
  

 

 

 
 

 
 

Toruń, lipiec 2019 r. 

Informacja prasowa 

OTI Europa ASEC oraz SIX Payment Services wprowadzają pilotażowy innowacyjny program 
pobierana opłat za przejazdy w toruńskiej komunikacji miejskiej. 

OTI GO to innowacyjne rozwiązanie poboru opłat za przejazdy komunikacją miejską w Toruniu. Dzięki niemu każdy 
pasażer może szybko i bezproblemowo opłacić przejazd za pomocą zakupionego w aplikacji mobilnej lub na stronie 
internetowej www.oti-go.com biletu przypisanego do nośnika zbliżeniowego. Dzięki nowoczesnemu rozwiązaniu 
nośnikiem biletu może być każde urządzenie obsługujące dynamiczny QR kod (np. smartphone, smartwatch, tablet 
)oraz dowolna karta zbliżeniowa. System ten zostanie uruchomiony już w lipcu, a program pilotażowy potrwa aż do 
końca września br. Miasto Toruń dołączy do grona europejskich metropolii w których stosowane są podobne, 
innowacyjne rozwiązania z zakresu transportu publicznego. Za pilotaż projektu odpowiada OTI Europa ASEC, jeden z 
największych operatorów systemów sprzedaży biletów komunikacji miejskiej i kolejowej w Polsce, zaś partnerem 
technologicznym i gwarantem bezpiecznego transferu środków pieniężnych za przejazdy jest SIX Payment Services 
Po zakończeniu programu pilotażowego w przypadku dalszego zainteresowania użytkowaniem systemu OTI-GO w 
Toruniu, zostaną wprowadzone kolejne jego funkcjonalności np. Karta Turysty 

 
 
Jak działa system OTI GO? 
 
System OTI GO jest rozwiązaniem poboru opłat za przejazdy opartym o technologię ABT (Account Based Ticketing). Działa on 
na bazie konta pasażera, przypisanego do numeru telefonu. Obsługuje on wszystkie rodzaje biletów, bilety okresowe 
i jednorazowe identyfikowane za pomocą kart zbliżeniowych, a w przypadku urządzeń mobilnych za pomocą dynamicznego QR 
kodu. Każdy pasażer ma dostęp do swojego konta przez Internet z komputera lub z aplikacji mobilnej na smartfonie. Do 
jednego konta pasażera może być przypisanych kilka identyfikatorów (tokenów) ze zdefiniowanymi dla nich uprawnieniami 
specjalnymi co pozawala np. aby do konta rodzica przypisać identyfikatory/bilety dzieci . 
 
Pasażer w prosty sposób sam zakłada konto przez aplikacje mobilną lub Internetową i przypisuje do niego identyfikatory, które 
potem są używane jako bilety bez konieczności wizyty w punkcie obsługi pasażera. I tu ważna kwestia - jako bilet może być 
wykorzystany dowolny nośnik zbliżeniowy: zarówno istniejący bilet elektroniczny, karta miejska, elektroniczna legitymacja 
szkolna lub studencka a także karta płatnicza (tylko odczyt numeru bez użycia funkcji płatniczej), może to być również telefon 
z zainstalowaną aplikacją prezentującą kod QR na ekranie. 
 
 – Zdajemy sobie sprawę, że najważniejsze elementy tego typu projektów miejskich to komfort i wygoda dla użytkowników, oraz 
ekonomiczne aspekty – ważne z punktu widzenia zarówno władz samorządowych, jak i samych użytkowników komunikacji 
miejskiej. Dlatego też bardzo mocno akcentujemy kluczowy atut tego nowoczesnego sytemu, jakim jest optymalizacja kosztów 
na korzyść pasażera i miasta. Dla pasażera polega ona na tym, że maksymalny koszt zakupu wszystkich biletów jednego dnia, 
tygodnia lub miesiąca nie może przekroczyć kwoty należności analogicznie za bilet dzienny, tygodniowy lub miesięczny. Miasto 
przy minimalnych nakładach finansowych otrzymuje nowoczesny system poboru opłat z szeregiem dodatkowych 
funkcjonalności jak np. informacja pasażerska – podkreślają twórcy systemu – OTI Europa ASEC. 

http://www.oti-go.com/


  

 

 

 
 

 
 

 
Kolejne kroki w działaniu systemu OTI GO wyglądają następująco - pasażer doładowuje konto, używając dowolnego systemu 
płatności internetowych, korzystając z komputera lub smartfonu. Do konta można również podłączyć swoją kartę płatniczą 
i uruchomić automatyczne obciążanie.. Oczywiście konto to swego rodzaju panel, na którym pasażer widzi stan środków oraz 
wszystkie doładowania i opłacone przejazdy. 
  
 – Bardzo nas cieszy fakt, że władze miasta Torunia podjęły decyzję o wdrożeniu pilotażu OTI GO, a tym samym poprawią 
mieszkańcom wygodę i komfort podróżowania środkami komunikacji miejskiej. To również wyraz troski o kwestie ekologiczne 
(eliminacja biletów papierowych), finansowe, jak również wizerunkowe. Wprowadzenie poboru opłat za przejazdy komunikacją 
miejską w oparciu o system ABT windują miasto Toruń w rankingach najbardziej innowacyjnych miast Europy – mówi Członek 
Zarządu Tomasz Boryczko OTI Europa ASEC. 
 
System OTI GO to jednak przede wszystkim uproszczenie procesu zakupu biletów komunikacji miejskiej dla podróżnych,  
mieszkańców i turystów (bez konieczności tworzenie konta będzie można zakupić doładowaną kartę miejską w kiosku lub 
biletomacie stacjonarnym – opcja ta będzie dostępna po zakończonym pilotażu projektu przy pełnym uruchomieniu systemu). 
 
 – Dla nas najważniejszy jest komfort i wygoda użytkowników systemu. I tak też jest w przypadku OTI GO. Pasażer, który 
zarejestruje się w systemie i pobierze aplikację mobilną, ma wiele możliwości, ułatwiających podróżowanie. Może nie tylko 
dodawać nowe identyfikatory (użytkowników), zasilać konto, ale przede wszystkim, widzi na bieżąco swoją historię zakupów 
i przejazdów, a co więcej w czasie rzeczywistym widzi w aplikacji, gdzie znajduje się jego autobus czy tramwaj. To szczególnie 
pomocne, gdy się spieszymy, gdy chcemy dokładnie oszacować czas dojazdu lub wybrać linię, która dowiezie nas najsprawniej 
w wybrane miejsce – dodaje Prezes Zarządu Agnieszka Światły OTI Europa ASEC 
 

Gwarancja bezpieczeństwa transakcji bezgotówkowych 

Przy płatnościach elektronicznych kluczowa jest gwarancja bezpieczeństwa dla użytkowników danej aplikacji. Nie 
inaczej jest w systemie OTI GO. W tym wypadku gwarantem bezpieczeństwa jest SIX Payment Services, który jest 
partnerem tego typu projektów, a tym samym upowszechnienia i promocji bezpiecznego obrotu bezgotówkowego 
wśród Polaków, jak również gwarantem transakcji finansowej i ochrony użytkowników systemów płatności 
bezgotówkowych. SIX Payment Services w pilotażu w toruńskiej komunikacji miejskiej gwarantuje bezpieczeństwo 
przypisanych do aplikacji kart płatniczych oraz realizowanych za ich pośrednictwem opłat za przejazdy. Tym samym 
podróżujący, mieszkańcy Torunia lub turyści mogą mieć pewność, że korzystanie z systemu jest nie tylko intuicyjne, 
szybkie i wygodne ale i w pełni bezpieczne dla środków finansowych, posiadanych na koncie. 

 – Cieszy nas kolejny projekt, którego jesteśmy partnerem technologicznym i gwarantem bezpieczeństwa 
bezgotówkowych transakcji finansowych. OTI GO to innowacyjny system obsługi pasażera komunikacji miejskiej, 
który wpisuje się w światowy trend technologicznie rozwiniętych miast. Zatem system OTI-GO, któremu 
partnerujemy, to kolejny projekt na polskim rynku, który niesie za sobą innowacyjność, wprowadza nowe trendy 
rynkowe, a jednocześnie może być motywacją dla kolejnych miast w Polsce. Jestem przekonany, że tak, jak 
płatności elektroniczne popularyzują się we wszystkich obszarach naszego życia, tak i tym razem, w toruńskiej 
komunikacji miejskiej, spotkają się z dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym przyjęciem pasażerów. Naszą rolą, 



  

 

 

 
 

 
 

jako SIX Payment Services jest sprawienie, aby każdy użytkownik aplikacji czuł się bezpiecznie i komfortowo 
dokonując każdorazowej płatności – mówi Artur Żymańczyk, Country Manager w SIX Payment Services.  

W czerwcu ubiegłego roku spółka SIX Payment była partnerem technologicznym projektu Skanuj i Kupuj, który został 
wdrożony w polskiej sieci handlowej delikatesów. Dbając o wygodę klientów, umożliwiono im dokonywanie zakupów 
bez przechodzenia przez kasę i bez posiadania przy sobie tradycyjnego środka płatniczego jakim jest gotówka lub 
jakiegokolwiek środka płatniczego. To zdecydowanie zwiększyło przewagę konkurencyjną sieci handlowej i wpłynęło 
na komfort zakupów, dokonywanych przez klientów. SIX Payment jest również na etapie ustaleń w związku z 
projektem bileterek z funkcjonalnością płatności elektronicznej, funkcjonujących w lokalnych autobusach. Celem 
projektu jest poprawa jakości i szybkości obsługi pasażerów w regionach, w mniejszych miejscowościach, czy na 
terenach podmiejskich. Najnowszy projekt z udziałem gwaranta bezpieczeństwa transferu środków finansowych – 
SIX Payment, to aplikacja w ogólnopolskiej sieci przewozów pasażerskich TAXI Polska.  

Toruń testuje nowoczesne aplikacje w komunikacji miejskiej 
 
System OTI GO w toruńskiej komunikacji miejskiej oparty jest na wejściu i wyjściu pasażera do środka komunikacji 
miejskiej, co oznacza, że system wylicza we wskazanym przez miasto okresie najlepszą taryfę dla podróżnego. 
Ponadto, aplikacji umożliwia zakup biletów przez aplikację lub stronę www, co oznacza, że bilety znajdują się 
natychmiast na danym nośniku. W przypadku zakupu biletów miesięcznych (zakup przez aplikację lub stronę www) 
sprawia, że bilet jest natychmiast zapisywany na nośniku i takiego biletu nie trzeba każdorazowo przykładać do 
kasownika. 
 
Umowa pomiędzy OTI Europa ASEC a Urzędem Miasta Toruń zakłada wyposażenie 17 autobusów, kursujących na 
pięciu liniach miejskich, w nowoczesne urządzenia do zakupu i kasowania biletów. Z nowoczesnego, 
samoobsługowego i prostego sytemu będzie można skorzystać podróżując liniami autobusowymi o numerach 10, 
12, 14, 20 oraz 28. Będą umożliwiały one nie tylko wnoszenie opłat za bilety jednorazowe, czasowe oraz miesięczne, 
ale również sprawdzenie stanu swojego konto i ilości dostępnych środków. 
 
W okresie pilotażu projektu w toruńskiej komunikacji miejskiej, to jest od lipca do końca września 2019 roku - 
wszystkie pojazdy toruńskiej komunikacji miejskiej będą odpowiednio oznakowana, a na ich pokładach będą 
emitowane filmiki instruktażowe, aby ułatwić pasażerom – mieszkańcom i turystom - zlokalizowanie automatu 
biletowego i jego obsługę.  
 
 
OTI Europa ASEC  

Jeden z największych operatorów systemów sprzedaży biletów elektronicznych i papierowych na rynku transportu publicznego w Polsce. Firma tworzy, 
dostarcza, instaluje, obsługuje oraz jest operatorem systemów sprzedaży biletów. OTI Europa ASEC jest operatorem systemu sprzedaży biletów 
Warszawskiej Karty Miejskiej, Kolei Mazowieckich, PKP Intercity, Karty Biletu Elektronicznego w Lublinie oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Jest 
wiodącym w kraju dostawcą systemów multi-aplikacyjnych kart przeznaczonych dla przewoźników komunikacji miejskiej oraz przewoźników kolejowych. 
Firma działa na polskim rynku od 1997 r., założona pod nazwą ASEC S.A. W 2004 r. wszystkie akcje spółki ASEC zostały przejęte przez OTI – On Track 



  

 

 

 
 

 
 

Innovations Ltd., który jest globalnym liderem na rynku transakcji bezstykowych i NFC. W 2017 r. ASEC S.A. przeszedł rebranding, zmieniając nazwę 
handlową na OTI Europa ASEC. 

https://otieuropa.com/ 
 
 

SIX Payment Services  

Jeden z największych w Europie agentów rozliczeniowych, dostawca bezpiecznych i innowacyjnych rozwiązań, umożliwiających obsługę transakcji 
elektronicznych. Zatrudniając blisko 1,2 tys. pracowników w 14 oddziałach na całym świecie, SIX Payment Services obsługuje klientów (punkty handlowo-
usługowe) z 33 krajów. Przedsiębiorstwo jest własnością blisko 140 banków o zróżnicowanych rozmiarach oraz profilach działalności.  

www.six-payment-services.com 
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