
 

 
 

        ZAŁĄCZNIK NR 3A KS/ZP/39/2020 
Wykaz lokalizacji biletomatów do odbioru nadmiaru/dostarczenia zasiłku gotówkowego 

w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. 
 

Lp. Adres lokalizacji Harmonogram obsługi 
 

1. biletomat nr 02           
42-202 Częstochowa  
Aleja Wolności 21  
(pasaż nad torami) 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

2. biletomat nr 03                
32-600 Oświęcim 
Powstańców Śląskich, (kontener) 
Na dzień dzisiejszy problem z lokalizacją – brak 
zgody PKP na montaż automatu gotówkowego 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

3. biletomat nr 04                  
42-400 Zawiercie  
ul. 3 Maja 1               

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

4. biletomat nr 06                            
42-520 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice  
ul. Dworcowa 11  (peron)    

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

5. biletomat nr 08 
41-709 Ruda Śląska Chebzie,   
ul. Dworcowa 8 (peron) 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

6. biletomat nr 09 
41-700 Ruda Śląska,   
ul. Wolności 1 (peron) 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

7. biletomat nr 18           
44-200 Rybnik  
ul. Dworcowa 2 – po podpisaniu umowy z Avistą 
automat zostanie zdemontowany       

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

8. biletomat nr 21             
40-098 Katowice                        
Plac Szewczyka 1                

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

9. biletomat nr 22               
40-098 Katowice  
Plac Szewczyka 1          

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

10. biletomat nr 23              
Dąbrowa Górnicza przy kontenerze ul kolejowa- 
będzie zdemontowany remont 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

11. biletomat nr 24                       
40-098 Katowice  
Plac Szewczyka 1    

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

12. biletomat nr 25                     
Tychy Lodowisko 
parking Park&Ride  
ul. Dąbrowskiego/Wyszyńskiego automat 
zaplanowany do relokacji 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

13. biletomat nr 29               
43-430 Skoczów  
ul. Mickiewicza 51        

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

14. biletomat nr 31               
42-360 Poraj  
ul. 3 Maja 1- zdemontowany                 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

15. biletomat nr 32                 
42-300 Myszków  
pl. Dworcowy 1  (peron) - zdemontowany 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

16. biletomat 34 
40-709 Katowice Ligota 
Ul. Franciszkańska 1 
(hol przy poczekalni) 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

17. Biletomat 0110 nr proponowany 
41-600 Świętochłowice ul. Pocztowa 3. 

Odbiór nadmiaru/dostarczenie zasiłku gotówkowego: 
od poniedziałku do niedzieli po zgłoszeniu 
przekazanym drogą elektroniczną 

 


