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Korzystanie z Rzeszowskiej Karty Miejskiej 

 

 

Aby otrzymać Rzeszowską Kartę Miejską należy: 

- wypełnić wniosek o wydanie karty w POP-ach lub na stronie: 

https://ebilet.erzeszow.pl/Wniosek 

- zapisać na niej elektroniczny bilet okresowy - pierwszy bilet okresowy klient nabywa  

w POP. 

Zakup biletu okresowego przez internet (serwis E-BILET) 

Aby doładować RKM przez Internet: 

1. Należy wejść na stronę https://ebilet.erzeszow.pl/Rejestracja i zarejestrować się. 

2. Zalogować się na stronie https://ebilet.erzeszow.pl/Logowanie na swoje konto podając 

numer posiadanej karty oraz hasło nadane podczas rejestracji karty. 

3. Przejść do zakładki doładuj kartę. 

4. Wybrać rodzaj biletu (bilet okresowy) – UWAGA! Brak możliwości doładowania 

biletu miesięcznego TRASOWANEGO! 

5. W kolejnych krokach wybrać parametry biletu w zakładce: bilet okresowy 

6. Opłacić należności za sprzedaż biletu elektronicznego przy wykorzystaniu:  

o Katy płatniczej (m.in. Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, 

Maestro) 

o Szybkiego przelewu internetowego 

W celu zakończenia operacji, po opłaceniu biletu, należy przenieść dane transakcji na kartę: 

 w pojeździe za pośrednictwem kasownika 

Doładowanie internetowe e-karty (wpisanie do e-karty dowolnego okresowego biletu 

elektronicznego) jest możliwe dzięki wyposażeniu kasownika w specjalną kieszeń do 

włożenia e-karty.  

Operacja doładowania internetowego w kasowniku rozpoczyna się od naciśnięcia przycisku 

„Zapisanie biletu” (rys. 1).  

https://ebilet.erzeszow.pl/Wniosek
https://ebilet.erzeszow.pl/Rejestracja
https://ebilet.erzeszow.pl/Logowanie
https://ebilet.erzeszow.pl/Doladowania
https://ebilet.erzeszow.pl/Doladowania/BiletOkresowy
https://ebilet.erzeszow.pl/Info?pg=9#rys_011
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rys. 1 

Przycisk zostanie zaznaczony a podróżny ma około 5 sekund na umieszczenie  

e-karty w szczelinie (rys. 2).  

 

 

rys. 2 

 

Jeżeli w ciągu 5 sekund e-karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik 

samoczynnie powraca do stanu normalnego. Jeżeli e-karta zostanie umieszczona w kieszeni 

kasownika, to kasownik rozpocznie pobieranie informacji o doładowaniach internetowych  

e-karty z Autokomputera, wyświetlając jednocześnie odpowiedni komunikat (rys. 3,4). 

https://ebilet.erzeszow.pl/Info?pg=9#rys_012
https://ebilet.erzeszow.pl/Info?pg=9#rys_013
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rys. 3 

 

rys. 4 

 w Punktach Obsługi Podróżnego zlokalizowanych przy: 

 ul. Grottgera 22,  

 ul. Lisa Kuli 20,  

 ul. Targowa 1,  

 Galeria Nowy Świat, ul. Krakowska 20  

 C.H. Plaza Rzeszów, al. Rejtana 65,  

 ul. Trembeckiego 3, 

 




