Kartę ŚKUP można już zamówić
do domu lub odebrać w 10
dodatkowych punktach ZTM
To jedne z najbardziej przyjaznych zmian w systemie ŚKUP od
czasu jego wdrożenia. Pasażerowie mogą już korzystać z
możliwości wysyłki kart ŚKUP pod wskazany adres. Koszt tej
dodatkowej usługi wynosi 10 zł. Zwiększa się także zakres
spraw, które można załatwić w Punktach Obsługi Pasażera. Od
teraz można w nich m.in. odebrać kartę spersonalizowaną albo
odblokować, zastrzec lub zwrócić kartę. Takich punktów w
Metropolii jest 10: po jednym w Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach,
Piekarach Śląskich, Sosnowcu, Tychach i Tarnowskich Górach
oraz trzy w Katowicach.

Kartę ŚKUP można otrzymać bez wychodzenia z domu.
Zostanie ona wysłana pod wskazany adres listem
poleconym. Koszt tej usługi to 10 zł
Zwiększa się funkcjonaloność Punktów Obsługi Pasażera.
Zyskują one liczne uprawnienia dotyczące karty ŚKUP,
które do tej pory były zadaniem Punktów Obsługi Klienta

Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchamia wysyłkę kart ŚKUP
pod wskazany adres w odpowiedzi na pytania i prośby pasażerów.
Do ZTM, zwłaszcza od czasu pandemii, zaczęły wpływać wnioski o
ułatwienia odbioru kart bez wychodzenia z domu. GórnośląskoZagłębiowska Metropolia zorganizowała dodatkowo sondę
internetową, w której 63 proc. głosujących przyznało, że
skorzystaliby z opcji wysyłki karty do domu w sytuacji, gdyby
koszt usługi wyniósł 10 zł.

– Jesteśmy otwartą i przyjazną firmą dla naszych podróżnych.
Cieszy nas fakt, że wprowadziliśmy zmiany, które będą
udogodnieniem dla pasażerów. To wdrożenie szczególnie istotne,
bowiem wynika wprost z dialogu, który prowadzimy z podróżnymi
– mówi rzecznik prasowy ZTM Michał Wawrzaszek.

Podstawowa forma zamawiania i odbioru nowych kart z punktów
stacjonarnych pozostaje dla pasażerów bezpłatna. Nowością jest
możliwość odbioru kart w Punktach Obsługi Pasażera ZTM. Tym
samym liczba lokalizacji, z których kartę ŚKUP można odebrać
wzrasta z 42 do 52. Lista POP i POK oraz informacje o
godzinach ich otwarcia znajdują się na stronie internetowej
Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Na tym nie koniec zmian. Zwiększa się bowiem zakres uprawnień
Punktów Obsługi Pasażera. Od teraz możliwe w nich jest to, co
do tej pory było zadaniem Punktów Obsługi Klienta. Chodzi
m.in. o wydawanie kart spersonalizowanych, zmianę danych
osobowych, czy też wydawanie duplikatu, odblokowanie,
zastrzeżenie i zwrot karty.

– To jedne z najbardziej przyjaznych i praktycznych zmian w
systemie ŚKUP od czasu jego wdrożenia – podsumowuje naczelnik
Wydziału Punktów Obsługi Pasażera ZTM Justyna Czardybon. –
Nasi pasażerowie mogą teraz otrzymać swoją kartę ŚKUP bez
wychodzenia z domu. A gdy już się na to zdecydują to dużo
więcej spraw będą mogli załatwić podczas jednej wizyty w
naszym Punkcie Obsługi Pasażera. Chodzi m.in. o wydanie karty
spersonalizowanej lub jej duplikatu, zmianę danych osobowych,
albo odblokowanie, zastrzeżenie lub zwrot karty – dodaje
Czardybon.

O czym należy pamiętać, zamawiając kartę ŚKUP z wysyłką pod

wskazany adres:

Karty będą wysyłane listem poleconym. Koszt wysyłki
wynosi 10 zł.
Zamawiając kartę ŚKUP przez Portal Klienta należy
dokonać wpłaty na kartę w wysokości 20 zł. Kwota ta
zostanie na niej zapisana i będzie można ją później
wykorzystać m.in. do zakupu biletów lub dokonania opłaty
za parking.
Jeśli nie odbierzemy przesyłki z kartą po jej dwukrotnym
awizowaniu, wówczas wróci do Punktu Obsługi Pasażera,
znajdującego się w siedzibie Zarządu Transportu
Metropolitalnego (ul. Barbary 21A, Katowice). Czas na
jej odbiór to 30 dni. Po tym czasie karta zostanie
zablokowana, a pasażer będzie mógł zwrócić się do mBanku
o wypłatę 20 zł zapisanych na karcie podczas składania
wniosku o jej wydanie.
Podczas wypełniania wniosku na Portalu Klienta, należy
podać kod PIN naszej nowej karty, hasło oraz adres email. Po odebraniu przesyłki, odbiór karty należy
potwierdzić pierwszym logowaniem za pomocą podanych
haseł.
Dotychczas wykorzystywana karta ŚKUP zostaje zablokowana
w momencie aktywacji nowej.
W przypadku, gdy nie otrzymamy przesyłki z kartą w ciągu
5 dni roboczych od potwierdzenia mailowego o jej
wysyłce, pasażerowie proszeni są wówczas o kontakt z
infolinią Zarządu Transportu Metropolitalnego. Infolinia
pracuje przez całą dobą, siedem dni w tygodniu (również
w weekendy i święta). Bezpłatny numer to 800 16 30 30.

Kartą ŚKUP możemy zapłacić za przejazdy komunikacją miejską
Zarządu Transportu Metropolitalnego. Jest ona potrzebna
szczególnie tym osobom, które korzystają m.in. z biletów
okresowych np. 30-dniowych, wieloprzejazdowych. Każda karta

posiada określony termin ważności, który w przypadku kart
spersonalizowanych upływa po 4 latach. Informacja o tym, do
kiedy karta jest ważna, znajduje się w jej prawym dolnym rogu.
Wniosek o wydanie nowej karty można złożyć 3 miesiące przed
upływem terminu jej ważności.

Źródło: Zarząd Transportu Metropolitalnego

Automatyczny system policzy
pasażerów
komunikacji
miejskiej.
Trwa
dialog
techniczny
O której godzinie, gdzie i ilu dokładnie pasażerów podróżuje
daną linią autobusową, tramwajową czy trolejbusową? Na te
pytania pozwoli odpowiedzieć nowy system zliczania pasażerów,
do którego uruchomienia przygotowuje się GórnośląskoZagłębiowska Metropolia. W tym momencie prowadzony jest dialog
techniczny, który ma na celu m.in. zweryfikowanie możliwości
technicznych dostępnych na rynku automatycznych systemów
zliczania osób, korzystających z komunikacji miejskiej.

Nowy system zliczania pasażerów pozwoli na dokładne określenie
liczby podróżnych w poszczególnych miastach, a także pomiędzy
danymi przystankami. Przełoży się to na lepsze dostosowanie
rozkładu jazdy oraz wielkości pojazdów na poszczególnych
trasach, aby odpowiadały rzeczywistym potrzebom pasażerów.

Pozwoli również szybciej reagować i wprowadzać konieczne
zmiany, co pokazała nam również epidemia koronawirusa w Polsce
i związane z nią rządowe obostrzenia.

– Informacje o tym ilu pasażerów korzysta z komunikacji
miejskiej są kluczowe dla racjonalnego planowania
poszczególnych kursów – mówi Lucjan Dec, dyrektor Departamentu
Komunikacji i Transportu.

– Informacje te wskażą nam, kiedy pojazdy są niemal puste, a w
których godzinach są przepełnione. Pozwoli to nam na podjęcie
działań, by wzmocnić te kursy, które tego wymagają, żeby
wszyscy pasażerowie mogli bezpiecznie dojechać do wybranego
celu – dodaje.
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rejestrujące wejścia i wyjścia, jednak w zależności od
operatora, dane zbierane są w różny sposób. Metropolia w
pierwszym etapie zamierza wykorzystać istniejącą już
infrastrukturę. Chce również zakupić oprogramowanie, które
umożliwi pozyskanie ujednoliconych danych oraz zgrupowanie ich
we wspólnej bazie. Dalej na tej podstawie możliwe byłoby
prowadzenie analiz w oparciu o spójne i rzetelne wyniki w
dedykowanym do tego celu oprogramowaniu.

W drugim etapie natomiast system ma zostać zainstalowany w
pozostałych pojazdach. Urządzenia dostępne na rynku pozwalają
nawet na 99 procentową dokładność pomiarów. Wszystkie
informacje, które pozyskują te systemy są zanonimizowane, co
oznacza, że nie rejestrują i nie rozpoznają wizerunku
pasażerów, a jedynie ruch, pozwalający określić liczbę osób
wsiadających i wysiadających.

Dane dotyczące liczby pasażerów, korzystających z komunikacji
miejskiej są bardzo potrzebne nie tylko z uwagi na lepsze
dostosowanie rozkładów jazdy, ale również z punktu widzenia
rozliczeń finansowych. Organizacja transportu publicznego to
zadanie własne miast i gmin, które zostało przekazane
Metropolii. Utrzymywane jest ze składki zmiennej, którą gminy
co roku wpłacają na ten cel. Pozyskane dane dotyczące
rzeczywistej liczby pasażerów będą mogły zostać wykorzystywane
do bardziej precyzyjnego obliczania składki zmiennej dla
poszczególnych gmin.

Dodatkowym atutem wprowadzenia takiego rozwiązania jest szybki
dostęp do pozyskiwanych danych w trybie online oraz możliwość
przekazywania informacji m.in. dla włodarzy miast i gmin.
Zapewni to pełną transparentność w obszarze organizacji
publicznego transportu.

Przedstawiciele
Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
analizowali już jak działają systemy zliczania pasażerów u
innych organizatorów transportu publicznego w Polsce, m.in. w
Warszawie, Poznaniu
i Rzeszowie.

Prowadzony aktualnie dialog techniczny, do którego zgłosiły
się cztery firmy, ma na celu zapoznanie się z rozwiązaniami
technologicznymi w zakresie systemów zliczających pasażerów, a
także poszerzenie wiedzy o stosowanych rozwiązaniach w
praktyce.

Dialog techniczny to jedna z możliwości, której zastosowanie
przewidziane zostało w prawie zamówień publicznych. Ma przede
wszystkim charakter doradczy. To etap poprzedzający ewentualne
ogłoszenie takiego postępowania, a jego celem jest uzyskanie

informacji, potrzebnych do precyzyjnego opisu przyszłego
zamówienia. Chodzi m.in. o ustalenie możliwości technicznych
rozwiązań dostępnych na rynku, szacunkowy koszt wprowadzenia
nowego systemu oraz czas jaki będzie potrzebny, by to
rozwiązanie zaczęło w pełni funkcjonować.

Od
marca
nowa
taryfa
w
komunikacji
miejskiej.
Zapoznaj się z ofertą
1 marca zacznie obowiązywać nowa Taryfa przewozu osób i bagażu
w komunikacji zbiorowej Zarządu Transportu Metropolitalnego.
Organizator transportu zakończył z powodzeniem testy systemu
informatycznego, a we współpracy z gminami rozpoczął akcję
informacyjną. Większość biletów będzie tańsza lub ich ceny się
nie zmienią. Podrożeją jedynie jednorazowe bilety papierowe,
które będą wyglądać zgoła inaczej niż obecnie.

Do najważniejszych zmian należy m.in. obniżka cen w taryfie
odległościowej, uproszczenie nazw biletów oraz wprowadzenie
biletów wieloprzejazdowych. Nowość stanowi również rozwiązanie
umożliwiające m.in. grupowe przejazdy. Nowy cennik
to propozycja przede wszystkim bardziej elastyczna i
uproszczona. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z taryfą
odległościową, w której ceny zostały znacząco obniżone.
Drożeją jedynie bilety jednorazowe papierowe. ZTM chce
przekonywać podróżnych do tańszych i bardziej ekologicznych
rozwiązań elektronicznych.

Na nowych cenach oraz typach biletów zmiany się nie kończą. Od
1 marca dostępne w sprzedaży będą jednorazowe bilety papierowe
o nowym wzorze graficznym. Te już trafiły do ZTM.
Charakteryzuje je wygodna orientacja pionowa. Ponadto akcenty
graficzne zostały rozłożone w inny sposób. Najbardziej
wyeksponowana jest informacja dotycząca tego, jaki jest to
rodzaj biletu – na jedno miasto lub na 20 minut, na dwa miasta
lub na 40 minut, czy na trzy miasta lub na 90 minut.
Wyróżnione zatem zostały te informacje, które dla pasażera są
najważniejsze. Mocną stroną nowych biletów będą również
zabezpieczenia – zarówno te widoczne, jak i niewidoczne. W
przypadku tych pierwszych jest to m.in. hologram aplikowany
techniką hot-stampingu, papier z własnym znakiem wodnym z
widocznymi włóknami w strukturze papieru, numerator
typograficzny, linie rastrowe różnych grubości oraz wzór
reliefowy w tle.

Papierowe bilety jednorazowe, zakupione przed 1 marca, po
zmianie taryfy nie stracą ważności. Bilety te będzie można
wykorzystać na dotychczasowych zasadach do 14 marca. Po tym
dniu również będą uprawniać do przejazdów, jednakże trzeba
będzie każdorazowo do nich dokupić tzw. bilety uzupełniające o
nominale 10 groszy – tak, aby sumaryczna cena biletów
wcześniej zakupionych i uzupełniających była zgodna z
obowiązującą taryfą.

Organizator transportu z powodzeniem zakończył testy systemu
informatycznego i ruszył z akcją informacyjną. Ponadto
przygotował oraz przesłał gminom, które wyraziły wolę
współpracy, materiały informacyjno-promocyjne. Ze szczegółami
nowej oferty będzie można zatem zapoznać się m.in. w
instytucjach miejskich oraz w mediach społecznościowych.

Najlepszym źródłem informacji o nowej taryfie pozostaje jednak
strona internetowa. Znajdują się na niej pełne zapisy
dotyczące taryfy i opisy biletów. ZTM zachęca również do
skorzystania z bezpłatnej i czynnej całą dobę infolinii.
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Przydatne linki:

Nowa taryfa- więcej informacji

Nowa taryfa: półroczny abonament i tańsze bilety odległościowe

Taryfa przewozowa 2020

Foto: Metropolia GZM

Centrum Zarządzania Ruchem.
ZTM widzi wszystkie autobusy

i tramwaje
Nowo stworzone Centrum Zarządzania Ruchem Zarządu Transportu
Metropolitalnego oficjalnie rozpoczęło funkcjonowanie.
Korzyści z
przeprowadzonej

inwestycji

odczują

przede

wszystkim

pasażerowie, ale
także kierowcy i pracownicy organizatora przewozów. Poprawić
ma się
m.in. przepływ informacji oraz organizacja ruchu pojazdów.

Proces tworzenia Centrum Zarządzania Ruchem ZTM ruszył w
marcu.
Instalacja ekranów oraz ich integracja z wcześniej
wykorzystywanymi
systemami zakończyły proces inwestycji. 13 czerwca oficjalnie
otwarto
komórkę. Pracownicy ZTM mają już dostęp do systemu narzędzi,
który
pozwala im na dużych ekranach obserwować bieżącą pozycję ponad
1000
pojazdów – autobusów, tramwajów i trolejbusów. Dzięki temu
rozwiązaniu
możliwe jest m.in. szybsze przekazywanie i publikowanie
informacji o
utrudnieniach w ruchu.

– Duża reorganizacja struktury firmy połączona ze stosunkowo
niewielką inwestycją da wymierne korzyści. Nowe narzędzia
oznaczają
więcej możliwości na przykład w zakresie poprawy organizacji
ruchu.
Największe profity naszych starań odczują pasażerowie –

wyjaśnia
Dyrektor ZTM Małgorzata Gutowska.

– Dyspozytornia to serce Zarządu Transportu Metropolitalnego –
mówi
Grzegorz Kwitek, który w zarządzie Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii
odpowiada za transport. – Pracownicy mają teraz dużo lepszy
podgląd na
aktualną sytuację na drogach. Dzięki temu możemy szybciej
reagować, gdy
pojawiają się jakiekolwiek utrudnia, a co za tym idzie – ZTM
może
szybciej przekazać tę informację pasażerom za pomocą naszych
kanałów w
mediach społecznościowych czy za pośrednictwem infolinii –
dodaje.

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli organizatora przewozów
na
terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podróżni mogą
liczyć na
dwie istotne zmiany. Po pierwsze, infolinia obecnie działa
przez 24
godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Pasażerowie mogą
uzyskać lub
uzyskać szybciej niż dotychczas oczekiwaną informację, na
przykład
dotyczącą dokładnej lokalizacji konkretnego autobusu lub jego
ewentualnego opóźnienia, a także uzyskać wszelkie potrzebne
informacje
związane z funkcjonowaniem komunikacji, obowiązujących taryf
itp.

Po drugie, pracownicy ZTM dysponują obecnie narzędziami, które
pozwolą szczegółowiej weryfikować wykonywaną przez
poszczególnych
operatorów pracę przewozową, wdrażać
w przyszłości działania skutkujące poprawą jakości
realizowanych przez nich usług, a także
w skrajnych przypadkach odpowiednio reagować na najbardziej
uciążliwe zdarzenia drogowe.

Korzyści z wprowadzonych zmian pasażerowie będą zawdzięczać
m.in.
dzięki zakupie przez ZTM sześciu bezszwowych ekranów. Dziś
tworzą one
jeden telebim o wymiarach 3,7 m na 1,4 m
i pełnią ważną funkcję
pomocniczą. Nowo zakupiony sprzęt został zintegrowany z
dotychczas
dostępnymi systemami wykorzystywanymi wcześniej w KZK GOP oraz
MZK
Tychy.

– W wymiarze finansowym inwestycja kosztowała nas ok. 90 tys.
zł.
Musieliśmy także przeprowadzić szereg zmian w organizacji
pracy, m.in.
dokonać przesunięć kadrowych, szczegółowo rozpisać nowe
zakresy
obowiązków i wypracować nowe ścieżki komunikacyjne z
operatorami –
wylicza kierownik Referatu Kontroli Jakości Usług Przewozowych
Rafał
Zając, który zarządza pracą nowej dyspozytorni.

