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

1,80 zł

0,90 zł

Przejazd do 40 min

2,30 zł

1,15 zł

Przejazd do 90 min

2,60 zł

1,30 zł

Opłata za przejazd linią pospieszną

3,60 zł

2,40 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną

1,20 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

2,30 zł + 0,40 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,20 zł + 0,20 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet okresowy TT
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z PKT Katowice; imienny
Bilet miesięczny KSC
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z KZK GOP Katowice; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet okresowy TOT
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z PKT Katowice; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego
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Normalny

Ulgowy

6,00 zł

3,00 zł

48,00 zł

24,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

74,00 zł

37,00 zł

80,00 zł

40,00 zł
54,00 zł
70,00 zł
80,00 zł
120,00 zł
24,00 zł

Bilety czasowe z kiosku

Bilet zakupiony u kierowcy

Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Dopłata na linie pośpieszne zakupiona u kierowcy
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Bilety dobowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2

Ciekawe przebitki na biletach T-1 za 23,00 zł i T-2 za 57,00 zł – wg taryfy, takich biletów nie było
w ogóle w obiegu

Bilety na okaziciela TO-1 i TO-2
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Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilety KSC – wspólne z KZK GOP Katowice
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1 XII 2000 – 31 I 2002
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 0150/514/2000 i 0150/530/2000

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min (od 15 stycznia 2001)

2,00 zł

1,00 zł

Przejazd do 40 min

2,60 zł

1,30 zł

Przejazd do 90 min

3,00 zł

1,50 zł

Opłata za przejazd linią pospieszną

3,90 zł

2,60 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną

1,30 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

2,60 zł + 0,40 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,30 zł + 0,20 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet okresowy T-1 (od 15 stycznia 2001)
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet miesięczny KSC
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z KZK GOP Katowice; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego
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Normalny

Ulgowy

7,00 zł

3,50 zł

54,00 zł

27,00 zł

72,00 zł

36,00 zł

94,00 zł

47,00 zł
60,00 zł
84,00 zł
135,00 zł
26,00 zł

ZNANE REWERSY NA BILETACH
Awers

Rewers
Bezpieczne Tychy
(lewy)

Bezpieczne Tychy
(prawy)

x

x

Nominał

czysty

2,00 zł

x

1,00 zł

x

2,60 zł

x

x

x

1,30 zł

x

x

x

3,00 zł

x

x

x

1,50 zł

x

x

x

3,90 zł

x

x

x

2,60 zł

x

x

x

1,30 zł

x

x

x

2,60 zł + 0,40 zł

x

x

x

1,30 zł + 0,20 zł

x

x

7,00 zł D

x

x

3,50 zł D

x

x

x
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Bilety czasowe z kiosku (na 20 min od 15-ego stycznia 2001)

Bilet zakupiony u kierowcy

Bilety na linie pośpieszne

Bilety dobowe
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Reklamy na rewersach biletów do kasowania

Bilety okresowe T-1 (od 15-ego stycznia 2001)

Bilety okresowe T-2

Okresowa dopłata na linie pośpieszne
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Bilety KSC – wspólne z KZK GOP Katowice
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1 II 2002 – 31 V 2003
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 0150/768/2001

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

2,20 zł

1,10 zł

Przejazd do 40 min

2,80 zł

1,40 zł

Przejazd do 90 min

3,30 zł

1,65 zł

Opłata za przejazd linią pospieszną

4,20 zł

2,80 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną

1,40 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

3,00 zł + 0,50 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,40 zł + 0,20 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet miesięczny KSC
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z KZK GOP Katowice; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego

Normalny

Ulgowy

8,00 zł

4,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

78,00 zł

39,00 zł

100,00 zł

50,00 zł
65,00 zł
95,00 zł
150,00 zł
28,00 zł

UWAGA:
Bilety z tego okresu mają numerator jasnozielony oraz informację o podatku VAT w lewym
dolnym rogu
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ZNANE REWERSY NA BILETACH
Awers

Rewers
Bezpieczne Tychy
(prawy)

Śląska Jesień
Gitarowa

Nominał

czysty

2,20 zł

x

x

x

1,10 zł

x

x

x

2,80 zł

x

x

1,40 zł

x

x

3,30 zł

x

x

1,65 zł

x

x

4,20 zł

x

x

2,80 zł

x

x

1,40 zł

x

x

3,00 zł + 0,50 zł

x

x

1,40 zł + 0,20 zł

x

58

Bilety czasowe z kiosku

Bilet zakupiony u kierowcy

Bilety na linie pośpieszne

Dopłata zakupiona w pojeździe
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Bilety dobowe

Reklamy na biletach

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2

Bilety na okaziciela TO-1 i TO-2
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Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilety szkolne

Bilety KSC – wspólne z KZK GOP Katowice
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1 VI 2003 – 30 IV 2005
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 0150/VIII/149/03

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

2,20 zł

1,10 zł

Przejazd do 40 min

2,80 zł

1,40 zł

Przejazd do 90 min

3,30 zł

1,65 zł

Opłata za przejazd linią pospieszną

4,20 zł

2,80 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną

1,40 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

3,00 zł + 0,50 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,40 zł + 0,20 zł

Bilet B, za przewóz bagażu

2,20 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet miesięczny KSC
Sieciowy na obszarze dwóch i więcej gmin;
wspólny z KZK GOP Katowice; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego

Normalny

Ulgowy

9,00 zł

4,50 zł

66,00 zł

33,00 zł

86,00 zł

43,00 zł

110,00 zł

55,00 zł
74,00 zł
104,00 zł
165,00 zł
28,00 zł

UWAGI:
• bilety z tego okresu występują w trzech odmianach:
numerator zielony (Z); numerator pomarańczowy (P); numerator różowy (R)
• w początkowym okresie w obiegu są również bilety jednorazowe z poprzedniego cennika
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ZNANE BILETY WG RODZAJU NUMERATORA
Numerator
Nominał

zielony
(Z)

pomarańczowy
(P)

różowy
(R)

2,20 zł

x

x

x

1,10 zł

x

x

x

2,80 zł

x

x

x

1,40 zł

x

x

x

3,30 zł

x

x

x

1,65 zł

x

x

x

x

x

x

x

1,40 zł

x

x

3,00 zł + 0,50 zł

x

x

4,20 zł
2,80 zł

x

1,40 zł + 0,20 zł

x

2,20 zł (bagażowy)

x

9,00 zł D

x

x

x

4,50 zł D

x

x

x

x

x

66,00 zł T-1
33,00 zł T-1

x

x

x

86,00 zł T-2

x

x

x

43,00 zł T-2

x

x

x

74,00 zł TO-1

x

104,00 zł TO-2

x

165,00 zł SZ

x

28,00 zł Dopłata

x
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ZNANE REWERSY NA BILETACH
Awers

Rewers i numerator
Sklepy „S”

Sklep Kronika

E. Leclerc

(R)

(R)

czysty

Nominał

(Z)

(P)

(R)

(R)

2,20 zł

x

x

x

x

1,10 zł

x

x

x

2,80 zł

x

x

x

1,40 zł

x

x

x

3,30 zł

x

x

x

x

1,65 zł

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

4,20 zł
2,80 zł
1,40 zł

x

x

3,00 zł + 0,50 zł

x

x

1,40 zł + 0,20 zł

x

2,20 zł (bagaż.)

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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numerator zielony

Bilety czasowe z kiosku

Bilet ulgowy na linię pośpieszną

Bilety dobowe

65

Bilety okresowe

Bilet szkolny

numerator pomarańczowy

66

Bilety na linie zwykłe

Bilety na linie pośpieszne

Bilet dobowy

Bilety okresowe

67

numerator różowy

Bilety czasowe z kiosku

Bilet zakupiony u kierowcy

Bilety na linie pośpieszne

Dopłata zakupiona w pojeździe

68

Bilet bagażowy

Reklamy na biletach

Bilety dobowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2
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Bilety okresowe na okaziciela

Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilety KSC – wspólne z KZK GOP Katowice
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1 V 2005 – 31 VIII 2008
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 0150/XXXIII/624/05 i
0150/XXXIV/648/05

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min

2,40 zł

1,20 zł

Przejazd do 40 min

2,90 zł

1,45 zł

Przejazd do 90 min

3,50 zł

1,75 zł

Opłata za przejazd linią pospieszną

4,20 zł

2,80 zł

Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną
Bilet zakupiony u kierowcy

1,40 zł
3,50 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej
(do 1 czerwca 2006)
Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej
(od 1 czerwca 2006)

1,75 zł

1,40 zł + 0,20 zł
1,40 zł

Bilet B, za przewóz bagażu

2,40 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet tygodniowy W
Ważny 168 h od momentu skasowania
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny
Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego

Normalny

Ulgowy

10,00 zł

5,00 zł

34,00 zł

17,00 zł

72,00 zł

36,00 zł

92,00 zł

46,00 zł
80,00 zł
108,00 zł
180,00 zł
28,00 zł

UWAGI:
• w czerwcu 2006 wprowadzono do obiegu nowy wzór biletów z dużym czasem ważności
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ZNANE REWERSY NA BILETACH JEDNORAZOWYCH
ZE STARSZYM WZOREM
Awers

Rewers
duży E. Leclerc

mały E. Leclerc

Nominał

czysty

2,40 zł

x

x

1,20 zł

x

x

2,90 zł

x

x

1,45 zł

x

x

3,50 zł

x

1,75 zł

x

4,20 zł

x*

x*

2,80 zł

x*

x*

x

1,40 zł

x*

x*

x

1,40 zł + 0,20 zł

x*

x*

2,40 zł (bagaż.)

x

x

x
x

* - bilety z poprzedniego cennika
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ZNANE REWERSY NA BILETACH JEDNORAZOWYCH
Z DUŻYM CZASEM WAŻNOŚCI
Awers

Rewers
SKOK Piast

CitiFinancial

Kredyty Bankowe

x

x

x

Nominał

czysty

2,40 zł

x

1,20 zł

x

2,90 zł

x

1,45 zł

x

x

3,50 zł

x

x

1,75 zł

x

x

4,20 zł

x

x

2,80 zł

x

x

1,40 zł

x

x

2,40 zł (bagaż.)

x

x
x
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x

x

wzór starszy

Bilety z kiosku

Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Bilet bagażowy
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Bilety zakupione u prowadzących pojazd oraz ich rewers

Reklamy na biletach jednorazowych

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe
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Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2

Bilety na okaziciela

Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilet szkolny
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wzór nowszy

Bilety z kiosku

Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Reklamy na biletach
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Bilet bagażowy

Bilety zakupione w pojeździe oraz ich rewers

Bilet od kierowcy z błędem w druku

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe
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Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2

Bilety okresowe na okaziciela

Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilet szkolny na rok szkolny 2007/2008 i 2008/2009
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1 IX 2008 – 30 IV 2010
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 0150/XXI/465/08 z późn. zm. i
0150/XXV/534/08 z późn. zm.

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Opłata za przejazd linią pospieszną
Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną
Bilet zakupiony u kierowcy

2,40 zł
3,00 zł
4,00 zł
4,80 zł

1,20 zł
1,50 zł
2,00 zł
3,20 zł
1,60 zł

4,00 zł

2,00 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,60 zł

Bilet B, za przewóz bagażu
Bilet „Taryfy pomarańczowej” (od 14 grudnia 2008)
(wspólny z PKP na przejazd SKR)
Bilet bagażowy „Taryfy pomarańczowej” (od 14 grudnia 2008)
(wspólny z PKP na przejazd SKR)

2,40 zł
3,00 zł

1,50 zł
2,40 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet tygodniowy W
Ważny 168 h od momentu skasowania
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet kwartalny K-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny

Normalny

Ulgowy

10,00 zł

5,00 zł

34,00 zł

17,00 zł

78,00 zł

39,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

255,00 zł

127,50 zł

87,00 zł
120,00 zł
195,00 zł

Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego
Bilet okresowy „Taryfy pomarańczowej” T-K (od 14 grudnia 2008)
(wspólny z PKP na przejazd SKR)

UWAGI:
• od maja 2009 sukcesywnie pojawiają się bilety drukowane w CZG
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32,00 zł
95,00 zł

47,50 zł

ZNANE BILETY WG RODZAJU DRUKARNI
Nominał

Drukarnia

2,40 zł

DK Kraków
x

CZG Częstochowa
x

1,20 zł

x

x

3,00 zł

x

x*

1,50 zł

x

x

4,00 zł

x

x

2,00 zł

x

x

4,80 zł

x

x

3,20 zł

x

x

1,60 zł

x

x

4,00 zł (kierowca)

x

x

2,00 zł (kierowca)

x

x

1,60 zł (kierowca)

x

x

2,40 zł (bagażowy)

x

x

3,00 zł (pomarańczowy)

x

x

1,50 zł (pomarańczowy)

x

x

2,40 zł (pomarańczowy)

x

10,00 zł D

x

x*

5,00 zł D

x

x*

34,00 zł W

x

x

17,00 zł W

x

x

78,00 zł T-1

x

x

39,00 zł T-1

x

x

100,00 zł T-2

x

x

50,00 zł T-2

x

x

255,00 zł K-2

x

127,50 zł K-2

x

87,00 zł TO-1

x

120,00 zł TO-2

x

195,00 zł SZ

x

32,00 zł Dopłata

x

x

95,00 zł T-K (pomarańczowy)

x

x

47,50 zł T-K (pomarańczowy)

x

x

* - występuje w dwóch odmianach różniących się czcionką napisu na grzbiecie
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drukarnia DK Kraków

Bilety czasowe z kiosku

Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Bilet bagażowy
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Bilety zakupione w pojeździe oraz ich rewers

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2
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Bilety kwartalne K-2

Bilety na okaziciela TO-1 i TO-2

Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilet szkolny

Awersy biletów jednorazowych „Taryfy Pomarańczowej” – wspólnych z PKP
84

Rewers biletów jednorazowych „Taryfy Pomarańczowej”

Pomarańczowe bilety miesięczne

drukarnia CZG Częstochowa

Bilety z kiosku
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Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Bilety zakupione w pojeździe

Bilet bagażowy

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe
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Bilety z inną czcionką nadrukowaną na grzbiecie

Bilety okresowe

Bilet szkolny
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Bilety „Taryfy Pomarańczowej” – wspólne z PKP
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1 V 2010 – 31 VII 2011
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr 0150/XLI/955/10

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Opłata za przejazd linią pospieszną
Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną
Bilet zakupiony u kierowcy

2,60 zł
3,00 zł
4,00 zł
6,40 zł

1,30 zł
1,50 zł
2,00 zł
3,20 zł

3,20 zł

1,60 zł

4,00 zł

2,00 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,60 zł

Bilet B, za przewóz bagażu

2,60 zł

Bilet pomarańczowy (wspólny z PKP na przejazd SKR)

3,00 zł

1,50 zł

Bilet bagażowy pomarańczowy (wspólny z PKP na przejazd SKR)

2,40 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet tygodniowy W
Ważny 168 h od momentu skasowania
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet kwartalny K-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny

Normalny

Ulgowy

10,00 zł

5,00 zł

36,00 zł

18,00 zł

78,00 zł

39,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

270,00 zł

135,00 zł

Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego

50,00 zł

25,00 zł

Bilet okresowy „Taryfy pomarańczowej” T-K
(wspólny z PKP na przejazd SKR)

95,00 zł

47,50 zł

UWAGI:
• bilety normalne w kolorze niebieskim
• część biletów z poprzedniego cennika
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87,00 zł
130,00 zł
195,00 zł

Bilety z kiosku

Bilety z błędem w druku – brak farby w części tła biletu

Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Bilet bagażowy
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Bilety zakupione w pojeździe

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2
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Bilety kwartalne K-2

Bilety na okaziciela

Okresowe dopłaty na linie pośpieszne

Bilet szkolny
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Bilety „Taryfy Pomarańczowej” – wspólne z PKP
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1 VIII 2011 – 30 IV 2012
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr IX/174/11 i X/212/11

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Opłata za przejazd linią pospieszną
Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną
Bilet zakupiony u kierowcy

2,80 zł
3,40 zł
4,40 zł
6,40 zł

1,40 zł
1,70 zł
2,20 zł
3,20 zł

3,20 zł

1,60 zł

4,40 zł

2,20 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,60 zł

Bilet B, za przewóz bagażu
Bilet pomarańczowy (wspólny z PKP na przejazd SKR)
(do 31 lipca 2012)
Bilet bagażowy pomarańczowy (wspólny z PKP na przejazd SKR)
(do 31 lipca 2012)

2,80 zł
3,00 zł

1,50 zł
2,40 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet tygodniowy W
Ważny 168 h od momentu skasowania
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet kwartalny K-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
(od 1 września 2011)
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny

Normalny

Ulgowy

11,00 zł

5,50 zł

38,00 zł

19,00 zł

86,00 zł

43,00 zł

110,00 zł

55,00 zł

300,00 zł

150,00 zł

Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego

50,00 zł

25,00 zł

Bilet okresowy „Taryfy pomarańczowej” T-K
(wspólny z PKP na przejazd SKR) (do 31 lipca 2012)

95,00 zł

47,50 zł

UWAGI:
• pojawiają się bilety uzupełniające za 10 i 20 groszy
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95,00 zł
140,00 zł
215,00 zł

Bilety z kiosku

Bilety uzupełniające

Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Bilet bagażowy
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Bilety zakupione w pojeździe

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2
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Bilet na okaziciela TO-1 i TO-2

….
Bilety kwartalne K-2

Okresowe dopłaty na linie pośpieszne, w późniejszym okresie zniknęła sygnatura drukarni

Bilet szkolny
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Bilety „Taryfy Pomarańczowej” – wspólne z PKP, różne drukarnie
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1 V 2012 – 30 IV 2015
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miasta w Tychach nr XVII/379/12 i XX/448/12

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Opłata za przejazd linią pospieszną
Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną
Bilet zakupiony u kierowcy

3,00 zł
3,60 zł
4,40 zł
6,40 zł

1,50 zł
1,80 zł
2,20 zł
3,20 zł

3,20 zł

1,60 zł

4,40 zł

2,20 zł

Bilet zakupiony u kierowcy linii pośpiesznej

1,60 zł

Bilet B, za przewóz bagażu
Bilet pomarańczowy (wspólny z PKP na przejazd SKR)
(od 1 sierpnia 2012; do 8 grudnia 2012)
Bilet bagażowy pomarańczowy (wspólny z PKP na przejazd SKR)
(od 1 sierpnia 2012; do 8 grudnia 2012)

3,00 zł
3,60 zł

1,80 zł
3,00 zł

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny przez 24 h w całej sieci
Bilet tygodniowy W
Ważny 168 h od momentu skasowania
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet kwartalny K-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny

Normalny

Ulgowy

12,00 zł

6,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

93,00 zł

46,50 zł

120,00 zł

60,00 zł

310,00 zł

155,00 zł

Dopłata na linię pośpieszną do biletu okresowego

50,00 zł

25,00 zł

Bilet okresowy „Taryfy pomarańczowej” T-K
(wspólny z PKP na przejazd SKR)
(od 1 sierpnia 2012; do 8 grudnia 2012)

112,00 zł

56,00 zł

UWAGI:
• bilety z sygnaturą drukarni DKK, część biletów z poprzedniej taryfy
• lipiec/sierpień 2012 – pojawiają się niedrożejące nominały z DKK
• wrzesień 2012 – pojawiają się bilety z automatów
• 9 grudnia 2012 – przejęcie linii SKR przez Koleje Śląskie; nowa, kolejowa taryfa pomarańczowa
• styczeń 2013 – pojawiają się bilety z sygnaturą CZG oraz zielonym numeratorem
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104,00 zł
153,00 zł
233,00 zł

ZNANE BILETY WG RODZAJU DRUKARNI
Drukarnia
Nominał
0,10 zł (uzupełniający)
0,20 zł (uzupełniający)
3,00 zł
1,50 zł
3,60 zł
1,80 zł
4,40 zł
2,20 zł
6,40 zł
3,20 zł
3,20 zł (dopłata)
1,60 zł (dopłata)
4,40 zł (kierowca)
2,20 zł (kierowca)
1,60 zł (dopłata; kierowca)
3,00 zł (bagażowy)
3,00 zł (pomarańczowy)
1,50 zł (pomarańczowy)
2,40 zł (B; pomarańczowy)
3,60 zł (pomarańczowy)
1,80 zł (pomarańczowy)
3,00 zł (B; pomarańczowy)
12,00 zł D
6,00 zł D
40,00 zł W
20,00 zł W
93,00 zł T-1
46,50 zł T-1
120,00 zł T-2
60,00 zł T-2
310,00 zł K-2
155,00 zł K-2
104,00 zł TO-1
153,00 zł TO-2
233,00 zł SZ
50,00 zł Dopłata
25,00 zł Dopłata
95,00 zł T-K (pomarańczowy)
47,50 zł T-K (pomarańczowy)
112,00 zł T-K (pomarańczowy)
56,00 zł T-K (pomarańczowy)

CZG Częstochowa;
nr pomarańczowy*
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

DKK Kraków
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
nie drukowano
nie drukowano
x
??? dodrukowano
x !!!
x !!!

x**
x**
x
x

* bilety z poprzedniej taryfy
** występuje również bez sygnatury CZG
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CZG Częstochowa;
nr zielony
x
x
x
x
x
x
x
x
nie drukowano
nie drukowano
nie drukowano
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
???
x

ZNANE REWERSY NA BILETACH JEDNORAZOWYCH
(drukarnia CZG, numerator zielony)
Awers

Rewers

Nominał

czysty

0,10 zł

x

0,20 zł

x

3,00 zł

x

1,50 zł

x

3,60 zł

x

1,80 zł

x

4,40 zł

x

2,20 zł

x

1,60 zł (dopł.)

x

3,00 zł (bagaż.)

x

kiedyprzyjedzie.pl

posprzątaj po psie

x
450 000 szt.
x
450 000 szt.
x
130 000 szt.
x
130 000 szt.
x
40 000 szt.
x
60 000 szt.
x
2 000 szt.

x
900 000 szt.
x
900 000 szt.
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drukarnia DKK Kraków

Bilety z kiosku

Bilety uzupełniające

Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Bilet bagażowy
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Bilety zakupione w pojeździe

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2
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Bilet na okaziciela TO-1 i TO-2

Bilety kwartalne K-2

Bilet szkolny

Bilety „Taryfy Pomarańczowej” – wspólne z PKP
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drukarnia CZG Częstochowa

Bilety z kiosku

Bilety uzupełniające

Bilety z kiosku na linie pośpieszne

Reklamy na biletach
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Bilet bagażowy

Bilety zakupione w pojeździe

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe

Bilety okresowe T-1
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Bilety okresowe T-2

Bilety na okaziciela

Bilety kwartalne K-2

Okresowa dopłata na linie pośpieszne

Bilet szkolny
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1 V 2015 – 31 XII 2017
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta 0050/112/15, 0050/297/15 i 0050/170/17

BILETY JEDNORAZOWE
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 5 min
Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Opłata za przejazd linią przyspieszoną
Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
przyspieszoną

1,50 zł*
3,00 zł
3,60 zł
4,40 zł
6,00 zł

1,50 zł
1,80 zł
2,20 zł
3,00 zł

3,00 zł

1,50 zł
2,20 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

1,50 zł

Bilet B, za przewóz bagażu

3,00 zł

*brak osobnego biletu; obowiązuje bilet ulgowy do 20 min

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny w całej sieci przez 24 h od momentu skasowania
Bilet tygodniowy W
Ważny w całej sieci przez 168 h od momentu skasowania
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet kwartalny K-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet kwartalny K-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet dopłatowy miesięczny D-2

Normalny

Ulgowy

12,00 zł

6,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

93,00 zł

46,50 zł

120,00 zł

60,00 zł

236,00 zł

118,00 zł

310,00 zł

155,00 zł

13,50 zł

Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny; dla dzieci i młodzieży
pobierających zasiłek rodzinny (od 1 września 2017)

Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela
Bilet szkolny SZ
Ważny na dany rok szkolny w relacji dom-szkoła-dom; imienny
Bilet szkolny SZP
Ważny na półrocze szkolne w relacji dom-szkoła-dom; imienny
Dopłata do biletu okresowego na linię przyspieszoną
UWAGI:
• wszystkie niedrożejące bilety są z poprzedniej taryfy
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104,00 zł
153,00 zł
233,00 zł
150,00 zł
50,00 zł

25,00 zł

ZNANE REWERSY NA BILETACH JEDNORAZOWYCH
(drukarnia CZG, numerator zielony)
Awers

Rewers
Daisy Days 2015

Nominał

czysty

0,10 zł

x

0,20 zł

x

3,00 zł

x

1,50 zł

x

3,60 zł

x

1,80 zł

x

4,40 zł

x

2,20 zł

x

6,00 zł

x

3,00 zł

x

3,00 zł (dopł.)

x

1,50 zł (dopł.)

x

3,00 zł (bagaż.)

x

Daisy Days 2016

x
600 000 szt.

x
250 000 szt.
x
250 000 szt.
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ZNANE HOLOGRAMY NA BILETACH
(drukarnia CZG, numerator zielony)
Awers

Hologram
ochrona

DCZG

12,00 zł D

X

X

6,00 zł D

X

X

40,00 zł W

X

X

20,00 zł W

X

X

93,00 zł T-1

X

X

46,50 zł T-1

X

X

120,00 zł T-2

X

X

60,00 zł T-2

X

X

236,00 zł K-1

X

X

118,00 zł K-1

X

X

310,00 zł K-2

X

X

155,00 zł K-2

X

X

13,50 zł D-2

brak

X

104,00 zł TO-1

X

X

153,00 zł TO-2

X

X

233,00 zł SZ

X

??

150,00 zł SZP

X

brak

50,00 zł DOP

brak

brak

25,00 zł DOP

X

X

Nominał
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Bilety z kiosku

Bilety uzupełniające

Bilety z kiosku na linie przyspieszone

Bilet bagażowy
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Bilety zakupione w pojeździe

Reklamy na biletach

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2
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Bilety na okaziciela

Bilety kwartalne K-1

Bilety kwartalne K-2

Okresowe dopłaty na linie przyspieszone

Dopłata do zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej

113

Bilety szkolne
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1 I 2018 – 31 III 2018
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta 0050/390/17

BILETY JEDNORAZOWE w ramach GZM
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 5 min
Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min

1,60 zł*
3,20 zł
3,80 zł
4,80 zł

1,60 zł
1,90 zł
2,40 zł
2,40 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

1,60 zł

Bilet za przewóz bagażu

3,20 zł

*brak osobnego biletu; obowiązuje bilet ulgowy do 20 min

BILETY OKRESOWE
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny w całej sieci przez 24 h od momentu skasowania
Bilet tygodniowy W
Ważny w całej sieci przez 168 godzin od momentu skasowania
Bilet okresowy T-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet kwartalny K-1
Ważny na obszarze jednej gminy; imienny
Bilet kwartalny K-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny
Bilet dopłatowy miesięczny D-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny; dla dzieci i młodzieży
pobierających zasiłek rodzinny

Bilet okresowy TO-1
Ważny na obszarze jednej gminy; na okaziciela
Bilet okresowy TO-2
Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; na okaziciela

Normalny

Ulgowy

12,00 zł

6,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

93,00 zł

46,50 zł

120,00 zł

60,00 zł

236,00 zł

118,00 zł

310,00 zł

155,00 zł

13,50 zł
104,00 zł
153,00 zł

UWAGI:
• w początkowym okresie w obiegu również bilety jednorazowe wg wzoru tyskiego, ważne z biletem uzupełniającym
• nowe, metropolitarne bilety jednorazowe
• bilety okresowe wg poprzedniej taryfy ważne wyłącznie na liniach MZK Tychy
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Bilety z kiosku

Bilety uzupełniające

Bilet bagażowy

Bilety zakupione w pojeździe MZK Tychy – dwie wersje rewersów biletów za 1,60

116

Bilet normalny dostępny wyłącznie w pojazdach KZK GOP, ale jest honorowany na liniach MZK Tychy

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2

Bilety na okaziciela
117

Bilety kwartalne K-1

Bilety kwartalne K-2

Dopłata do zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
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1 IV 2018 – nadal
Podstawa prawna: Zarządzenie Prezydenta Miasta 0050/390/17

BILETY JEDNORAZOWE w ramach GZM
Rodzaj

Normalny

Ulgowy

Przejazd do 5 min
Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min

1,60 zł*
3,20 zł
3,80 zł
4,80 zł

1,60 zł
1,90 zł
2,40 zł
2,40 zł

Bilet zakupiony u kierowcy

1,60 zł

Bilet za przewóz bagażu

3,20 zł

*brak osobnego biletu; obowiązuje bilet ulgowy do 20 min

BILETY OKRESOWE w ramach GZM
Rodzaj
Bilet dobowy D
Ważny w całej sieci przez 24 h od momentu skasowania
Bilet tygodniowy W
Ważny w całej sieci przez 7 dni od momentu skasowania
Bilet okresowy T-1
Ważny 30 dni na obszarze jednej gminy na liniach autobusowych,
trolejbusowych i tramwajowych; imienny
Bilet okresowy T-2
Ważny 30 dni na obszarze dwóch i więcej gmin na liniach
autobusowych i trolejbusowych; imienny
Bilet okresowy AT-2
Ważny 30 dni na obszarze dwóch i więcej gmin na liniach
autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych; imienny
Bilet okresowy TO-2
Ważny 30 dni na obszarze dwóch i więcej gmin na liniach
autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych; na okaziciela
Bilet kwartalny K-1*
Ważny 90 dni na obszarze jednej gminy na liniach autobusowych,
trolejbusowych i tramwajowych; imienny
Bilet kwartalny K-2*
Ważny 90 dni na obszarze dwóch i więcej gmin na liniach
autobusowych, trolejbusowych i tramwajowych; imienny
Bilet dopłatowy miesięczny D-2

Normalny

Ulgowy

14,00 zł

7,00 zł

44,00 zł

22,00 zł

93,00 zł

46,50 zł

126,00 zł

63,00 zł

138,00 zł

69,00 zł

126,00 zł

63,00 zł

236,00 zł

118,00 zł

310,00 zł

155,00 zł

Ważny na obszarze dwóch i więcej gmin; imienny; dla dzieci i młodzieży
pobierających zasiłek rodzinny

*bilety od kwietnia wyłącznie w postaci elektronicznej, kodowanej na kartę ŚKUP
UWAGI:
• papierowe bilety okresowe ważne wyłącznie do 30 czerwca 2018, później wyłącznie kodowane na ŚKUP
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13,50 zł

Bilety z kiosku

Bilety uzupełniające

Bilet bagażowy

Bilety zakupione w pojeździe MZK Tychy – dwie wersje rewersów biletów za 1,60

120

Bilet normalny dostępny wyłącznie w pojazdach KZK GOP, ale jest honorowany na liniach MZK Tychy

Bilety dobowe

Bilety tygodniowe

Bilety okresowe T-1

Bilety okresowe T-2

Bilety okresowe AT-2

121

Bilety na okaziciela TO-2

Dopłata D-2 do zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej
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5. Bilety z automatu
Wykaz automatów

Automaty „tyskie”
•

stacja Tychy Zachodnie – 4 automaty

•

stacja Tychy Bielska – 2 automaty

•

stacja Tychy Roweckiego – 2 automaty

•

stacja Tychy Lodowisko – 2 automaty

Automaty ŚKUP(*)
•

Dworzec (wewnątrz hali dworca)

•

Skałka (w stronę centrum)

•

Dmowskiego (w stronę dworca PKP)

•

Baczyńskiego

•

Al. Niepodległości (w stronę Paprocan)

•

Tęcza (w stronę Paprocan)

(*) – na terenie miasta Tychy; ponadto bilety tyskie można nabyć w każdym innym automacie ŚKUP
na terenie konurbacji górnośląskiej
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1 IX 2012 – 30 IV 2015
ROLKA NIEBIESKA
Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Opłata za przejazd linią pospieszną
Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną
Bilet uzupełniający
Bilet B, za przewóz bagażu

3,00 zł
3,60 zł
4,40 zł
6,40 zł

1,50 zł
1,80 zł
2,20 zł
3,20 zł

3,20 zł

1,60 zł

0,20 zł

0,10 zł
3,00 zł

ROLKA POMARAŃCZOWA
(do 8 grudnia 2012)
Bilet pomarańczowy (wspólny z PKP na przejazd SKR)
Bilet bagażowy pomarańczowy (wspólny z PKP na przejazd SKR)

3,60 zł

1,80 zł
3,00 zł

ROLKA ŚKUP
(od marca 2015)
Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Opłata za przejazd linią pospieszną
Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
pośpieszną
Bilet uzupełniający
Bilet B, za przewóz bagażu

3,00 zł
3,60 zł
4,40 zł
6,40 zł

1,50 zł
1,80 zł
2,20 zł
3,20 zł

3,20 zł

1,60 zł

0,20 zł

0,10 zł
3,00 zł

1 V 2015 – 31 XII 2017
ROLKA NIEBIESKA i ŚKUP
Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Opłata za przejazd linią przyspieszoną
Jednorazowa dopłata do biletu okresowego, na przejazd linią
przyspieszoną
Bilet uzupełniający
Bilet B, za przewóz bagażu
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3,00 zł
3,60 zł
4,40 zł
6,00 zł

1,50 zł
1,80 zł
2,20 zł
3,00 zł

3,00 zł

1,50 zł

0,20 zł

0,10 zł
3,00 zł

1 I 2018 – nadal
ROLKA ŚKUP i automaty igłowe KZK
Przejazd do 20 min
Przejazd do 40 min
Przejazd do 90 min
Bilet uzupełniający
Bilet za przewóz bagażu

3,20 zł
3,80 zł
4,80 zł
0,20 zł

1,60 zł
1,90 zł
2,40 zł
0,10 zł
3,20 zł

Bilety z tzw. rolki pomarańczowej
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Bilety z tzw. rolki niebieskiej
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Bilety z automatu Śląskiej Karty Usług Publicznych

Bilety GZM z automatu Śląskiej Karty Usług Publicznych
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Bilety GZM z automatów igłowych KZK GOP
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6. Bilety okolicznościowe i inne

Bilety z prywatnej linii autobusowej Aleksandra Swobody, łączącej Tychy z Katowicami, ok. 1930 roku

Bilet na 40 minut za 1zł/10000zł z 1996 roku; pochodzi z testowanego automatu;
takie bilety nigdy nie były w powszechnym obiegu

Bilet PKM Tychy, pracowniczy(?)
129

Bilet wydany przez PKM Tychy z okazji prezentacji nowego autobusu; 8 października 2002 r.

Wzór biletu dwustronnego od kierowcy za 3,50zł (3,00zł + 0,50zł opłata manipulacyjna);
nie wszedł do powszechnego obiegu

Bilet okolicznościowy wydany przez Klub Miłośników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym, z
okazji XIII Nocnej Podróży Bez Spalin; 4/5 czerwca 2010 r.

Bilet wydany z okazji startu Szybkiej Kolei Regionalnej; 14 grudnia 2008 r.
Upoważniał do darmowego przejazdu pociągiem na trasie Tychy-Katowice-Tychy
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Bilety wolnej jazdy
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Bilet jubileuszowy wydany z okazji 50-lecia komunikacji miejskiej w Tychach; 6 czerwca 2009 r.
Obowiązywał na jubileuszowej linii autobusowej nr 50 kursującej po Tychach

Bilet okolicznościowy wydany z okazji Europejskiego Dnia bez Samochodu (22 września) w latach
2011-2015; Wydawany dla wszystkich uczestników organizowanego tego dnia eventu.

Bilet okolicznościowy wydany z okazji 4. Europejskiego Dnia Trolejbusowego i Europejskiego Dnia bez
Samochodu; 21-22 września 2013 r.; Obowiązywał na specjalnej linii trolejbusowej PB, kursującej po
Tychach

Projekt graficzny biletu wakacyjnego; nie wszedł do powszechnego obiegu

Bilet okolicznościowy wydany z okazji wprowadzenia do ruchu nowego taboru; 27.06.2015

132

Bilet okolicznościowy wydany z okazji 35-lecia trolejbusów w Tychach

Bilet okolicznościowy wydany w 2017 z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu
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7. Bilet w telefonie komórkowym

Mając na względzie dalszą poprawę dostępności do biletów, MZK w Tychach z dniem 21
grudnia 2009 roku – jako pierwsze w województwie śląskim – uruchomiło dodatkowy,
nowoczesny kanał dystrybucyjny – sprzedaż biletów za pośrednictwem telefonu
komórkowego. Zmiana została wprowadzona na mocy Uchwały Nr 0150/XXXVI/836/09 Rady
Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009 roku.
Nowe rozwiązanie umożliwia każdemu pasażerowi posiadającemu telefon komórkowy z
zainstalowaną aplikacją moBILET, zakupienie dowolnego biletu jednorazowego oraz
dobowego, przez 24 godziny na dobę, w każdym dniu roku oraz na obszarze całej sieci
komunikacyjnej MZK Tychy. Szczególnie jest to interesujące dla pasażerów zamieszkujących
obszary oddalone od stacjonarnych punktów sprzedaży oraz podróżujących w godzinach
wieczornych, nocnych, wczesnoporannych a także w niedziele i dni świąteczne, kiedy to
problemem może być znalezienie czynnego punktu sprzedaży biletów papierowych.

Plakat reklamujący usługę moBILET
134

Aby móc skorzystać z systemu umożliwiającego kasowanie biletów przy użyciu własnego
telefonu komórkowego pasażer jednorazowo pobiera a następnie instaluje we własnym
telefonie komórkowym darmową aplikację moBILET. Po dokonaniu wszystkich czynności
przygotowawczych aplikacja jest już gotowa do użytku. Kasowanie biletów komunikacji
miejskiej przy użyciu telefonu komórkowego składa się z następujących etapów:
•

uruchomienie aplikacji

•

wybór typu i rodzaju biletu

•

potwierdzenie zamiaru skasowania wybranego biletu

•

połączenie się z Internetem

•

otrzymanie potwierdzenia w postaci elektronicznego biletu

•

zapisanie biletu w pamięci aplikacji na telefonie, co umożliwia wyświetlenie go w
dowolnym momencie np. w celu kontroli.

Instrukcja korzystania z moBILET-u, umieszczona na przystankach oraz w każdym pojeździe
wykonującym przewozy na zlecenie MZK Tychy

Mając na względzie dalszą poprawę dostępności do biletów MZK od dnia 16 marca 2015 MZK
Tychy uruchomił nowy system sprzedaży biletów wykorzystujący telefon komórkowy –
SKYCASH. Każdy pasażer posiadający telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją SKYCASH,
może zakupić dowolny bilet jednorazowy, wieloprzejazdowy oraz co najważniejsze imienny
bilet okresowy (miesięczny i kwartalny) przez 24 godziny na dobę, w dowolnym miejscu sieci
komunikacyjnej MZK Tychy. Jest to jednocześnie pierwsze w województwie śląskim takie
rozwiązanie.
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Plakat reklamujący usługę SkyCash

Instrukcja korzystania z aplikacji SkyCash, umieszczona na przystankach oraz w każdym pojeździe
wykonującym przewozy na zlecenie MZK Tychy
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8. Opłaty dodatkowe
Tabela opłat dodatkowych i specjalnych
Opłata dodatkowa za:
Taryfa ważna:

10.03.1994 do
16.10.1994
17.10.1994 do
14.041995

przejazd bez ważnego biletu;
płatna:
na
do
po 7
miejscu
7 dni
dniach
200000 250000
zł
zł
200000 250000
zł
zł

przewóz bagażu bez ważnego
biletu; płatna:
na
do
po 7
miejscu
7 dni
dniach
200000 200000 250000
zł
zł
zł
200000 200000 250000
zł
zł
zł

nieuzasadnione
zatrzymanie pojazdu
lub zmianę trasy
-

15.04.1995 do
31.12.1995

21 zł

21 zł

30 zł

8,4 zł

8,4 zł

12 zł

90 zł

1.01.1996 do
31.12.1996

28 zł

28 zł

40 zł

11,2 zł

11,2 zł

16 zł

120 zł

1.01.1997 do
31.12.1997

35 zł

35 zł

50 zł

14 zł

14 zł

20 zł

150 zł

1.01.1998 do
28.02.1999

45,5 zł

45,5 zł

65 zł

18,2 zł

18,2 zł

26 zł

195 zł

1.03.1999 do
30.09.1999

49 zł

49 zł

70 zł

19,6 zł

19,6 zł

28 zł

210 zł

1.10.1999 do
31.12.1999

56 zł

56 zł

80 zł

22,4 zł

22,4 zł

32 zł

240 zł

1.01.2000 do
30.11.2000

60 zł

90 zł

90 zł

20 zł

35 zł

35 zł

240 zł

1.12.2000 do
31.01.2002

50 zł

65 zł

90 zł

20 zł

20 zł

38 zł

240 zł

1.02.2002 do
31.05.2003

50 zł

65 zł

90 zł

20 zł

20 zł

38 zł

240 zł

1.06.2003 do
30.04.2005

50 zł

65 zł

90 zł

20 zł

20 zł

38 zł

200 zł

1.05.2005 do
31.08.2008

50 zł

65 zł

90 zł

20 zł

20 zł

38 zł

200 zł

1.09.2008 do
30.04.2010

60 zł

80 zł

120 zł

40 zł

40 zł

60 zł

240 zł

1.05.2010 do
31.07.2011

70 zł

90 zł

130 zł

50 zł

50 zł

65 zł

260 zł

1.08.2011 do
30.04.2012

80 zł

100 zł

140 zł

55 zł

55 zł

70 zł

280 zł
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Opłata dodatkowa za:
Taryfa ważna:

1.05.2012 do …

przejazd bez ważnego biletu;
płatna:
na
do
po 14
miejscu
14 dni
dniach
90 zł

110 zł

150 zł

przewóz bagażu bez ważnego
biletu; płatna:
na
do
po 14
miejscu
14 dni
dniach
60 zł

60 zł

nieuzasadnione
zatrzymanie pojazdu
lub zmianę trasy

75 zł

Mandat opłaty gotówkowej z 1997 roku za przewóz bagażu bez ważnego biletu
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300 zł

Mandat z 2006 roku

Mandat z 2014 roku
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9. Podsumowanie
Ostatnie kilkanaście lat przyniosło kolekcjonerom biletów i miłośnikom transportu
publicznego sporo ciekawych faktów na temat funkcjonowania komunikacji w rejonie tyskim
pod względem taryf i związanych z nimi biletów autobusowych. W rozpatrywanym czasie tj.
od pierwszej stosownej Uchwały Rady Miasta Tychy w 1994 roku, do dnia dzisiejszego cennik
biletów zmieniał się kilkunastokrotnie. W ramach tego można zaobserwować jak ewoluowały
poszczególne taryfy, jak pojawiały się i znikały poszczególne rodzaje biletów. Przez ten czas
pojawiło się w obiegu ponad 450 różnych biletów, a ich główny wzór – bez wchodzenia
w szczegóły – zdążył się zmienić pięciokrotnie. Tak ogromna ich różnorodność może
niewątpliwie stanowić potencjalnie duże zainteresowanie w sferach hobbystycznych.
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