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Lp. Nazwa projektu 
Źródła 

finansowania 

Zasady 

uczestnictwa 

ZTM 

Termin realizacji 
Partnerzy zaangażowani w realizację 

projektu  

1. 

Nowa jakość usług – młodzi 

pracownicy motorem zmian w 

komunikacji miejskiej  

Leonardo da Vinci Lider 2008–2009 Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) Berlin 

2. 

CAPRICE – Regiony stołeczne na 

rzecz integracji transportu zbiorowego 

w celu zwiększenia efektywności 

energetycznej 

EFRR - program 

INTERREG IVC 
Partner 2009-2011 

STIF Paryż, VBB Berlin, MESP Wilno, UM 

Bukareszt 

3. RBGC - Rail Baltica Growth Corridor 
EFRR - Program 

Morza Bałtyckiego 
Partner 2011-2013 

1. Miasto Helsinki, Finlandia (partner 

wiodący); 

2. Uniwersytet Aalto, Finlandia; 

3. Uniwersytet Techniczny Lappeenranta, 

Finlandia; 

4. Miasto Vantaa, Finlandia; 

5. Region Uusimaa, Finlandia; 

6. Region Häme, Finlandia; 

7. Senat Berlina, Niemcy; 

8. VBB, Niemcy; 

9. Reg. Związek Plan. Havelland-Flaeming, 

Niemcy; 

10.  Miasto Tallin, Estonia; 

11.  Region Harju, Estonia; 

12.  Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji w 

Transporcie, Ryga, Łotwa; 

13.  Uniwersytet Techn. w Wilnie, Centrum 

Transportu Intermodalnego i Logistyki, Litwa; 

14.  Miasto Kowno, Litwa; 

15.  Miasto Poznań; 

16.  Miasto Łódź; 

17.  Politechnika Białostocka; 

18.  Samorząd Województwa 

Mazowieckiego; 

19.  Miasto Białystok; 

20.  Urząd Marszałkowski w Łodzi. 

Projekty miękkie zrealizowane w perspektywie 

 2007 – 2013  



Lp. Nazwa projektu 
Źródła 

finansowania 

Zasady 

uczestnictwa 

ZTM 

Termin 

realizacji 
Partnerzy zaangażowani w realizację projektu  

4. 
Nowa kultura mobilności w 

Warszawie 

Leonardo da 

Vinci 
Lider 2011/2012 

Agenzia Mobilita Metropolitana  Torino (AMMT); 

Wiener Linien (WL) 

5. INVOLVE 
EFRR - program 

INTERREG IVC 
Partner 2012-2014 

TraffIQ Frankfurt (Niemcy), ZTM Kłajpeda (Litwa), 

CRTM Madryt (Hiszpania), Region Macedonia 

Centralna (Grecja), Miasto Reggio Emilia 

(Włochy), zarząd transportu Livorno (Włochy), 

Samorząd 9 dzielnicy Pragi (Czechy), Samorząd 

Podravje (Słowenia), CENTRO Birmingham (Wlk. 

Brytania), Samorząd Roermond (Holandia) 

 

6. 
Fabryka innowacji w komunikacji 

miejskiej w Warszawie 

Leonardo da 

Vinci 
Lider 2013/2014  CENTRO Birmingham, ROPID Praha 

Projekty miękkie zrealizowane w perspektywie 

 2007 – 2013  



PROJEKTY INWESTYCYJNE 
  

  

  

  

  

Lp. Nazwa projektu 
Źródła 

finansowania 

Zasady 

uczestnictwa 

ZTM 

 

Termin realizacji 
Partnerzy zaangażowani w realizację 

projektu  

8 

Budowa parkingów strategicznych 

„Parkuj i Jedź” (Park & Ride) – II 

etap 

 

RPO WM 2007-

2012, Budżet 

m.st. Warszawy 

Lider 

 

2007-2015 

 

ZTM, BFEiRG 

 

9 

II Linia metra w Warszawie - Prace 

przygotowawcze projekt i budowa 

odcinka centralnego wraz z 

zakupem taboru 

Budżet m.st. W-

wy oraz   PO 

Infrastruktura i 

Środowisko 

Lider 2007 -2015 ZTM, Metro Warszawskie 

Projekty inwestycyjne realizowane  

w perspektywie 2007 – 2013  



Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem 

zmian w komunikacji miejskiej  

 

• Program - Uczenie się przez całe życie 

    Leonardo da Vinci 

• Staż w BVG Berlin 

• Czas trwania – 1 miesiąc  

• Termin – luty 2009 

• 8 osób 

• Dofinansowanie (100%) 16.374,48 EUR 

Projekt wyróżniony z okazji 15lecia programu 

Uczenie się przez całe życie  



Nowa jakość usług – młodzi pracownicy motorem 

zmian w komunikacji miejskiej 



CAPRICE – Regiony stołeczne na rzecz integracji 

transportu zbiorowego w celu zwiększenia 

efektywności energetycznej 

• Program – INTERREG 

IVC - EFRR 

• Wymiana doświadczeń  

• Czas trwania – 3 lata 

• Termin – 2009 - 2011 

• Dofinansowanie 

(85%/15%) 127.000 EUR 



CAPRICE – Regiony stołeczne na rzecz integracji 

transportu zbiorowego w celu zwiększenia 

efektywności energetycznej 

• Partnerzy: 

VBB Berlin (lider projektu), 

PMB Bukareszt  

MESP Wilno 

STIF Paryż 

ZTM Warszawa  

• 7 spotkań warsztatowych 

• Pilotaż – wyszukiwarka 

połączeń 

• Księga Dobrych Praktyk 



RBGC - Rail Baltica Growth Corridor 

 

• Program Region Morza 

Bałtyckiego - EFRR 

• Stworzenie 

transnarodowej platformy 

współpracy  

• Czas trwania – 2,5 roku 

• Termin –2011 - 2013 

• 21 partnerów 

• Dofinansowanie 

(85%/15%) 390000 EUR 

• Wyszukiwarka połączeń 



Nowa kultura mobilności w Warszawie 

• Program - Uczenie się 

przez całe życie 

    Leonardo da Vinci 

• Staż w AMMT Turyn i WL 

Wiedeń 

• Czas trwania – 1 miesiąc  

• Termin – I kwartał 2012 

• 6+6 osób 

• Dofinansowanie (100%) 

29.335,22 EUR 

 



INVOLVE 

Zaangażowanie sektora prywatnego w zarządzanie mobilnością 

 

• Program – INTERREG 

IVC - EFRR 

• Wymiana doświadczeń  

• Czas trwania – 3 lata 

• Termin – 2012 - 2014 

• 12 partnerów 

• Dofinansowanie 

(85%/15%) 85.000 EUR 

 



Fabryka innowacji  

w komunikacji miejskiej w Warszawie 

• Program - Uczenie się 

przez całe życie 

• Staż w ROPID Praga i 

CENTRO Birmingham 

• Czas trwania – 2 tygodnie   

• Termin – V/VI 2014 

• 3+4 osoby 

• Dofinansowanie (100%) 

16 144  EUR 

 

 



Dzielimy się wiedzą  

• Konferencje 

upowszechniające  

• Newsletter iZTM 

• Artykuły prasowe w 

specjalistycznych 

mediach 

• Wywiady 

• Warsztaty 

• Spotkania wewnętrzne i 

zewnętrzne 

• Księga dobrych praktyk 

• Prezentacje 



Dzielimy się wiedzą  



Dzielimy się wiedzą  



Dzielimy się wiedzą  



Rezultaty staży 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
http://www.pmb.ro/
http://www.vilniustransport.lt/
http://www.stif.info/
http://www.vbbonline.de/
http://www.interreg4c.net/index.html


     BERLIN 2009 – niemieckie 

wzorce 

Rozwój kanałów informacyjnych 

• publicystyka, szybsze komunikaty,  

• bliższy kontakt z klientem. 

 
BERLIN 

-dla pasażerów: BVG plus 
-dla pracowników: gazeta zakładowa, intranet 
-dla aktywnych: Facebook, Twitter, 

      aplikacje na telefon 
 
WARSZAWA 

-dla pasażerów: iZTM 
-dla pracowników: Dzień dobry ZTM (intranet) 
-dla aktywnych: Facebook, Twitter 



promocja nowych rozwiązań 
komunikacyjnych 

promocja dobrych zachowań 
w środkach komunikacji miejskiej 

       Kampanie informacyjne  

i społeczne 



oswajanie  
z kontrolą biletów… 

…i ocieplanie  
wizerunku kontrolera 

ABC bezpieczeństwa 



… i broszury edukacyjne, 
utrwalające wiadomości. 

Zasady bezpiecznego 
korzystania z pojazdu… 

ABC bezpieczeństwa 



Tablice zbiorcze z rozkładami 

• problem z zakupem (brak środków otrzymywanych z budżetu na ten cel) 
 

• zakup przy okazji dużych inwestycji (budowa węzła Młociny) 
 
• rozwiązanie tymczasowe: montaż rozkładów w słupkach na dojściach do pętli 

WARSZAWA: 



Przystanki na żądanie 

WARSZAWA – w ostatnim czasie znaczne zwiększenie 
                        liczby przystanków 
                                              warunkowych, 
                                              jednak system oparty 
                                              na innych zasadach 

 PŁOCK – wprowadzenie 
„berlińskich” przystanków na 
żądanie po konsultacjach z nami – 
od lutego 2014 w strefie 
podmiejskiej, w przyszłości w 
zamierzeniu także w mieście 



 Zmiana sposobu nadzoru nad obiektami 
administrowanymi przez ZTM, mobilna obsługa 
parkingów    
 

 Zmiana sposobu ochrony obiektów poprzez 
wprowadzenie mobilnych patroli ochrony fizycznej, 
kontrolujących obiekty administrowane przez ZTM  
 

 Sterowanie z poziomu centrum zarządzania parkingami 
(zdalne): 

 

             

              Nadzór i ochrona obiektów 



 

    Nadzór i ochrona obiektów 

 systemem telewizji przemysłowej CCTV 
parkingów: 

  P+R Metro Ursynów,  
 P+R Anin SKM 
 P+R Wawer SKM,  
 P+R Połczyńska 

 systemem interkomowym S.O.S parkingów:  
 P+R Metro Ursynów,  
 P+R Anin SKM,  
 P+R Wawer SKM 



 systemem parkingowym  
parkingów: 

 P+R Metro Ursynów,  
 P+R Anin SKM  

           Nadzór i ochrona obiektów 



           Centrala Ruchu ZTM 

BERLIN – 2009  

 

WARSZAWA - 2012 



 

  Tramwaje dwukierunkowe 



Nietypowe krańce tymczasowe 

• Adlershof… 

 

 

 

 

 

 

• … i Stare Świdry 



Metrobusy 

• BERLIN: niezawodność oferty, odrębne 

oznaczenie, wysoki takt i regularność 

kursowania, UZUPEŁNIENIE SIECI METRA  

I TRAMWAJÓW 

• WARSZAWA: 9, 17, 26, 31,  

105, 109, 182, 189,  

linie E-x. 



Planowanie przestrzenne 

• Propozycje prokomunikacyjnych 

zapisów do mpzp:  

– wielopoziomowy  

terminal A+T+P&R 

koło węzła Marsa  

nakryty budynkiem,  

– pętla autobusowa  

przy rondzie  

Wiatraczna 

nakryta budynkiem 



Parkingi rowerowe przy pętlach 

• BERLIN… 

 

 

 

 

 

     …WARSZAWA 

        

   



Zmiany w organizacji ruchu - priorytety 

• upowszechnienie  idei 

 wdrażania pasów autobusowych 

 

 
 

•                                      

 

•               cofnięcie linii  zatrzymania na  

                                    skrzyżowaniach, by usprawnić                                

                                           manewr skrętu dla autobusów 

 



Wiedeń 2012 – wiedeńskie wzorce 

Infrastruktura rowerowa 
Doświadczenia z Wiednia 

były (i są) pomocne przy  

opracowywaniu standardów postępowania przy 

procesach inwestycyjnych w Warszawie 



Przystanki wiedeńskie  

ul. Kawęczyńska – uruchomiony w 2013 roku, po modernizacji 

ulicy 

Wyniesiony pas ruchu 



UEFA Euro 2012 – akcja informacyjna 

• Podczas UEFA Euro 2012, w Warszawie wprowadzono specjalną organizację 
transportu zbiorowego 

• We współpracy z przewoźnikami kolejowymi (PKP Intercity, Koleje Mazowieckie) 
zorganizowano stałe punkty informacyjne na dworcach kolejowych Warszawa 
Centralna, Zachodnia, Wschodnia, funkcjonujące przez cały czas trwania turnieju 
UEFA Euro 2012. 

• Organizacja akcji informacyjnej oparta była na informatorach mobilnych 
rozmieszczonych w kluczowych miejscach 

• Informatorzy zostali rozmieszczeni w rejonie: 

– Stadionu Narodowego, 

– Strefy Kibica,  

– najważniejszych dworców kolejowych i węzłów przesiadkowych, 

– lotniska Chopina, 

– przy tymczasowych parkingach P+R. 

• Obecność Informatorów w dniach: 

–  poprzedzających mecze ( ok. 25 osób)  

– meczowych (ok. 70 osób) 

• Informatorzy byli ubrani w charakterystyczne czerwone, odblaskowe kamizelki i 
wyposażeni w podstawowe materiały informacyjne 

• Informatorzy pomagali mieszkańcom i kibicom  



Informatorzy 



Zastosowanie gorącej 

rezerwy pojazdów na 

nieprzewidziane sytuacje 

Zastosowanie: 

• w przypadku awarii pociągów 

na lotnisko lub innych awarii 

w mieście 

• do celów ewakuacji 

• jako tabor zasilający 

regularną komunikację w 

przypadku przeciążenia 

• do obsługi specjalnych 

przewozów 

Rolę gorącej rezerwy w dni 

meczowe pełniło 30 – 45 

pojazdów wielkopojemnych 

Doświadczenia z Olimpiady Zimowej 2006  

w Turynie 

wykorzystane podczas EURO 2012 w Warszawie 



Połączenie stadion (Strefa Kibica) – 

lotnisko nie było kluczową rolą kolei. 

Kolej w czasie Euro 2012 miała 

przede wszystkim zapewnić 

połączenie stadion –centrum. 

• Podczas Olimpiady w Turynie 

pociągi na lotnisko nie były 

szczególnie obciążone 

• Podobnie było podczas imprezy 

Euro 2012 

• Podczas Euro pociągi na lotnisko 

woziły jednak dużo pasażerów, bo 

oprócz połączenia na lotnisko 

obsługiwały także połączenie do 

centrum. 
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Potok pasażerów przybywających na 
Lotnisko Chopina pociągami SKM i KM po 

zakończeniu meczów 

Doświadczenia z Olimpiady Zimowej 2006  

w Turynie 

wykorzystane podczas EURO 2012 w Warszawie 



Pasażerowie pod kontrolą 

• Doświadczenia z Turynu pokazały, 

że każda z grup pasażerów (VIP, 

kibice, prasa, sportowcy) wymaga 

oddzielnego transportu, który 

będzie pod całkowitą kontrolą 

organizatora – tylko takie założenia 

mogły zapewnić powodzenie 

obsługi transportowej. 
• Podczas imprezy Euro 2012 

powstał problem odrębnej obsługi 

kibiców na stadionie i w Strefie 

Kibica. 
• Każda z grup pasażerów 

otrzymała odrębny, specjalnie 

oznaczony transport: 

• kolej i autobusy „P” dla 

stadionu, 

• metro i autobusy „F” dla Strefy. 

Doświadczenia z Olimpiady Zimowej 2006  

w Turynie 

wykorzystane podczas EURO 2012 w Warszawie 



Infrastruktura tylko dla 

pieszych i transportu 

publicznego 

• Doświadczenia turyńskie 

potwierdziły, że zamykanie ciągów 

komunikacyjnych dla ruchu 

ogólnego, wyznaczanie stref 

zamkniętych wokół obiektów 

sportowych jest konieczne dla 

sprawnej organizacji obsługi 

transportowej imprezy masowej. 

• Rozwiązania takie są stosowane 

także w Warszawie podczas 

imprez na Stadionie 

Narodowym. 

Doświadczenia z Olimpiady Zimowej 2006  

w Turynie 

wykorzystane podczas EURO 2012 w Warszawie 



Dostosowanie komunikacji do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością 

• Tabor niskopodłogowy (100% autobusów, 

pociągów metra i składów SKM jest 

niskopodłogowych, tramwajów 48%). 

• Specjalne platformy  

dla osób na wózkach. 



• Każdy nowy pojazd wyposażony jest w 

system informacji pasażerskiej m.in. 

wyświetlacze z trasą linii oraz komunikaty 

dźwiękowe. 

• Przyciski posiadają napisy w języku Braille’a. 

 

Dostosowanie komunikacji do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością c.d. 



• Dla osób niepełnosprawnych ruchowo 

przewidziane są specjalnie oznaczone 

miejsca. 

• Zarząd Transportu Miejskiego w trzech 

Punktach Obsługi Pasażerów 

zapewnia tłumacza języka migowego 

(PJM/SJM).  

Dostosowanie komunikacji do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością c.d. 



• Na stacjach metra krawędzie peronów zostały 

oznaczone w specjalny sposób. 

• Dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej 

na każdej stacji metra dostępne są windy. 

• Aby ułatwić wejście na perony metra 

przygotowane  

zostały specjalne 

wejścia, które są  

dostępne np. dla  

rowerzystów czy 

też dla osób 

z wózkami  

dziecięcymi.  

Dostosowanie komunikacji do potrzeb osób  

z niepełnosprawnością c.d. 



Organizacja węzłów przesiadkowych 

• Minimalizacja dróg dojścia: 

węzły przy stacjach metra 

• Parkingi P+R oraz B+R,  

Stojaki  rowerowe:  

w 2013 r. 2000 nowych stojaków 



  Nowe kanały dystrybucji  

biletów 

• Automaty biletowe w pojazdach 

• Możliwość płatności kartą 

 lub gotówką 

• Punkty Obsługi Pasażerów 

• Bilety przez komórkę 

• Bilety przez Internet 

• Stacjonarne punkty sprzedaży 

 



WARSZAWA 

• Operatorzy prywatni 

(miasto) 

• Rozwinięcie 

 alternatywnych 

    form działania 

 („L-ki”, Łomianki) 

• Większy udział poszczególnych 

gmin 

 w organizacji przewozów 

 

Kontraktowanie usług i integracja 



„DROBNE” INSPIRACJE 
ZBIORCZY ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW LOTNISKOWYCH 

Warszawa 

Turyn 



Inne inspiracje 

 Autobusy elektryczne  

w historycznym centrum 



Dziękuję za uwagę 

   

 

 
Halina Rakowska 

h.rakowska@ztm.waw.pl 

Dział Funduszy Europejskich i Mediów  


