
Doładowanie karty PEKA na okaziciela bez logowania po nr UID karty PEKA  

 

 

1. Aby doładować tPortmonetkę na karcie PEKA dla okaziciela należy wejść na portal PEKA:  

Strona internetowa: https://www.peka.poznan.pl/web/portal 

2. Na portalu należy wybrać zakładkę: „Twoje konto” lub „Zaloguj się” 

 

 

 

3. Na ekranie logowania pojawi się nowa funkcjonalność. Należy kliknąć przycisk: „Doładuj 

tPortmonetkę”: 

 

https://www.peka.poznan.pl/web/portal


4. Na kolejnym ekranie w oznaczonym miejscu należy wpisać 10-cyfrowy nr UID karty (card UID) 

widoczny w lewym dolnym rogu na odwrocie karty PEKA. W następnym okienku należy 

przepisać kod zabezpieczający z obrazka znajdującego się powyżej okienka i kliknąć przycisk 

„Przejdź dalej”.  

W przypadku braku czytelności kodu zabezpieczającego należy kliknąć napis „Przeładuj” w celu 

wyświetlenia innego kodu zabezpieczającego. 

 

5. W przypadku, gdy nie można doładować katy PEKA na okaziciela o podanym numerze UID na 

kolejnym ekranie pojawi się komunikat o błędzie. 

Komunikat ten pojawi się w przypadku, gdy karta o podanym nr UID nie istnieje, jest kartą 

imienną lub ma w systemie PEKA status inny niż „aktywna” – karty nieaktywne, zastrzeżone. 

 



6. Na kolejnym ekranie w pierwszym okienku należy uzupełnić 4 ostatnie cyfry nr UID karty PEKA 

na okaziciela.  

W kolejnym okienku należy wpisać kwotę doładowania tPortmonetki. Uwaga: kwota 

doładowania tPortmonetki nie może być niższa niż 1 zł ani wyższa niż 300 zł.  

Następnie należy podać swój adres poczty elektronicznej, na który zostanie wysłane 

potwierdzenie o zarejestrowaniu nowej transakcji płatniczej w Serwisie Przelewy24 dla: Miasto 

Poznań ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU. 

 

7. W celu otrzymania faktury VAT należy zaznaczyć na tym samym ekranie pole „czy chcesz 

otrzymać fakturę VAT”. Po zaznaczeniu tego pola na ekranie pojawi się pole „Podaj nr NIP”  

oraz informacja o dalszych krokach, które należy wykonać w celu uzyskania Faktury VAT.  

 



8. Następnie klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem internetowej sprzedaży biletów 

i akceptacji jego treści. Brak akceptacji regulaminu uniemożliwia zrealizowanie transakcji. 

 

9. W przypadku, gdy w systemie PEKA istnieje dla tego samego nr UID karty PEKA doładowanie 

tPortmonetki, które nie zostało przeniesione na kartę, dokonanie kolejnej transakcji nie jest 

możliwe. 

 

  



10. Na kolejnym ekranie Klient ma możliwość ostatniego sprawdzenia szczegółów transakcji. Jeśli 

wszystko się zgadza, należy kliknąć przycisk „przejdź dalej”.  

 
 

11. Następuje przekierowanie do strony, na której należy dokonać wyboru preferowanej formy 

płatności. 

 


