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Wstęp

Paweł Engel1 
Co może oznaczać zintegrowany transport publiczny? Czy opłaca się 
inwestować w integrację? Na te i inne pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi 
podczas webinarium Transportowego Obserwatorium Badawczego 6 
października 2020 r. 

Korzystanie z transportu publicznego nie jest oczywistością, nawet odnosząc 
się do sytuacji sprzed pandemii COVID-19. Komunikacja zbiorowa będzie 
wykorzystywana, o ile będzie stanowić dobrą alternatywę wobec transportu 
indywidualnego. Budowanie tej alternatywy musi opierać się nie tylko na 
zapewnieniu atrakcyjnej oferty przewozowej w rozumieniu rozkładów jazdy i 
koordynacji, ale też na łatwości we wnoszeniu opłat i przesiadaniu się. 

Porównując sytuację Polski do krajów Europy Zachodniej, przede wszystkim 
Niemiec, trzeba powiedzieć, że w dziedzinie integracji taryfowej, technicznej i 
organizacyjnej w transporcie publicznym pozostaje nam wiele do zrobienia. Nie 
dysponujemy jeszcze systemami szybkiej kolei aglomeracyjnej, wykorzystującej 
częściowo torowiska tramwajowe, a częściowo kolejowe (zelektryfikowane 
lub nie). W wielu aglomeracjach daleko nam jeszcze do prostoty taryfowej, 
gdzie z jednym biletem możemy skorzystać z każdego dogodnego połączenia – 
autobusowego, tramwajowego czy kolejowego. 

To wszystko nie oznacza, że o zintegrowany transport nie warto się starać. Jeśli 
po pandemii COVID-19 transport publiczny ma odzyskać i dalej budować swoja 
pozycję jako dobry środek przemieszczania się w obszarach aglomeracyjnych, to 
integracja nie jest opcją. Jest koniecznością.

1 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w 
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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1. Zintegrowany system transportu
publicznego – na podstawie wniosków
z dyskusji prowadzonych podczas
spotkania Transportowego Obserwatorium
Badawczego

Edyta Boratyńska-Karpiej2

6 października 2020 r. odbyło się 11 spotkanie Transportowego Obserwatorium 
Badawczego pt. Zarządzanie – integracja – transport3 . Wszyscy uczestnicy 
zastanawiali się nad wpływem integracji na optymalizację transportu. 

Niewątpliwie jednym z elementów kształtowania zrównoważonego rozwoju 
miejskiego systemu transportowego jest integracja publicznego transportu 
zbiorowego. Zintegrowany system transportowy według M. Madeyskiego: 

„To planowo  uporządkowany  zespół środków  i  działalności  wszystkich  
gałęzi  transportu,  bez  względu  na  ich  gestyjne  lub organizacyjne 
podporządkowanie, zharmonizowany w swej działalności z całością 
gospodarki narodowej  i życia  społecznego”.4

2 Ekspert w Departamencie Analiz Transportowych i Programowania w Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych

3 Z uwagi na pandemię Covid-19 spotkanie odbyło się w formie webinarium.
4 M. Madeyski, E. Lissowska, W. Morawski, Transport. Rozwój i integracja. WKiŁ, 

Warszawa 1978, s. 129
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W związku z tym optymalny system transportowy powinien być: 

kształtowany,  ze  względu  na  
wielkość  nakładów  ponoszonych  

w  celu  zaspokajania potrzeb 
przewozowych

dostosowany do 
zaspokajania ilościowych 
i jakościowych potrzeb 

przewozowych

skoordynowany, czyli 
tworzący zespół gałęzi i 

środków transportu
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Potrzeba integracji transportu stanowi od dawna (zdaniem prof. Marcina Wołka 
- o tej kwestii dyskutuje się co najmniej od 30 lat ) zarówno przedmiot badań
naukowych, jak i rozwiązań praktycznych. Od jakiegoś czasu jest także podstawą
europejskiej polityki transportowej (wpisujący się w ideę zrównoważonego
rozwoju). Zdaniem ekspertów może być czynnikiem poprawy konkurencyjności
transportu publicznego i wzrostu popytu na usługi przewozowe:

wzmocnienie pozycji konkurencyjnej transportu zbiorowego na 
rynku przewozów pasażerskich

obniżenie kosztów przewozów poprzez szersze możliwości 
ograniczenia kosztowej bezpośredniości połączeń oraz likwidacji 
substytucyjnych linii komunikacyjnych 

uzyskiwanie szerszych możliwości prowadzenia marketingu 
(efektywniejsza dystrybucja, większe możliwości różnicowania 
cen, efektywniejsza promocja transportu zbiorowego)
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W konsekwencji może przyczynić się do ograniczenia korzystania z 
indywidualnych samochodów. Ma zatem pozytywny wpływ na ograniczenie 
negatywnego oddziaływania transportu na środowisko naturalne, zmniejszenie 
kongestii i poprawę bezpieczeństwa. 

Integrację w transporcie publicznym trudno osiągnąć z uwagi na znaczną liczbę 
interesariuszy (po stronie administracji), którzy w celu integracji powinni dojść 
do konsensusu. Ponadto często na terenie miast czy aglomeracji miejskich 
pasażerskie usługi transportowe świadczy kilka przedsiębiorstw transportowych, 
w których obowiązuje zróżnicowana polityka biletowo-cenowa. 

Najtrudniejszym więc zadaniem jest ujednolicenie polityki obowiązującej na 
danym obszarze terytorialnym. Dzięki temu możliwe jest ułatwienie pasażerom 
korzystania z komunikacji miejskiej. Może przekładać się to również na wzrost 
liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego.

Sesja I: Innowacje na rzecz integracji
Spotkanie TOB (po części oficjalnej) otworzyła prezentacja Pana Dionizego 
Smolenia - Dyrektora w PwC pt. Open Data – integracja w Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii.  PwC realizuje projekt Open Data dla Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Platforma pozwoli na znalezienie w jednym miejscu 
wielu informacji, które będą mogły posłużyć do wypracowania innowacyjnych 
rozwiązań dla mieszkańców np. poprzez stworzenie aplikacji pomocnych 
w poruszaniu się po GZM. Aby było to możliwe, trwa proces związany z 
inwentaryzacją danych, gromadzonych przez gminy i miasta metropolii. Podczas 
niego dane zostaną przetworzone do wspólnego formatu, aby móc je później 
swobodnie przeszukiwać, zestawiać i porównywać.  Dzięki mechanizmom, 
które zostaną zastosowane, bazy na platformie Otwartych Danych będą 
automatycznie akutalizowane po wprowadzeniu nowego zbioru. Projekt 
inwentaryzacji i udostępnienia danych realizuje PwC.
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Niestety z przyczyn technicznych nie mogła dojść do skutku kolejna zaplanowana 
prezentacja Pana Dominika Słoneckiego - Dyrektora ds. rozwoju biznesu w 
e-podróżnik pt. E-podróżnik: kiedyś i dziś na rzecz zintegrowanego transportu 
publicznego. W dalszej części publikacji przedstawiam wywiad z przedstawicielem 
firmy przybliżający działania na rzecz integracji w transporcie publicznym. 

Podczas dyskusji poprowadzonej w ramach pierwszego panelu pt. ZIT 
(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) - sposób na integrację? dyskutanci 
(Pani Karolina Jaszczyk - Dyrektor Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu 
Centralnego Województwa Śląskiego, Pani Joanna Jaworska-Soral - Główny 
specjalista ds. IP-ZIT w Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Pan Piotr 
Zygadło – Dyrektor Departamentu Regionalnych Programów Operacyjnych, MFiPR) 
zastanawiali się nad pozytywnymi aspektami oraz barierami we wprowadzeniu 
mechanizmu jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. To nowy instrument 
(nie funkcjonował w poprzedniej perspektywie, tj. w latach 2007-2013), który ma 
pozwolić na realizację strategii terytorialnych w sposób zintegrowany. Działania 
podejmowane w ramach ZIT są ukierunkowane na zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich. Zdaniem uczestników ZITy wpłynęły pozytywnie również na integrację 
terytorialną w kontekście transportu publicznego:

umożliwiając tworzenie więzi regionalnych

umożliwiając wymianę doświadczeń

przyczyniły się do rozwoju regionalnego
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Podczas dyskusji wskazywano również na problemy związane z wdrażaniem 
ZITów. Należały do nich:

• Nietworzenie stowarzyszeń czyli trwałych form współpracy na czym zależało 
Instytucji Zarządzającej czyli MFiPR.

• Nie zawsze wskazywany przez MFiPR obszar terytorialny pokrywał się z 
obszarem samorządów, które wyrażały wolę współpracy.

• Przekonanie włodarzy o wartości dodanej wdrażania ZITów.

• Wytyczne Komisji Europejskiej pojawiły się już po tym jak Polska przygotowała 
swoje procedury. Konieczna była częściowa zmiana założeń. Ważne było 
stworzenie tak procedur, aby nie dublowały funkcji Instytucji Zarządzającej 
ZITami z funkcjami innych Instytucji Zarządzających i Pośredniczących.

Ostatnim wątkiem poruszonym podczas dyskusji była przyszłość ZITów w 
nowej perspektywie finansowej. Mechanizm będzie kontynuowany choć w 
chwili spotkania nie było jeszcze ostatecznej decyzji co do jego kształtu... 
Będzie kładziony nacisk na tworzenie stowarzyszeń (warto już teraz nazywać 
współpracę). Wśród tematów znaleźć się ma transport z naciskiem na transport 
publiczny w mieście. Zakładane jest stworzenie większej liczby ZIT niż obecnie 
(na chwilę obecną jest ich 24). Zdaniem resortu funduszy ZIT powinien być 
selektywnym instrumentem wsparcia – tylko tam gdzie istnieje wola współpracy.
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Czat
Jednym z elementów spotkania była możliwość zabrania głosu przez wszystkich 
uczestników na czacie poprzez odpowiedź na 5 pytań:

1.	 Jak	Pan/Pani	rozumie	integrację	w	transporcie	publicznym?

Wnioski z dyskusji:

jednolite standardy obsługi pasażerów (jakość taboru, 
infrastruktury). Wysiłki powinny skupiać się przede wszystkim 
na integracji taryfowej i w zakresie informacji pasażerskiej, 
a dopiero w dalszym rzędzie na poziomie jakościowym i 
infrastrukturalnym

taryfowa, rozkładowa, organizacyjna, -informacji pasażerskiej

taryfa, skomunikowania w rozkładzie (i w „terenie”), 
zintegrowane planowanie podrózy, zbliżone standardy obsługi
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2.	 Czy	transport	publiczny	w	Pani/Pana	mieście	jest	zintegrowany?

Wnioski z dyskusji dotyczyły głównie Warszawy:

w odniesieniu do komunikacji miejskiej tak, do kolei – częściowo 
(brak pełnej integracji taryfowej, 

brak jednolitych standardów np. związanych z możliwością 
nabycia i skasowania biletu w pociągu), 

w odniesieniu do komunikacji autobusowej podmiejskiej, 
regionalnej i gminnej, wciąż w dużej mierze nie, choć sieć 
rozwijana przez organizatora komunikacji miejskiej (ZTM) ma 
ogromny zasięg i duży wpływ na podnoszenie jakości usług 
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3.	 Co	sprzyja	integrowaniu	w	transporcie	publicznym?

Wnioski z dyskusji:

wzmocnienie roli, ale także zasobów (finansowych, kadrowych, 
know-how) organizatorów przewozów transportu zbiorowego

zaufanie partnerów – gmin, Urzędu Marszałkowskiego, 
przewoźników

świadomość partnerów samorządowych, że transport zbiorowy 
kosztuje

fundusze zewnętrzne

4. 
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4.	Proszę	podać	3	główne	przeszkody	niesprzyjające	integrowaniu	transportu	
publicznego w aglomeracji.

Wnioski z dyskusji:

koszty – nie samej integracji a koszty eksploatacyjne, które 
wiążą się często ze spadkiem wpływów z biletów po integracji 
(korzyść finansowa dla pasażera, mniej dochodów z biletów)

brak zrozumienia dla konieczności ponoszenia kosztów w 
przypadku gmin, które nie organizowały wcześniej transportu

brak wspólnego standardu I platformy wymiany danych o 
rozkładach jazdy (statycznych i dynamicznych) – np. niedostępność 
danych o ruchu pociągów do integracji w systemach miejskich

zbyt duża liczba organizatorów ptz wynikająca z zapisów 
ustawy

brak jasno zarysowanej odpowiedzialności za transport 
zbiorowy, zachęcający do przerzucania odpowiedzialności na 
przewoźników komercyjnych
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5.	 Czy	integracja	przyczynia	się	do	wzrostu	popytu	na	usługi	przewozowe?

Wnioski z dyskusji:

„Zdecydowanie integracja w przewozach transportem zbiorowym 
przekłada się na wzrost liczby pasażerów. Wyraźnie widać to m.in. w 
pociągach w aglomeracji warszawskiej”.

„W najmocniejszym stopniu, razem z rozbudową oferty, dlatego jest 
istotnym warunkiem osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników 
rezultatu projektów taborowych czy infrastrukturalnych”.
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Sesja II: Integracja w zarządzaniu transportem 
w MOF
Sesję te rozpoczęła prezentacja Pana dra hab. Marcina Wołka, prof. UG (Katedra 
Rynku Transportowego, Uniwersytet Gdański) Radnego Miasta Gdynia pt. 
Integracja	w	transporcie	publicznym	–	czy	to	się	może	opłacić? Jednym 
z elementów kształtowania zrównoważonego rozwoju miejskiego systemu 
transportowego jest integracja publicznego transportu zbiorowego. Często na 
terenie miast czy aglomeracji miejskich pasażerskie usługi transportowe świadczy 
kilka przedsiębiorstw transportowych, w których obowiązuje zróżnicowana 
polityka biletowo-cenowa. Głównym celem integracji publicznego transportu 
zbiorowego jest ujednolicenie polityki obowiązującej na danym obszarze 
terytorialnym. Dzięki temu możliwe jest ułatwienie pasażerom korzystania z 
komunikacji miejskiej. Może przekładać się również na wzrost liczby pasażerów 
korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Pan Profesor poruszył 
również temat pandemii, która powoduje, że w „pułapkę niedofinansowania” 
wpadają też systemy publicznego transportu zbiorowego miasta spoza krajów 
rozwijających się.  Spowodowała również radykalne zmniejszenie popytu na 
transport zbiorowy i spadek przychodów ze sprzedaży usług w wymiarze ok 
40 mld EUR w 2020 r. Choć mobilność została istotnie stłumiona poprzez 
lockdown i wzrost skali telepracy, to jednak część mieszkańców miast zmieniła 
swe zachowania transportowe, przesiadając się do samochodów i w mniejszym 
zakresie na rowery. Poważne wyzwania stojące przed transportem publicznym 
mają charakter strukturalnej zmiany, a ścieżka powrotu do sytuacji sprzed 
pandemii będzie długa i w znacznej mierze zależna od działań w sferze ochrony 
zdrowia, a nie transportu (powszechna dostępność szczepionki).

Podczas dyskusji poprowadzonej w ramach warsztatu pt. Wymieniamy 
doświadczenia i szukamy rozwiązań na rzecz zintegrowanego transportu w MOF 
uczestnicy (Pani Karolina Orcholska – koordynator ds. transportu i mobilności 
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Pan Marek Michalik - Prezes 
Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Pan Roman Walaszkowski – 
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Pan 
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Marcin Żabicki – ekspert, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej) podjęli temat 
specyfiki  przewozu  pasażerów  wynikającej między innymi  z subiektywnej oceny 
jakości usług przez poszczególnych klientów. Pasażer postrzega transport miejski 
przede wszystkim poprzez charakter skierowanej do siebie oferty. Na poziomie 
zarządzania konieczne jest poszukiwanie rozwiązań idealnych z systemowego 
punktu widzenia. Postępująca od dziesięcioleci urbanizacja wraz z towarzyszącym 
jej efektem niekontrolowanego rozpływania się miasta na okoliczne tereny 
mocno oddziałują na wymagania klientów względem transportu publicznego. 
Stawia to nowe wyzwania przed planującymi te właśnie usługi. Optymalizacja 
transportu publicznego to nie tylko obniżanie kosztów. To przede wszystkim 
poszukiwanie rozwiązań stanowiących rozsądny kompromis pomiędzy jakością 
usług a poziomem nakładów. Wskazywano też na fakt, że dobrze zorganizowany 
transport jest warunkiem koniecznym do rozwoju gospodarczego regionu (o 
połączenia komunikacyjne pytają potencjalni inwestorzy zgłaszający się do strefy 
ekonomicznej). Problemem, który podnoszono, jest brak woli współpracy zarówno 
na szczeblu lokalnym/regionalnym jak i na styku ze szczeblem krajowym. Z drugiej 
strony wiadome jest, że integracja nie jest możliwa bez współpracy. 

Sesja III: Inspiracje
Spotkanie zakończyło się prezentacją w postaci case study pt. Transport 
zintegrowany	na	przykładzie	Singapuru przedstawioną przez Pana Thomasa 
Epp z PTV Group. Pokazano w niej możliwość integracji w transporcie 
publicznym miasta prowadzonej na podstawie rzeczywistych informacji o 
korkach.

Całe spotkanie prowadził oraz moderował Pan Paweł Engel – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania. W 
webinarium wzięło udział ponad 100 osób – przedstawicieli administracji 
państwowej, samorządowej, beneficjentów funduszy unijnych, organizatorów i 
zarządzających transportem publicznym, środowiska naukowego oraz biznesu.
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2. Zintegrowany transport na podstawie
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Paweł Ogrodnik5

Abstrakt
Organizacja publicznego transportu zbiorowego w obszarze metropolitalnym 
wymaga kompleksowego podejścia, obejmującego wszystkie systemy 
transportu publicznego. Integracja ta umożliwi stworzenie atrakcyjnej dla 
pasażera oferty, konkurencyjnej dla samochodu osobowego. Stowarzyszenie 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego prowadzi w imieniu swoich członków 
prace planistyczne oraz pozyskuje opracowania eksperckie, a także aktywnie 
uczestniczy w realizacji działań miękkich oraz projektów inwestycyjnych, których 
zasięg wykracza poza granice administracyjne poszczególnych gmin.

Abstract
To organise public transport in the metropolitan area requires a comprehensive 
approach, integrating all public transport systems. This integration will allow 
creating an attractive offer for passengers that would be competitive with the car.

The Association for Szczecin Metropolitan Area on behalf of its members 
undertakes numerous planning works and obtains expert studies. It also actively 
participates in implementing soft measures and investment projects, whose 
scope extends beyond the administrative boundaries of individual municipalities.

5 Specjalista ds. obsługi projektu w Biurze Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego
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Zgoda buduje
Wspólna praca nad poprawą funkcjonowania i rozwojem zintegrowanego 
publicznego transportu zbiorowego w obszarze funkcjonalnym Szczecina 
była jednym z głównych celów założenia Samorządowego Stowarzyszenia 
Współpracy Regionalnej, późniejszego Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego (SSOM), aktualnie zrzeszającego 15 jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym 13 gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich, oraz 
powiat i województwo. Zwiększająca się liczebność gmin ościennych względem 
Szczecina i jednocześnie rosnące problemy z przemieszczaniem się w jego 
kierunku, wymusiła zaangażowanie władz i działanie na rzecz rozwiązanie 
problemów, które wynikają wprost z postępującej suburbanizacji.

Znaczne przyspieszenie prac bieżących Biura Stowarzyszenia Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego na rzecz integracji publicznego transportu 
zbiorowego w SOM nastąpiło po wykonaniu w latach 2011-2013 Koncepcji 
integracji transportu publicznego w SOM wraz wytycznymi dla każdego z 
członków Stowarzyszenia. Dokument ten szczegółowo określał możliwości 
nadania kierunku rozwoju transportu publicznego w SOM, a wytyczne zawierały 
dodatkowo otwarty katalog zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji przez 
poszczególnych członków Stowarzyszenia, wpływających zwiększenie poziomu 
spójności terytorialnej obszaru jak i poziomu integracji transportu publicznego.

W roku 2013 SSOM pozyskało również dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, które umożliwiło 
przygotowanie Stowarzyszenia do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – nowego instrumentu 
finansowego, umożliwiającego realizację celów polityki europejskiej dotyczącą 
obszarów miejskich w sposób zintegrowany.

W ramach pozyskanego dofinansowania do połowy 2015 roku opracowano 
również dokumenty dotyczące bezpośrednio sektora transportu, w tym 
najważniejszy – Studium wykonalności dla Projektu Budowy Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej (SKM).



TOB na rzecz integracji  w transporcie publicznym

21

Projekt ten – jako projekt rdzeniowy ZIT SOM – stał się najważniejszym 
projektem infrastrukturalnym na obszarze SOM, który wpłynął na konieczność 
zmiany postrzegania transportu i mobilności mieszkańców obszaru, a także taką 
realizację zadań inwestycyjnych w sektorze transportu przez poszczególnych 
członków SSOM, aby ich realizacja realnie wpływała na cele wskazane w 
przyjętych indywidualnie oraz wspólnie dokumentach strategicznych.

Specjalizacja w działaniu
Ujęcie Projektu „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (…)” na liście zadań 
wskazanych do realizacji w ramach Kontraktu terytorialnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 umożliwiło realizacje dalszych działań 
związanych z jego przygotowaniem, wsparcie członków SSOM w opracowaniu 
założeń projektów komplementarnych, powiązanych Projektem SKM w ramach 
Strategii ZIT czy zwiększeniu zakresu działań przygotowawczych, mających na 
celu dalszą integrację transportu publicznego w SOM.

Na tym polu zostały zlecone i wykonane opracowania na poziomie 
strategicznym jak i operacyjnym, dotyczącej kierunków rozwoju sektora 
transportu i mobilności, wybranych działań inwestycyjnych oraz aspektu 
instytucjonalnego integracji transportu publicznego, integracji taryfowej i 
biletowej.

Pozyskane dokumenty w porządku chronologicznym, obejmujące sektor 
transportu i mobilność na poziomach strategicznym i operacyjnym:

1. Koncepcja integracji transportu publicznego w SOM (2011),

2. Wytyczne dla realizacji Koncepcji Rozwoju Transportu Publicznego  
w SOM (2013),

3. Zintegrowana Strategia Transportu Publicznego SOM na lata 2014-2020 
(2015),
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4. Studium wykonalności „Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej” (2015),

5. Studium wykonalności „Integracja organizacyjna, taryfowa i biletowa w 
SOM” (2015),

6. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa zintegrowanego systemu tras rowerowych 
SOM (2015),

7. Zintegrowany Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla SOM na lata 
2016-2023 (2016),

8. Analiza instytucjonalna współpracy JST w ramach Szczecińskiego Obszaru 
Metropolitalnego w formule związku powiatowo-gminnego w ramach 
zadania dot. zarządzania publicznym transportem metropolitalnym (2016),

9. Koncepcja budowy systemu Szczecińskiego Roweru Metropolitalnego (2017),

10. Standardy oznakowania i wykonania parkingów Park&Ride i Bike&Ride 
(2017),

11. Koncepcja integracji systemów transportowych w SOM (2017),

12. Zaprojektowanie systemu taryfowego w obrębie zintegrowanego transportu 
publicznego w SOM (2018).

Dokumenty te, uwzględniające zarówno założenia wskazane w dokumentach 
strategicznych wyższego rzędu (na poziomie kraju czy województwa) jak i na 
poziomie powiatów czy gmin tworzących Stowarzyszenie, spełniły najważniejszą 
swą rolę, tj. zwiększyły świadomość znaczenia wspólnych działań w obszarze 
funkcjonalnych w planowaniu transportu i mobilności oraz umożliwiły pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację zadań związanych z mobilnością, które 
wpisywały się w założenia gospodarki niskoemisyjnej. Na tym etapie niezbędna była 
koordynacja dokumentów opracowywanych w latach 2015-2016 z tworzonymi w 
tym samym czasie Planami Gospodarki Niskoemisyjnej, których opracowanie było 
niezbędnym warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków UE.
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Zwiększenie efektywności podejmowanych w ramach Strategii ZIT interwencji 
poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób 
kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi 
funkcjonowanie przełożyło się na podjęcie w 2016 roku decyzji o opracowaniu 
jednego, zintegrowanego planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla całego 
obszaru funkcjonalnego, wskazując na nierozerwalność działań realizowanych 
zarówno przez miasto rdzeniowe i gminy ościenne oraz ich wzajemne 
oddziaływanie. Argumentacja ta została przyjęta przez Instytucje Zarządzające 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020 oraz Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, które odeszły od wymogu posiadania dokumentu obejmującego 
zagadnienia mobilności miejskiej na poziomie jednej gminy, wskazując jako 
wystarczający dokument obejmujący swoim zasięgiem obszar funkcjonalny.

Rozwój niezmotoryzowanego transportu indywidualnego z wykorzystaniem 
urządzeń transportu osobistego (m.in. hulajnogi elektryczne, segway’e, itp.), który 
nastąpił po 2018 roku pokazał, jak bardzo postęp uwidacznia archaizm zapisów 
w dokumentach strategicznych, które zostały przyjęte niewiele wcześniej, 
gdzie rower był wskazywany jako jedyny akceptowalny środek transportu 
indywidualnego poza ruchem pieszym. Tylko na obszarze Szczecina występuje 
mnoga liczba operatorów prywatnych urządzeń i pojazdów współdzielonych 
(hulajnogi, skutery oraz samochody), którzy wykorzystują rosnącą popularność 
współdzielenia pojazdów, starając się przeciwstawić go przede wszystkim 
posiadaniu własnego pojazdu. Operatorzy prywatni wpisują się tym samym 
w najważniejsze cele praktycznie wszystkich dokumentów strategicznych 
przyjętych przez członków SSOM, czyli zmianę zachowań komunikacyjnych 
mieszkańców i ograniczenie wykorzystania, najczęściej emisyjnych, prywatnych 
samochodów osobowych w realizacji podróży codziennych i okazjonalnych.

Podmiotowe traktowanie mobilności, czyli wyjście od potrzeb przemieszczania 
się przez mieszkańców do najbardziej efektywnego sposobu ich realizacji z 
uwzględnieniem założeń zrównoważonej mobilności oraz możliwie najmniejszego 
wpływu na środowisko naturalne wzmocnione zostało dodatkowo przez 
trwającą pandemię koronawirusa SARS-COV-2. Konieczność zachowania 
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dystansu społecznego wymusiło przedefiniowanie postrzegania przestrzeni 
komunikacyjnej jako miejsca, w którym dominującą rolę spełniał samochód 
osobowy na rzecz miejsca, w którym przede wszystkim komfort swobodnego 
przemieszczania się pieszych.

Istotnym elementem związanym z funkcjonowaniem systemów transportu jest 
ich integracja, której poświęcono większą część sporządzonych opracowań, 
których efektem powinno być wdrożenie tzw. „wspólnego biletu” na wszystkie 
środki transportu publicznego w SOM (organizowanego przez gminy, powiaty 
oraz województwo), za wyjątkiem środków transportu międzyregionalnego, 
organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury. Zidentyfikowana na tym etapie 
niejednolitość rozwiązań obowiązujących w aktach prawnych oraz przedłużające 
się prace nad nowelizacją ustawy o publicznym transporcie zbiorowym skutecznie 
hamują przyjęcie przez członków SSOM jednego, ostatecznego wariantu integracji 
organizacyjnej, który w największym możliwym stopniu objąłby odpowiedzialność 
za organizację transportu publicznego w SOM.

Wybranie do realizacji konkretnego wariantu integracji organizacyjnej, 
wskazującego podmiot odpowiedzialny za wspólną organizację transportu 
publicznego, ułatwi następcze wdrożenie integracji taryfowej i biletowej, 
a przede wszystkim wpłynie na model rozliczeń między partnerami – 
najważniejszymi interesariuszami procesu integracji. Aktualnie trwające prace, 
uwzględniające przewodnią rolę dominującego organizatora publicznego 
transportu publicznego w SOM, traktuje się jako etap przejściowy przed 
wyznaczeniem docelowego, jednego organizatora publicznego na rzecz gmin, 
powiatów i województwa, scalającego organizację i zarządzanie komunikacją 
miejską, aglomeracyjną oraz regionalną na obszarze SOM.

Powyższe działania, w których realizacji brało udział i które inspirowało Biuro 
SSOM, obejmowały także wsparcie eksperckie dla członków Stowarzyszenia 
w postaci organizowanych warsztatów związanych z mobilnością miejską czy 
wykładów na organizowanych cyklicznie konferencjach, na które zapraszani byli 
najlepsi polscy specjaliści w tym zakresie.
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Przeniesienie idei integracji transportu publicznego na etap realizacji przez 
członków SSOM, jako pełniących obowiązki organizatora publicznego 
transportu zbiorowego na swoim terenie, umożliwiło wygospodarowanie 
zasobów niezbędnych do przygotowania najważniejszego projektu w historii 
Stowarzyszenia – Projektu „Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z 
wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”. 

Od opracowania pierwszego dokumentu, w którym pojawiło się pojęcie 
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, minęło 7 lat do dnia 9 maja 2018 roku, 
to jest do daty podpisania umowy o dofinansowanie, która zapewnia 
zabezpieczenie środków finansowych na realizację najbardziej spektakularnego, 
infrastrukturalnego projektu transportu publicznego w historii aglomeracji 
szczecińskiej.

W 2011 roku o Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM), mówiono w 
Szczecinie, Policach czy w Stargardzie, wyłącznie w pojęciu fantastyki. 
Zdarzało się, że pomysły trafiały na łamy lokalnej prasy, radia czy telewizji, 
jednakże charakterystyczne dla tych wszystkich oddolnych działań było to, 
że przekazywany był głos jednej strony – społecznej. Brakowało w dyskusji 
odpowiedzi na dwa podstawowe pytania, kto projekt ma zrealizować i skąd 
wziąć na to pieniądze.

Przełamanie nastąpiło w momencie, kiedy pomysłem zainspirowali się 
przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 
podejmując decyzję o opracowaniu studium wykonalności, na które pozyskano 
środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 w 
ramach konkursu ówczesnego Ministerstwa Rozwoju z końcem 2013 roku. 

Celem realizowanego obecnie Projektu, w którym SSOM jest Beneficjentem i 
pełni funkcję Lidera, a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i zainteresowane gminy 
są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, 
jest utworzenie sprawnego systemu transportu realizującego połączenia 
pasażerskie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Podstawową 
oś zintegrowanego transportu publicznego w SOM stanowić będzie sieć 
kolejowa, łącząca największe miasta obszaru metropolitalnego, takie jak 
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Stargard, Goleniów, Gryfino i Police z centralnym miastem aglomeracji, jakim jest 
Szczecin. Publiczny transport zbiorowy pomiędzy Szczecinem a ww. miastami 
zorganizowany będzie wokół osi transportu kolejowego na istniejących liniach 
kolejowych, tworzących Szczecińską Kolej Metropolitalną. Są to trzy linie 
państwowego znaczenia E59 (351) i CE59 (401, 273) ujęte w Transeuropejskiej 
Sieci Transportowej TEN-T oraz linia lokalna nr 406. Wszystkie te linie są 
zelektryfikowane, ale ich stan techniczny w części wymaga zdecydowanej 
poprawy.

Transport kolejowy na poziomie poszczególnych gmin zostanie następnie 
rozwinięty o transport autobusowy i tramwajowy, pozostając jednocześnie w 
ścisłym związku z transportem indywidualnym (samochodowym i rowerowym), 
przy czym istotny nacisk został położony na połączenie z transportem 
niskoemisyjnym oraz zeroemisyjnym, preferowanym w ramach projektów 
komplementarnych realizowanych w ramach ZIT.  

Oszacowany na etapie dokumentacji przedprojektowej szacunkowy koszt 
całkowity (brutto) projektu wyniósł 741,2 mln złotych (aktualnie ponad 783 
mln. złotych). Koszt ten jest efektem wyboru wariantu inwestycyjnego – 
akceptowalnego przez wszystkie strony, zarówno pod kątem finansowym na 
etapie realizacji – jak i pod kątem eksploatacyjnym. W realizacji projektów 
inwestycyjnych, szczególnie współfinansowanych ze środków unijnych, kluczowe 
było oszacowanie i uwzględnienie późniejszych kosztów eksploatacji Projektu, 
dzięki czemu jego ostateczny kształt, uwzględniający również projekty i działania 
powiązane, będzie przez wszystkich do udźwignięcia.
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Wybrany do realizacji wariant inwestycyjny zakłada w zakresie przebudowy 
infrastruktury kolejowej:

• modernizację linii lokalnej nr 406 od Szczecina Głównego do stacji Police wraz
z budową drugiego toru na odcinku Szczecin Główny – Szczecin Turzyn,

• budowę systemu sterowania ruchem pociągów z nastawnią zdalnego
sterowania na stacji Szczecin Glinki,

• budową systemu informacji dla podróżnych na stacjach i przystankach
Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,

• budową bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo – drogowych;

• natomiast w zakresie budowy przystanków kolejowych i zintegrowanych
węzłów komunikacyjnych wraz z parkingami typu Park&Ride (P&R) i Bike&Ride
(B&R):

• budowę zintegrowanych węzłów i przystanków komunikacyjnych przy liniach
kolejowych nr 273, 351, 401 i 406 wraz z parkingami typu P&R i/lub B&R,
dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (windy, podjazdy)
oraz urządzeniami związanymi z integracją transportu (biletomaty i/lub
kasowniki), oraz

• doposażenie istniejących stacji i przystanków kolejowych, spełniających
wymogi w zakresie korzystania z nich przez osoby o ograniczonej mobilności,
w urządzenia związane z integracją transportu (biletomaty i/lub kasowniki).

Łącznie w zakresie Projektu uwzględnionych zostało 40 przystanków kolejowych 
(w tym budowa 9 nowych), przebudowa ok. 23,5 km kolejowej nr 406 oraz budowa 
28 zintegrowanych węzłów i przystanków przesiadkowych, uzupełnionych o 
dodatkowe 5 punktów w ramach projektów komplementarnych ZIT SOM.

Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej od innych projektów 
infrastrukturalnych odróżnia kompleksowe podejście do budowy infrastruktury 
ruchu pasażerskiego. W projekcie założono poprawę obsługi pasażerów poprzez 
modernizację, przebudowę oraz budowę nowych przystanków. Zasadą przyjętą 
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przy określeniu zakresu przebudowy poszczególnych przystanków, była 
poprawa ich funkcjonalności poprzez integrację z innymi środkami transportu 
zarówno publicznego, jak i indywidualnego. W związku z tym oprócz samej 
modernizacji nawierzchni peronów założono w poszczególnych lokalizacjach 
także budowę nowych przystanków komunikacji miejskiej, bądź zmianę ich 
lokalizacji w celu ułatwienia przesiadek, budowę parkingów Park&Ride oraz 
budowę parkingów rowerowych. Wszystkie nowe przystanki oraz przystanki 
objęte modernizacją dostosowano do obsługi osób o ograniczonej mobilności. 
Wszystkie nowobudowane i modernizowane perony zostaną dostosowane do 
taboru planowanego do obsługi sieci SKM.

Rysunek 1. Dostępność piesza i rowerowa przystanków na sieci SKM

Źródło: Biuro SSOM
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Do chwili obecnej w realizacji są dwa zadania inwestycyjne realizowane przez 
PKP PLK S.A., obejmujące modernizację linii kolejowej nr 406 na odcinku Szczecin 
Główny – Police oraz budowę nowej i modernizację istniejących obiektów 
infrastruktury pasażerskiej na liniach 273, 251 i 401, a także dwa zadania Gminy 
Miasta Szczecin, obejmujące przebudowę linii kolejowej nr 406 oraz przystanku 
kolejowego Szczecin Łękno i budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego 
przy stacji Szczecin Podjuchy. Pozostali partnerzy Projektu są na końcowym 
etapie przygotowania bądź odbioru dokumentacji projektowych, niezbędnych do 
przeprowadzenia późniejszych postępowań na realizację robót budowlanych.

Krok ku przyszłości
Trwające prace na rzecz realizacji Projektu SKM, integracji organizacyjnej, 
taryfowej i biletowej, czy rozwojowi infrastruktury dla transportu rowerowego 
w ramach działań związanych ze zrównoważoną mobilnością, skutkowały 
aktywizacją członków Stowarzyszenia i oddolnymi działaniami na rzecz 
zwiększenia roli alternatywnych środków transportu dla samochodu osobowego 
w podziale zadań przewozowych na obszarze poszczególnych gmin SOM.

Sukces idei stojącej za realizacją Projektu SKM zachęcił gminy Kołbaskowo 
i Dobra do włączenia się w Projekt i lobbowanie na rzecz budowy nowych 
przystanków na linii kolejowej nr 409 w kierunku Granicy Państwa, obecnie 
ujętych w rządowym Programie budowy 200 przystanków kolejowych, 
natomiast gmina Dobra zasygnalizowała konieczność jej objęcia transportem 
kolejowym składając akces do Programu uzupełniania lokalnej i regionalnej 
infrastruktury kolejowej - KOLEJ+. Niezależnie od wskazanych gmin, PKP PLK 
S.A. prowadzi prace planistyczne związane z modernizacją kolejowego węzła 
szczecińskiego, obejmujące wszelkie możliwości modernizacji infrastruktury 
kolejowej na liniach 408 i 409, w tym z rozważeniem odbudowy linii nr 429 do 
Dobrej.

Realizacja Projektu SKM wpływa także na decyzje inwestycyjne podmiotów 
prywatnych, którzy lokalizują nowe obiekty mieszkalne czy komercyjne w 
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bliskim lub bezpośrednim sąsiedztwie planowanych przystanków i węzłów 
przesiadkowych.

Niezależnie od realizowanych przez SSOM działań, gminy dalej pracują nad 
modernizacją posiadanej infrastruktury oraz taboru publicznego transportu 
zbiorowego oraz nad rozwojem systemów rowerów współdzielonych, 
przede wszystkim z uwzględnieniem rowerów tzw. IV generacji, tj. rowerów 
bezstacyjnych, wyposażonych w urządzenia lokalizacyjne. Podobnie kształtują 
się prace nad działaniami pobocznymi, mającymi wpływ na zmianę zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców, w tym dalszy rozwój strefy płatnego parkowania 
w mieście rdzeniowym, czyli głównego narzędzia fiskalnego zmniejszającego 
atrakcyjność wyboru indywidualnego środka transportu – samochodu 
osobowego na rzecz jego alternatyw.

Powyższe działania ujęte zostaną w pracach nad aktualizacją obowiązującego 
jeszcze zintegrowanego planu mobilności miejskiej dla SOM, którego przyjęcie 
będzie determinować dalszy kierunek rozwoju mobilności na lata obejmujące 
następną perspektywę finansową UE – 2021-2027, z uwzględnieniem rozwiązań 
ograniczających wpływ trwającej pandemii na zmianę preferowanych wyborów 
środków transportu.

Opracowano z wykorzystaniem dokumentów wskazanych w tekście oraz 
informacji dotyczących realizacji infrastrukturalnych programów rządowych.
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Nota o autorze:

Paweł Ogrodnik–były pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, 
realizujący prace naukowo-badawcze zarówno w ramach macierzystego 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług jak i na rzecz jednostek samorządu 
terytorialnego i firm prywatnych. Od 2012 zajmujący się przygotowaniem 
i realizacją wielozadaniowych projektów infrastrukturalnych (aktualnie jako 
członek zespołu Jednostki Realizującej Projekt umiejscowionej strukturze 
Lidera Projektu – Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w 
ramach realizacji Projektu unijnego obejmującego budowę Szczecińskiej Kolei 
Metropolitalnej) oraz uprzednio wsparciem eksperckim w zakresie transportu 
i mobilności dla JST zrzeszonych w SSOM w ramach pracy w Biurze SSOM 
pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych SOM oraz jako ekspert wewnętrzny SSOM, lidera sieci Mobilność 
miejska w Projekcie Partnerskiej Inicjatywy Miast realizowanego w ramach 
Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
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3. Dygitalizacja i cyfryzacja jako wsparcie
integracji na przykładzie aplikacji e-podróżnik.

Rozmowa z Panem Tomaszem Hajnosem – 
Wiceprezesem ds. finansów Teroplan S.A
Na	początku	proszę	nieco	przybliżyć	czym	jest	e-podróżnik	i	jaka	jest	geneza	
jego	powstania?	Co	zadecydowało	o	niewątpliwym	sukcesie	platformy?

e-podróżnik.pl to największa na polskim rynku wyszukiwarka krajowych i 
międzynarodowych rozkładów jazdy: autobusowych, kolejowych i komunikacji 
miejskiej. Publikujemy dane blisko 1200 firm przewozowych. Oznacza to, że 
zintegrowaliśmy w naszym systemie dane ponad 90% krajowych operatorów 
oferujących przewozy autobusowe i 100% oferty przewoźników kolejowych. 
Pasażerowie mogą w serwisie kupować także bilety online ponad 450 krajowych 
i międzynarodowych przewoźników, również realizujących przejazdy w systemie 
od adresu do adresu. e-podróżnik.pl jako jedyna wyszukiwarka w Polsce, pokazuje 
połączenia z dowolną liczbą przesiadek, między różnego typu środkami transportu. 

Polski serwis, tak jak i jego międzynarodowe odpowiedniki, funkcjonujące w 
Serbii i na Ukrainie, są częścią firmy Teroplan. Pomysłodawcami platformy są 
Andrzej Soroczyński i Jakub Stuglik, zarządzający spółką Teroplan od momentu 
jej założenia w 2007 roku. Pomysł na wyszukiwarkę połączeń transportu 
publicznego stanowił część pracy magisterskiej Andrzeja i Jakuba, którą bronili 
na wydziale Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziś tego 
typu agregatory dużej liczby danych, które działają w oparciu o algorytmy, nie 
budzą już takiego zdziwienia. Jednak 13 lat temu było to prawdziwie pionierskie 
rozwiązanie. Ekstremalnie trudnym zadaniem było stworzenie bazy z blisko 
milionem kursów zgromadzonych w jednym, intuicyjnym systemie. O sukcesie 
przesądziło więc z jednej strony zbudowanie od podstaw skomplikowanego, 
autorskiego narzędzia informatycznego, z którego łatwo będzie korzystać 
użytkownikom. Z drugiej strony zaś pozyskanie do współpracy kilkuset 
większych i mniejszych firm przewozowych.
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Z	jakich	źródeł	wykorzystują	Państwo	dane?	Czy	ich	pozyskanie	na	początku	
stanowiło	problem?

Największą przeszkodą, na początku naszej działalności, był brak rozpoznawalnej 
marki. Nasz problem polegał na tym, że musieliśmy przekonać przewoźników, 
żeby opublikowali za darmo dane w naszym systemie. Było to niezwykle 
trudne, bo musieli nam zaufać. Obecnie współpracujemy z ponad 1000 
przewoźników autobusowych i kolejowych w zakresie publikacji danych 
rozkładowych. Mamy także rozkłady komunikacji miejskiej z 27 miast oraz 
rozkłady blisko 200 przewoźników door to door. Dla ponad 450 przewoźników 
prowadzimy sprzedaż biletów online. Wszelkie dane, zarówno rozkładowe, jak 
i sprzedażowe, udostępniają nam sami przewoźnicy - w dużej części jest to 
eksport z oprogramowania Informica (którego także jesteśmy właścicielem) 
wykorzystywanego przez nich do tworzenia rozkładu jazdy, taryfikatora 
cenowego i przygotowania danych sprzedażowych oraz rozliczania sprzedaży. 
Ale jest też grupa przewoźników, która dostarcza rozkłady jazdy w tabelach 
excel czy w plikach tekstowych. Zdarza się nawet, że nasz dział danych 
posiłkuje się informacjami pozyskanymi za zgodą przewoźnika, z jego strony na 
Facebooku. 

Zdaniem	ekspertów	o	potencjale	transportu	zintegrowanego	może	
świadczyć	m.in.	popularność	platform	udostępniających	rozkłady	jazdy	i	
pośredniczących	w	sprzedaży	biletów	różnych	przewoźników,	czyli	takich	jak	
e-podróżnik	–	czy	zgadza	się	Pan	z	tym	stwierdzeniem?

Popularność takich serwisów jak e-podróżnik niewątpliwie świadczy o ich 
użyteczności dla znaczącej części społeczeństwa. W serwisach Teroplan, pod marką 
e-podrożnik.pl w Polsce, teroplan.rs w Serbii i teroplan.ua na Ukrainie, pasażerowie 
wyszukują połączenia ponad 200 milionów razy każdego roku. Podróżujący nie 
tylko mogą sprawdzić godzinę odjazdu różnych środków transportu, ale także 
mają możliwość porównania ofert ze względu na cenę czy szybkość przejazdu. 
Dodatkowo jako jedyna platforma pokazujemy połączenia z przesiadkami 
autobusowo-kolejowymi. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu podróżujących, 
przejazd z przesiadką, to jedyna opcja, która pozwala im dostać się z punktu A do B. 



TOB na rzecz integracji  w transporcie publicznym

34

Czy	Pana	zdaniem	digitalizacja	i	cyfryzacja	mogą	wspierać	procesy	integracji	
w	transporcie	publicznym?

Tak, jak wspomniałem, e-podróżnik.pl jest w tej chwili jedyną platformą, która 
umożliwia wyszukiwanie połączeń z przesiadkami na różne środki transportu 
międzymiastowego, co więcej, pasażer może zaplanować swoją podróż także z 
użyciem komunikacji miejskiej. Wspólnie z naszymi partnerami, jak Polergio, PKS 
Ostrowiec Świętokrzyski czy Polbus, z sukcesem udało nam się także wdrożyć 
możliwość zakupu jednego biletu autobusowo-kolejowego na wybranych 
połączeniach. Z technologicznego punktu widzenia jesteśmy więc gotowi na 
obsługę takiej integracji zarówno w zakresie publikacji rozkładów jazdy, jak 
sprzedaży biletów.

Jakie	plany	na	przyszłość	ma	e-podróżnik?	Czy	planowane	działania	będą	
integrować	transport	publiczny	jeszcze	szerzej	i	w	innych	zakresach	niż	
dotychczas?

Z pewnością w dalszym ciągu będziemy pracować nad rozwojem platformy 
e-podróżnik.pl. Szczególnie, że sytuacja pandemii przyspieszyła także proces
digitalizacji naszego społeczeństwa w zakresie zakupów online. Większość
naszych partnerów utwierdziła się w przekonaniu, że obecność w Internecie to
nie tylko wygoda dla pasażerów, ale także możliwość zapewnienia im większego
bezpieczeństwa - dzięki bezgotówkowym zakupom biletów online ograniczamy
transmisję wirusa. W ostatnim czasie zaoferowaliśmy naszym klientom - zarówno
przewoźnikom autobusowym, jak i podróżującym - nowy produkt w postaci
biletu miesięcznego online. Stale rozwijamy też naszą działalność na rynkach
międzynarodowych. Na rynku serbskim i ukraińskim współpracujemy już z blisko
100 przewoźnikami i ciągle dochodzą nowi.

Dodatkowo, od dwóch lat Teroplan, pod marką Hoper, samodzielnie rozwija 
innowacyjną usługę krajowych międzymiastowych przejazdów od adresu do 
adresu. Hoper jest formą współdzielonego przejazdu, który oferuje pasażerom 
komfort jazdy samochodem, w cenie biletu komunikacji publicznej. Dzięki użytej 
technologii, umożliwiającej efektywne zarządzanie przejazdami, wsiadanie i 
wysiadanie są możliwe w każdej, nawet bardzo małej miejscowości znajdującej 
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się w obrębie trasy. Ten rodzaj transportu może być remedium na „białe 
plamy komunikacyjne”, powstające w wyniku zamykania mało dochodowych 
regularnych połączeń autobusowych i kolejowych. Przejazdy Hopera są już w tej 
chwili zintegrowane w jakiejś części z obecną komunikacją publiczną i stanowią 
anteny dojazdowe do połączeń kolejowych oferowanych na długich dystansach. 

Dziękuję	za	rozmowę.

Rozmawiała 
Edyta Boratyńska-Karpiej



Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych od końca 2017 r. Zgodnie z założeniami, 
tworzy możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania i 
realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego 
oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju i 
efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 
państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 
środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych działań dostępne są na 
stronie:
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-
obserwatorium-badawcze

Zachęcamy do współpracy i kontaktu na adres: tob@cupt.gov.pl 
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