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miejskiej poprzez aplikacje i ich popularność  wśród pasażerów 

Zwracam się  z prośbą: 
o uporządkowanie informacji krążących w sferze publicznej nt możliwości zakupienia 
biletów komunikacji miejskiej poprzez aplikacje; 
o dane w zakresie korzystania z aplikacji do zakupu e-biletów przez pasażerów 
piotrkowskich autobusów. 

Na stronie piotrkowskiego MZK znaleźć  można dwie zakładki informujące o e-biletach: 
moBILET z kwietnia 2013 oraz GoPay z października 2015 z ostatnią  aktualizacją  w lutym 
2019. Czy oba narzędzia funkcjonują  równolegle? 

Ponadto zarówno na przystankach jak i na internetowej stronie z rozkładami jazdy autobusów 
brak odnośnika do informacji o e-biletach, natomiast tylko w niektórych autobusach można 
zeskanować  QR-kody do aplikacji z e-biletami, ale nie podano, do której. Czy nie można 
uporządkować  informacji o aplikacjach do zakupu biletów i sensownie rozpropagować  wśród 
klientów piotrkowskiego MZK, np. umieszczając plakaty przy rozkładach jazdy na 
przystankach, na rozkładzie każdej linii dostępnym w Internecie, we wszystkich autobusach 
czy w punktach sprzedaży biletów? 

Sądzę, że wielu pasażerów nawet nie wie o alternatywnych możliwościach zakupu biletów, 
siatka punktów sprzedaży stacjonarnej biletów MZK jest niewystarczająca a możliwość  
zakupu e-biletów jest znakomitym uzupełnieniem tej bazy. Szkoda, że mało znanym. Ponadto 
w aktualnej sytuacji komunikacyjnej w Piotrkowie, MZK szczególnie powinno zależeć  na 
skróceniu czasu przejazdu autobusów. Właśnie popularyzowanie istniejących 
i funkcjonujących już  rozwiązań  w zakresie zakupu e-biletów mogłoby wpłynąć  na 
zmniejszenie zainteresowania biletami zakupionymi u kierowcy, skrócić  C7aS postoju na 
przystankach i tym samym skrócić  czas przejazdu poszczególnych autobusów. 

Podpis radnego/ej 

Uwaga:  
1. Zgodnie z regulaminem Rady Miasta pismo interpelacji składam do Przewodniczącego RM, który 
przekazuje je do Prezydenta Miasta, a tenże kieruje wniosek do właściwej komórki organizacyjnej. 

Do wiadomości:  
1. Mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego 


