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WPROWADZENIE

Na temat komunikacji miejskiej Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ukazało się już dośc dużo 
różnych  publikacji,  które  w  mniejszym  lub  większym  stopniu  starają  się  przybliżyć  ten  temat 
miłośnikom komunikacji miejskiej w Polsce. Brakuje jednakże bardziej szczegółowych opracowań 
dotyczących stosowanych taryf,  emisji  rodzajów biletów, które by w porządku chronologicznym 
ukazały proces zmian zachodzących w cenach czy wzorach biletów.
Opracowanie  niniejsze  ma  na  celu  wypełnienie  tej  luki  przynajmniej  w  niewielkim  stopniu  i 
poświęcone jest najnowszej historii biletów komunikacji miejskiej aglomeracji katowickiej z lat 1991 
– 2011. Okres najnowszy dla sporej części miłosników komunikacji miejskiej jest dość znany, który 
jeszcze pamiętają. Jednakże mineło już 20 lat od zmian w funcjonowaniu komunikacji miejskiej 
jakie wprowadzone zostały wraz z reformą samorządową w Polsce w 1990r. Wyrosło już nowe 
pokolenie,  które  nie  może pamiętać  wprowadzanych  zmian,  że  doprowadziło  to  w  pierwszym 
okresie do dość dużego bałaganu kompetencyjno-organizacyjnego. Zadarzały się takie przypadki, 
że  w  różnych  autobusach  jadących  na  tej  samej  linii  obowiązywały  różne  bilety.  Tak  duża 
różnorodność biletów jakie pojawiły się w tym początkowym okresie przemian może być dla wielu 
miłośników komunikacji a szczególnie kolekcjonerów biletów dużym wyzwaniem.
Z uwagi na dość duże braki w informacjach na ten temat początkującym kolekcjonerom trudno jest 
dziś zorientować się w dość szerokim wachlarzu rodzajach stosowanych taryf i biletów. Nie każdy 
ma przecież czas i możliwości dotrzeć do informacji mu potrzebnych. Kolekcjonerzy biletów są w 
dużo gorszej sytuacji niż filateliści czy numizmatycy, którzy mają do swojej dyspozycji corocznie 
aktualizowane katalogi i są w stanie porównać swoje nabytki z opisem i zdjęciem w katalogu.
Opracowanie poniższe jest  tylko początkiem do opracowania bardziej  szczegółowej publikacji  i 
skatalogowania wszystkich rodzajów i odmian występujących biletów w aglomeracji  katowickiej. 
Zapraszam wszystkich  do uzupełniania  poniższego opracowania  o  zdjęcia  lub  opisy na temat 
wydanych odmian w seriach lub innych informacji mogących poszerzyć wiedzę o wprowadzanych 
do sprzedaży biletów. Można by też poszerzyć to opracowanie o bilety okresowe. 
W  opracowaniu  tym  wykorzystałem  zdjęcia  biletów  z  kolekcji  własnej  i  kolegi  Roberta 
Kusiorowskiego  z  Mikołowa.   Z  uwagi  na  dość  duże  braki  w  dokumentacji  zdjęciowej  do 
opracowania załączam obowiązujące cenniki biletów z lat 1993 – 2011. Z pewnością dla wielu 
kolekcjonerów  będzie  to  pomocne  przy  kompletowaniu  zbioru.  Przy  opracowywaniu  tekstu 
korzystałem z informacji włsnych i publikacji:
1. Montes Tarnovicensis nr 33, 34-35, 36,   2008/2009r. "Dzieje wspólnych biletów" cz. I, II, III. 
    w opracowaniu Tomasza Rzeczyckiego
2. Historia Śląskich Autobusów. Geneza i rozwój KZK GOP.  Opracowanie KZK GOP.
3. "Zarys historii biletów komunikacji miejskiej w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym" wydano
    staraniem Sekcji Historycznej Klubu Miłosników Transportu Miejskiego w Chorzowie Batorym 
    w 2001r. autorstwa Bartosz Mazur.
4. Cenniki opłat KZK GOP w Katowicach i MZKP Tarnowskie Góry z lat 1993 – 2011.



OKRES PRZEJŚCIOWY

Przemiany  polityczne  na  przełomie  lat  1989/90  spowodowały  ogromne  zmiany  w  zakresie 
funkcjonowania  komunikacji  miejskich  w  Polsce.  Wprowadzenie  w  życie  nowych  przepisów  o 
samorządzie  terytorialnym  nakazującym  gminom  przejęcie  odpowiedzialności  za  zapewnienie 
komunikacji  miejskiej  na swoim terenie spowodowało miedzy innymi likwidację Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Katowicach.
13 września 1991 roku ukazało się zarządzenie Wojewody Katowickiego w sprawie podziału WPK 
Katowice.  Dokument  przewidywał  powołanie  w oparciu  o  majątek  dotychczasowych  Zakładów 
WPK  dwanaście  autobusowych  Przedsiębiorstw  Komunikacji  Miejskiej  oraz  Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Tramwajowej z siedzibą w Katowicach.
Rozłam systemu biletowego w 1991 roku nastąpił w chwili gdy cena jednorazowego biletu wynosiła 
3000 zł a w obiegu były bardzo typowe dla Śląska bilety firmy Kwadrat. Bilety były wydrukowane 
już  konkretnie  dla  województwa  katowickiego,  choć  zachowały  się  też  egzemplarze  nie 
posiadające adnotacji o takim ograniczeniu terytorialnym.

Odejście  od  wspólnego  biletu  przeprowadzone  zostało  błyskawicznie.  W  Olkuszu  np. 
wprowadzono do obiegu jeszcze w październiku 1991 roku niemalże identyczne bilety różniące się 
tylko nadrukiem „PKM Olkusz”. PKM Świerklaniec natomiast nie mając jeszcze swoich biletów, na 
rewersach czerwonych wyrobów firmy Kwadrat przybijał pieczątkę z nazwą przewoźnika. Nieco 
później pojawiły się świerklanieckie bilety o bardzo podobnym wzorze lecz koloru zielonego. Swoje 
bilety też w bardzo podobnym nadruku wprowadził PKM Gliwice.

Do 1 marca 1993 roku każdy PKM wprowadzał  bilety,  które były wzajemnie honorowane.  Nie 
stworzono  jednak  spójnego  systemu  dystrybucji  biletów.  Teoretycznie  przedsiębiorstwa  mogły 
rozprowadzać  swoje  bilety  na  terenie  gmin,  z  których  pochodziły.  Ustaleń  tych  jednak  nie 
przestrzegano. Co prawda po 1 marca 1993 roku wprowadzono centralną koordynację, jednak od 
ustaleń nadal często odstępowano.
W marcu  1993  roku  władze  wojewódzkie  wyodrębniły  bilet  tramwajowy,  co  było  motywowane 
określeniem udziału poszczególnych trakcji w przewozach. 



Pomimo powołania KZK GOP i jego rejestracji w grudniu 1991 roku, do końca czerwca 1993 roku 
system  komunikacji  w  aglomeracji  katowickiej  był  nadal  koordynowany  przez Wojewodę 
Katowickiego. Jako powód takiego stanu przedstawiano nie zakończony jeszcze wówczas proces 
komunalizacji  nowo  powstałych   Przedsiębiorstw  Komunikacji  Miejskiej.  Tak  więc  usługi 
komunikacyjne wykonywało nadal WPK Katowice. W tym też okresie przejściowym funkcjonował 
bilet autobusowy – wspólny dla wszystkich komunalnych przedsiębiorstw przewozowych. Zdjęcia 
biletów poniżej.

W lipcu 1993 roku swoje bilety wprowadził KZK GOP, jednakże nie wszystkie Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej zgodziły się przystąpić do związku. Również w lipcu 1993 roku powołano 
„unię biletową”, do której należały: PKM Bytom, PKM Tychy, PKM Gliwice i MZKP Świerklaniec. W 
Świerklańcu  powstał  Międzygminny  Związek  Komunikacji  Pasażerskiej,  którego  siedzibę 
przeniesiono w styczniu 1995 roku do Tarnowskich Gór. Strony tej umowy emitowały własne bilety 
opatrzone  identyfikatorem  literowym,  praktycznie  jednego  wzoru.  Bilety  były  wzajemnie 
honorowane. Przyjęto jednolitą taryfę. Bilety okresowe stron umowy unii  biletowej miały bardzo 
różne wzory. W Bytomiu i Gliwicach można było spotkać nawet  bilety miesięczne w formie karty 
plastikowej.  PKM Gliwice  emitował  także  bilety  miesięczne  drukowane przez  firmę Kwadrat  o 
zupełnie innym wzorze. Jednakże już w marcu 1994 roku z unii wycofały się MZKP Świerklaniec i 
PKM Tychy. Unia biletowa przestała istnieć w grudniu 1994 roku.

Bilet jednorazowy PKM Bytom z okresu unii biletowej.



Bilety jednorazowe PKM Gliwice z okresu unii biletowej.

Bilety jednorazowe PKM Świerklaniec z okresu unii biletowej.

Pierwsze kroki  do  opanowania chaosu biletowego wprowadziło  porozumienie  miedzy MZKP w 
Świerklańcu a KZK GOP w Katowicach. Zawarto je 16 lutego 1994 roku, obowiązujące od marca 
1994r.  Porozumienie  dotyczyło  zasad  wzajemnego  honorowania  biletów  i  taryf  oraz  zasad 
dystrybucji biletów.
Kolejnym krokiem było Porozumienie w sprawie  utworzenia zintegrowanego systemu biletowo-
taryfowego  komunikacji  miejskiej  w  aglomeracji  katowickiej.  Podpisano  je  w  Świerklańcu  12 
października 1994 roku. Dotychczasowe bilety MZKP obowiązywały jeszcze dwa miesiące, tracąc 
ważność  31  grudnia  1994  roku.  Oba  związki  uzgodniły,  że  KZK  GOP przejmie  dystrybucję  i 
sprzedaż biletów. Od listopada 1994 roku zaczął obowiązywać protokół określający rodzaje biletów 
stosowanych na liniach autobusowych KZK GOP i MZKP Świerklaniec. Określono w nim, że na tak 
zwanych liniach wewnętrznych będą ważne tylko bilety KZK GOP. Natomiast na liniach wspólnych 
KZK GOP z Bytomiem i Gliwicami i Tychami jak również na liniach wspólnych MZKP z Bytomiem i 
Gliwicami dopuszcza się bilety tamtych trzech przewoźników. Co to oznaczało w praktyce? A no, 
że na przykład pasażer wsiadający do autobusu w Bytomiu, rozpoczynając podróż w pojeździe 
dowolnej linii czy to należącej do KZK GOP, czy do MZKP Świerklaniec mógł skasować bilet PKM-
u Bytom. Bytom nie należał wtedy jeszcze do KZK GOP a duża część linii tego miasta należała do 
MZKP. PKM Bytom stał się członkiem związku od 1 stycznia 1995 roku. Podobne rozwiązanie 
wprowadzono z Gliwicami. W dniu 15 lutego 1995 roku podpisany został aneks do porozumienia 
świerklanieckiego. W protokole nr 2 wchodzącym w życie od 1 maja 1995 roku określono rodzaje 
biletów stosowanych na liniach MZKP i KZK GOP. Od tego dnia na liniach wewnętrznych ważne 
były tylko bilety KZK GOP, natomiast na liniach wspólnych z PKM Gliwice – prócz biletów KZK 
także bilety PKM-u. Gliwice stają się członkiem KZK GOP od 1 stycznia 1997r. i  od tego dnia 
zaczynają  obowiązywać bilety emitowane przez KZK GOP a PKM Gliwice  staje  się  jednym z 
przewoźników wykonujących swoje usługi w zakresie komunikacji miejskiej.



Komunikacyjny Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego powołany został w 
1991 roku na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990r. Na początku do KZK 
GOP przystąpiło 11 gmin: Katowice, Bobrowniki, Chorzów, Gierałtowice, Knurów, Mysłowice, Ruda 
Śląska, Siemianowice, Sosnowiec, Zabrze później dołączyły Pilchowice, Będzin i Wojkowice. Od 
1994 roku do Związku przystąpiły; Sławków, Bytom, Imielin i Chełm Śląski-styczeń 1995r., Gliwice-
styczeń 1997r., Siewierz i Radzionków-styczeń 1998r. W rezultacie do końca 1999 roku w KZK 
GOP wchodziły 23 gminy.
Podpisane zostało także porozumienie z Międzygminnym Zakładem Komunikacji Pasażerskiej w 
Tarnowskich Górach w myśl, którego na liniach MZKP honorowano bilety KZK GOP. Emisję swoich 
biletów KZK GOP rozpoczął z dniem 01.07.1993r.

Historia  biletów  KZK  GOP  jest  dość  urozmaicona  tak  pod  względem  wzorów  jak  i  odmian 
występujących  biletów.  W  opracowaniu  niniejszym  zamieszczam  przykładowe  zdjęcia  biletów 
wybrane bez względu na rodzaj serii  lub innych różnic mogących zakwalifikować bilet  do innej 
odmiany.  Z  uwagi  na  brak  danych  trudno  podać  jakie  rodzaje  serii  biletów  występowały  w 
poszczególnych okresach obowiązujących taryf cenowych. Być może na podstawie zachowanych 
egzemplarzy uda się chociaż w części ustalić rodzaje występujących serii biletów jednorazowych, 
bo tu mamy ich największą różnorodność. Kilka zadań chciałbym poświęcić biletom rzadszym. Na 
przypomnienie zasługuje bilet a właściwie znaczek Plus wprowadzony do sprzedaży od 1 listopada 
1995r.  Kosztował  4,80  zł/48.000  starych  zł.  Znaczek  ten  ważny  był  tylko  łącznie  z  biletem 
miesięcznym, więc na Plusie trzeba było numer konkretnego biletu miesięcznego. Znaczek Plus 
upoważniał  do  bezpłatnego  przewozu  bagażu  lub  zwierzęcia,  bezpłatnego  przejazdu  z  jedną 
osobą towarzyszącą nocą w godzinach od 2000 do 400  oraz korzystania z biletu miesięcznego do 3 
dnia  następnego miesiąca.  W autobusach pojawiły  się  stosowne informacje o Plusie jednak z 
braku  szerszego  zainteresowania  przez  pasażerów  po  jakimś  czasie  wycofano  go.  Na 
przypomnienie zasługuje również bilet  miesięczny  KSC, wprowadzony w 1997r.  ważny na linie 
MZKP Tarnowskie Góry, KZK GOP oraz na autobusy i trolejbusy MZK Tychy. Bilet ten nie posiadał 
jednak oznaczenia MZKP jako organizatora, na którego liniach był też ważny. Bilet przetrwał tylko 
do końca 2003r. 
Innym biletem najrzadziej  spotykanym był  bilet  miesięczny zwany biletem  tysko-tramwajowym. 
Honorowały go na swoich liniach Miejski Zarząd Komunikacji  w Tychach oraz Przedsiębiorstwo 
Komunikacji  Tramwajowej  w  Katowicach.  Obowiązywał  do  czasu  przejęcia  przez  KZK  GOP 
organizacji pasażerskich przewozów tramwajowych w GOP-ie czyli do końca stycznia 2000r.
Przez kilkanaście miesięcy w latach od 01.08.2002r. do końca stycznia 2004r. funkcjonował bilet 
kolejowy ATP. Upoważniał on do przejazdu wszystkimi autobusami i tramwajami KZK GOP i MZKP 
oraz  pociągami  osobowymi.  Kupowało  się  go  tylko  w  kasach  biletowych  PKP  na  określony 
odcinek. Bilet nie był zbyt popularny ponieważ dawał korzyść tylko osobom, które i tak musiały 
podróżować  kolejami.  Dla  pasażerów  korzystających  głównie  a  komunikacji  autobusowej  i 
tramwajowej był on po prostu za drogi.
W najnowszej historii biletów nie można pominąć biletów z automatów biletowych. Denominacja 
polskiej  złotówki  i  powszechność  bilonu  umożliwiła  ponowne  włączenie  w  sieć  sprzedaży 
automatów biletowych. Urządzenia takie posiadały też Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej 
oraz KZK GOP. Do pierwszych automatów, które zainstalował KZK GOP należały automaty firmy 
Merona wydające jeden rodzaj biletu. Przez krótki okres używane były też automaty firmy Bampol. 
Jednakże po wprowadzeniu taryfy strefowej urządzenia firmy Merona wróciły i dostosowano je do 
wydawania różnego rodzaju biletów. Obecnie z automatów tych można kupić wszystkie rodzaje 
biletów jednorazowych i jedno lub wielodniowe. Pewną ciekawostką jest tu epizod z początku 2000 
r. Automaty KZK GOP wydawały bilety z rokiem wydania 1900. Nie wiadomo dokładnie jak długo to 
trwało zanim poprawiono błąd.  



Bilety obowiązujące od 01.07.1993r. do 31.03.1994r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach zwykłych i przyśpieszonych.

Za przejazdy jednorazowe na liniach pośpiesznych.

Bilety obowiązujące od 01.04.1994r. do 31.12.1994r.

Bilety sprzedawane w punktach sprzedaży.

                   Za przejazdy na liniach zwykłych                        Za przejazdy na liniach pośpiesznych.
                               i przyśpieszonych.

Bilety sprzedawane przez kierowców w autobusach.

                    Za przejazdy na liniach zwykłych                          Za przejazdy na liniach pośpiesznych.
                               i przyśpieszonych.



Bilety obowiązujące od 01.01.1995r. do 28.02.1995r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Za przejazdy jednorazowe na liniach pośpiesznych.

90 gr/9000 zł 90 gr/9000 zł
Opłata manipulacyjna

10 gr/1000 zł

Bilety obowiązujące od 01.03.1995r. do 28.02.1996r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Bilety obowiązujące od 01.06.1996r. do 28.02.1997r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.



Bilety obowiązujące od 01.03.1997r. do 31.12.1997r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Bilet uzupełniający wprowadzony do sprzdaży
po zmianie cen w marcu 1997r.

Bilety obowiązujące od 01.01.1998r. do 31.12.1998r.

Na początku 1998 roku zaszła istotna zmiana jeśli chodzi o bilety jednorazowe. Od tego dnia 
granice gmin stały się równocześnie granicami stref. Wprowadzono trzy rodzaje biletów 

dwukrotnego kasowania.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.



Bilet uzupełniający wprowadzony do sprzedaży po 
zmianie cen w styczniu 1998r.

Bilety obowiązujące od 01.01.1999r. do 31.09.1999r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Bilet uzupełniający wprowadzony do sprzedaży po 
zmianie cen styczniu 1999r.



Bilety obowiązujące od 01.09.1999r. do 31.12.1999r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

                                       

                                        Bilet wprowadzony do przedaży pod koniec 1999r.

Bilety obowiązujące od 01.01.2000r. do 31.11.2000r.

Od lutego 2000 roku KZK GOP przejmuje organizację pasażerskich przewozów tramwajowych w 
GOP-ie. W związku z tym wycofano z obiegu wszystkie rodzaje biletów tramwajowych w tym i bilet 

miesięczny tysko-tramwajowy. W tramwajach zaczeły obowiązywać wyłącznie bilety 
KZK GOP i MZKP. 

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.



Bilety obowiązujące od 01.12.2000r. do .............2001r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Bilety obowiązujące od ...............2001r. do 31.12.2001r. 

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.



Bilety obowiązujące od 01.01.2002r. do 31.01.2004r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Od maja 2003 roku bilety mają litery serii w kolorze bordowym

Bilety obowiązujące od 01.02.2004r. do 30.11.2004r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.



Bilety obowiązujące od 01.12.2004r. do 31.03.2005r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.



Bilety obowiązujące od 01.04.2005r. do 31.07.2006r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Bilet bagażowy.



Bilety obowiązujące od 01.06.2006r. do czerwiec 2007r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Bilet bagażowy.



Bilety wprowadzone do sprzedaży od 01.06.2007r. i ważne do 31.03.2008r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Wzór biletu bagażowego bez zmian.



Bilety obowiązujące od 01.04.2008r. do 28.02.2010r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

 
Bilety dopłaty ważne do 15 kwietnia 2008r. w okresie używania biletów o starej cenie.



Bilety obowiązujące od 01.03.2010r. do 31.07.2011r.

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Bilet bagażowy.



Bilety obowiązujące od 01.08.2011r. do ........................

Za przejazdy jednorazowe na liniach normalnych i przyśpieszonych.

Bilet bagażowy.
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