
Bezpłatne bilety dla uczniów do ukończenia 16 roku życia 

 

Od 1 stycznia br. uczniowie do 16. roku życia mogą darmo podróżować 

komunikacją miejską w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 

skupiającej 41 miast i gmin centralnej części województwa śląskiego.  

 

Jedną z najistotniejszych zmian, obowiązujących od 1 stycznia na 

zamieszkanym przez blisko 2,3 mln osób terenie całej metropolii, są 

bezpłatne przejazdy dla uczniów do 16. roku życia. Podstawą darmowych 

przejazdów jest ulga zakodowana w osobistej Śląskiej Karcie Usług 

Publicznych (ŚKUP) każdego ucznia - jednak do czasu uzyskania kart 

przez wszystkich uprawnionych, bezpłatne przejazdy mogą odbywać się 

na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.  

 

Do czasu wyrobienia przez dzieci i młodzież kart ŚKUP, przy kontroli 

biletów honorowane będzie okazanie ważnej legitymacji szkolnej, 

potwierdzającej wiek pasażera. 

Docelowo uprawnienie ucznia do bezpłatnych przejazdów będzie 

musiało być zakodowane na karcie ŚKUP, a każda osoba korzystająca z 

tego prawa będzie miała obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach. 

Podstawą do zakodowania ulgi na karcie będzie ważna legitymacja 

szkolna; karta będzie kodowana jednorazowo. 

Kart ŚKUP nie potrzebują natomiast dzieci do 7. roku życia - w ich 

przypadku do bezpłatnych przejazdów komunikacją wystarczy 

oświadczenie opiekuna, dotyczące wieku dziecka. 

 

Wydział Edukacji i Sportu UM Katowice mając na względzie ułatwienie 

procesu wydawania kart ŚKUP dla uczniów katowickich szkół prześle do 

placówek wygenerowane tokeny (identyfikatory cyfrowe) dla każdego 

ucznia. Szkoła rozdysponuje otrzymane tokeny pomiędzy swoich 

uczniów z zachowaniem pełnej ewidencji, który uczeń otrzymał dany 

token. 

 

Powyższe rozwiązanie pozwoli min. na: 

- zamawianie kart przez uczniów nie tylko indywidualnie w domu, ale 

również np. w trakcie zajęć informatyki  (poprzez Portal Klienta bez 

ponoszenia opłat w wysokości 20zł); 



- automatyczną zamianę ulgi 50% (Uczeń) na bezpłatną ulgę 100% (Uczeń 

Metropolia) dla dziecka posiadającego już kartę ŚKUP (po przyłożeniu 

karty do SAD sczyta on PESEL i miejsce zamieszkania, o ile miejsce to 

zostało zakodowane). 

 

Równocześnie informujemy, że KZK GOP prowadzi z Asseco prace 

zmierzające do uproszczenia procesu odbioru Karty np. Poprzez 

automatyczne zapisywanie ulgi 100% dla użytkowników, którzy 

skorzystali z tokenów. 

 


