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Dwa miesiące dłużej na wyrobienie karty ŚKUP i zakodowanie ulgi

Dwa miesiące dłużej na wyrobienie karty ŚKUP i zakodowanie ulgi
O dwa miesiące dłużej, czyli do końca maja, dzieci i młodzież do 16 lat mogą bezpłatnie
podróżować komunikacją miejską na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
Wprowadzone zostają również udogodnienia - najmłodsi mieszkańcy Metropolii będą
mogli zamówić swoją kartę przez Internet bez konieczności dokonania opłaty inicjalnej
w wysokości 20 zł, a gotowe karty dla grupy uczniów będzie mógł odebrać „szkolny”
pełnomocnik.
Ze względu na konieczność pozyskania dużej liczby kart ŚKUP w krótkim okresie czasu – zarząd
KZK GOP podjął decyzję o wydłużeniu okresu, kiedy dzieci i młodzież do 16 lat mogą bezpłatnie
podróżować komunikacją miejską na podstawie ważnej legitymacji szkolnej. Ulga docelowo jest
kodowana na karcie ŚKUP właśnie.
Przypomnijmy: najmłodsi mieszkańcy Metropolii z bezpłatnej komunikacji miejskiej mogą
korzystać od 1 stycznia 2018 roku, zaś do końca marca miał obowiązywać okres przejściowy, w
czasie którego uprawnienie to było honorowane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
20 marca zarząd KZK GOP zdecydował, aby okres ten wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące, a to
oznacza, że do 31 maja dzieci i młodzież do 16 lat mają czas, aby kartę wyrobić. Dodatkowo
wprowadzone zostaną nowe udogodnienia, które mają usprawnić proces wydawania ŚKUP oraz
odciążyć stacjonarne Punkty Obsługi Klienta/Pasażera.
Chodzi o tzw. akcję tokenową. Rozpocznie się dopiero teraz, ponieważ zmiany w procesie
zamawiania kart musiały być zaakceptowane i wprowadzone przez wykonawcę systemu ŚKUP,
czyli przez konsorcjum Asseco i mBank.
Miasta i gminy, które zdecydowały się przystąpić do tej akcji, otrzymają pakiety 10-cyfowych
kodów, które będą dystrybuowane wśród uprawnionych uczniów w poszczególnych szkołach.
Pozwolą one na to, by złożyć wniosek przez internetowy Portal ŚKUP bez konieczności dokonania
opłaty inicjalnej w wysokości 20 zł. Dodajmy, że co do zasady opłata ta nie przepada, ponieważ
doładuje konto „elektronicznej portmonetki” i można ją wykorzystać np. kupując bilety na
wydarzenia, organizowane przez instytucje kultury. Została wprowadzona, aby zabezpieczyć się
przed realizacją niepoprawnych zamówień kart, dla „zabawy”.
Teraz uczniowie, którzy otrzymają specjalne tokeny z opłaty tej zostaną zwolnieni. Jednak
przewidziano dwie sytuacje, w których trzeba będzie ją uiścić. Pierwsze to taka, gdy wyrobiona
karta nie zostanie odebrana w ciągu 30 dni od jej dostarczenia do Punktu Obsługi Klienta lub jeśli
wydanie karty nie będzie możliwe ze względu na niezgodność danych umieszczonych na karcie z
danymi użytkownika karty.
Warto pamiętać, że uczniowie, których karty zostaną wydane z wykorzystaniem tokenów,
otrzymają ŚKUP z zakodowaną ulgą oraz z automatycznie nadanym hasłem. Dystrybucją tokenów
wśród dzieci i młodzieży zajmują się dyrektorzy szkół - nie ma możliwości otrzymania numeru

indywidualnego bez pośrednictwa szkoły.
Co więcej istnieje możliwość, aby karty zostały zamówione przez uczniów np. podczas lekcji
informatyki, a następnie zbiorczo odebrane przez jednego pracownika szkoły w wybranym i
zadeklarowanym we wnioskach POK.
Przekazane tokeny są jednorazowe – jeśli zostaną raz wykorzystane, nie będą mogły być
ponownie użyte. Posiadają również określoną ważność. Jeśli nie zostaną wykorzystane w terminie
– przepadną, a kartę ŚKUP będzie można zamówić na ogólnych zasadach.
Więcej informacji:
http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-szybki-i-bezplatny-sposob-na-wyrobienie-karty-skup-dla-uczniow-w-metropolii.html
http://www.kzkgop.com.pl/informacje/p-1-mozliwosc-zakodowania-ulgi-dla-uczniow-metropolii-w-automatach-skup.html
https://metropoliajedziemy.pl/aktualnosci/dwa-miesiace-dluzej-na-wyrobienie-karty-skup-i-zakodowanie-ulgi
https://business.facebook.com/metropoliagzm/photos/a.916438758507404.1073741828.883560388461908/980534208764525/?ty
pe=3&theater
Porządek obrad Zgromadzenia oraz projekty uchwał:
http://bip.metropoliagzm.pl/article/vi-sesja-zgromadzenia-gornoslasko-zaglebiowskiej-metropolii
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