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Pełny tekst Rekomendacji  

na stronie www.wtp.waw.pl w zakładce  

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego na 4 kolejnych 

posiedzeniach wypracowała 2 zestawy Rekomendacji dla 

Zarządu Transportu Miejskiego: 

  w zakresie systemu informacji dla pasażerów WTP, 

 w zakresie integracji transportu publicznego w aglomeracji.    

Rada  Warszawskiego Transportu  Publicznego 

Na kolejnych slajdach prezentujemy najważniejsze elementy 

poszczególnych Rekomendacji oraz wstępne informacje 

Zarządu Transportu Miejskiego o możliwości ich realizacji. 
 

http://www.ztm.waw.pl/


System informacji dla pasażerów WTP  

1. Uruchomienie aplikacji mobilnej umożliwiającej 

kompleksową obsługę kontaktów z pasażerem.  

 Wyszukiwanie połączeń od drzwi do drzwi, 

 Zakup dowolnego biletu, 

 Informacja pasażerska w czasie rzeczywistym, 

 Powiadomienia o zakłóceniach i zmianach w rozkładzie 

jazdy, 

 Zgłaszanie sytuacji niebezpiecznych i składanie 

reklamacji.  
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Rekomendacja nr 1 – informacja o realizacji  

• Moduł e-transport Virtualnego Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, 

• Zintegrowana Karta Miejska, 

• Zarządzanie Pozycjami Pojazdów.  

 

Planowane uruchomienie  

kompleksowej usługi 

   2023 
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System informacji dla pasażerów WTP  

2.  Udostępnienie danych innym aplikacjom mobilnym oraz 

stronom internetowym, w tym także umożliwiającym 

sprzedaż biletów.  

 

Możliwość tworzenia alternatywnych aplikacji mobilnych sprzyja 

doskonaleniu jakości informacji pasażerskiej oraz integracji usług 

transportu publicznego z innymi usługami mobilności.   
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Rekomendacja nr 2 – informacja o realizacji (1/2) 

• dane rozkładowe udostępniamy                     

poprzez serwer FTP, 

 

• dane z aplikacji ZPP  

  (m.in. położenie pojazdu)  

  udostępniane są za  

  pośrednictwem portalu 

  Otwarte dane po warszawsku             

(https://api.um.warszawa.pl/), 

 

https://api.um.warszawa.pl/
https://api.um.warszawa.pl/
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Rekomendacja nr 2 – informacja o realizacji (2/2) 

• ZTM podpisuje umowy na sprzedaż biletów 

poprzez aplikacje mobilne po spełnieniu 

określonych warunków bezpieczeństwa transakcji 

ze wszystkimi zainteresowanymi ( dziś już mamy 6) 

 



System informacji dla pasażerów WTP  

3.  Wykorzystywanie wyświetlaczy w pojazdach, na 
stacjach i przystankach do prezentacji danych o 
rozkładzie jazdy w czasie rzeczywistym.   
 

 na monitorach w pojazdach powinny być wyświetlane 
rzeczywiste godziny odjazdu pojazdów                  
innych linii z następnego przystanku, 

 na monitorach na stacjach metra powinny być 
wyświetlane rzeczywiste godziny odjazdu pojazdów 
komunikacji naziemnej z najbliższych przystanków, 

 na monitorach na przystankach                         
powinna być umieszczona rzeczywista            
kolejność nadjeżdżających pojazdów.  
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Rekomendacja nr 3– informacja o realizacji (1/2) 

• Został rozpoczęty projekt „Zasady rozwoju              

i funkcjonowania Systemu Tablic Informacji o 

Planowanym Odjeździe Pojazdów z Przystanków”,  

 

• Zamontowano  

   tablice SIP  

 na tzw. „małej patelni” w Centrum, 
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Rekomendacja nr 3– informacja o realizacji (2/2) 

• Rozpoczęto pilotaż montażu tablic na wybranych                         

     stacjach metra, 

 

 

 

• TW sukcesywnie  

   doposażają kolejne  

    przystanki tramwajowe  

    w tablice SIP ( już 172) 

 



System informacji dla pasażerów WTP  

4. Poprawa czytelności i zwiększenie czcionki 
drukowanych rozkładów jazdy, celem ich większej 
dostępności dla osób z problemami wzrokowymi.   

 

Weryfikacja możliwości ograniczenia  

dotychczasowej zawartości  

drukowanych rozkładów jazdy  

w celu uzyskania  

dodatkowej powierzchni  

na powiększenie czcionki.  
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Rekomendacja nr 4 – informacja o realizacji  

- Prowadzone są wewnętrzne analizy, 

- Trwają prace zmierzające do zakupu nowego 

oprogramowania                                                        

do konstrukcji                                                       

i wydruku                                             

rozkładów jazdy, 

-  Doświetlenie gablot z rozkładami 

- Rozpoczęto prace nad możliwością 

wykorzystania wyświetlaczy                             

w technologii  e-papieru.  



System informacji dla pasażerów WTP  

5. Umieszczenie na przystankach WTP planów i 

schematów, umożliwiających orientację w przestrzeni 

wokół przystanku.  

Mapy i schematy powinny pokazywać w szczególności: 

• rozmieszczenie przystanków w danym węźle 

komunikacyjnym, 

• położenie przystanku wraz z jego najbliższym 

otoczeniem (układ najbliższych ulic, numery najbliższych 

budynków, położenie obiektów użyteczności publicznej i 

innych punktów orientacyjnych).  
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 - ponad 6800 przystanków, 

 - duża zmienność otoczenia, 

 - aplikacja realizowana zgodnie z 

Rekomendacją nr 1 
 

Opracowywane są schematy 

dla najważniejszych węzłów 

przesiadkowych i umieszczane  

na stronie internetowej WTP.   

Rekomendacja nr 5 – informacja o realizacji  
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System informacji dla pasażerów WTP  

6. Przeprowadzenie pilotażu wprowadzenia e-
papierowego rozkładu jazdy.  

 

W szczególności badań i analiz wymaga:  

• rozmiar rozkładu jazdy, miejsce i wysokość jego 
montażu, 

• dostępność dla osób niepełnosprawnych (w 
szczególności w kontekście konieczności użycia rąk do 
jego obsługi), 

• łatwość i intuicyjność obsługi,  

• ocena kontrastowości – przez osoby słabowidzące, 

• awaryjność i wandaloodporność, 

• zasadność ekonomiczna zastosowania rozwiązania. 
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Rekomendacja nr 6 – informacja o realizacji   

1. Wstępne prace prowadzą we współpracy z ZTM 

Tramwaje Warszawskie. 

2. Planowany pilotaż na kilku  

      wybranych przystankach  

      w latach 2019 - 2020 
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1. Zintegrowanie w ramach jednego ośrodka 

kompetencyjnego zarządzania wszystkimi 

obszarami mobilności miejskiej oraz rozwój 

podróży multimodalnych wykorzystujących w 

ramach jednej podróży różne formy 

mobilności.  

2. Stworzenie instytucji integrującej transport 

publiczny w obszarze metropolitalnym 

Warszawy (OMW). 
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 Integracja transportu publicznego 

  w aglomeracji warszawskiej  



Rekomendacja nr 1 i 2 – informacja o realizacji  

• Treść Rekomendacji nr 1 zgodna z 
projektem Polityki Mobilności, 

• Treść Rekomendacji nr 2 zgodna ze 
Strategią Zrównoważonego Rozwoju 
Systemu Transportowego Warszawy do 
2015 roku i na lata kolejne , 

• Rekomendacje przekazane do Biura Polityki 
Mobilności i Transportu 
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3. Opracowanie standardów organizacji i 

prowadzenia usług transportu publicznego w 

ramach obszaru metropolitalnego Warszawy. 
Zakres standardów powinien obejmować: 

• zasady projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury transportu 
publicznego (przystanki, drogi dojścia do przystanków,                     
zasady lokalizowania i urządzania parkingów P+R i B+R), 

• informację do użytkowników na każdym etapie podróży, 

• zasady wyposażenia i oznakowania pojazdów, 

• wymagania dot. bezpieczeństwa przewozów, 
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 Integracja transportu publicznego 

  w aglomeracji warszawskiej  



Rekomendacja nr 3– informacja o realizacji  

• Zarządzenie nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia 
na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, 
w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym 
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. 
Infrastruktura przystankowa jest opisana w załączniku nr 1 
„Standardy dostępności dla miasta stołecznego Warszawy”, 

 

• Określenie standardów technicznych dla węzłów 
przesiadkowych z uwzględnieniem ich klasyfikacji (guidebook 
– schematy węzłów) – realizacja IDOM do końca 2019 r., 

  

• Określenie stałych, standardowych wymagań dot. wyposażenia 
pojazdów WTP oraz ich wprowadzenie do umów 
przewozowych, 

 

• Audyt bezpieczeństwa przewozów. 
 

 

Rada  Warszawskiego Transportu  Publicznego 



  

4. Uruchomienie platformy cyfrowych 

usług mobilności jako alternatywy dla 

podróży prywatnym samochodem 

osobowym. 
W celu zebrania w jednym miejscu i formacie informacji o sposobach 

realizacji podróży wykorzystywanych przez użytkowników powinna 

powstać otwarta platforma wymiany danych. Platforma powinna być 

otwarta dla wszystkich podmiotów działających na rzecz 

zrównoważonej mobilności w obszarze metropolitalnym Warszawy. 
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 Integracja transportu publicznego 

  w aglomeracji warszawskiej  



Rekomendacja nr 4 – informacja o realizacji  

• Moduł e-transport Virtualnego Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego, 

• Zintegrowana Karta Miejska, 

• Zbiór Pozycjonowania Pojazdów, 

• Otwarcie danych ZTM dla innych  
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5. Badanie oczekiwań i oceny 

transportu publicznego w gminach 

wśród pasażerów oraz analiza 

przyszłych potrzeb transportowych. 
Podjęcie współpracy z gminami, powiatami oraz 

Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w zakresie 

przygotowania oraz prowadzenia badań i analiz 

określających zapotrzebowanie na transport publiczny w 

obszarze metropolitalnym Warszawy 
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 Integracja transportu publicznego 

  w aglomeracji warszawskiej  



Rekomendacja nr 5 – informacja o realizacji  

• Planujemy określenie stałych lokalizacji i 

terminów przeprowadzenia pomiarów 

wykorzystania linii  oraz ankietowania 

pasażerów i mieszkańców, aby uzyskać 

porównywalne dane, 

• Zamierzamy wprowadzić do porozumień 

międzygminnych zasady realizacji 

cyklicznych badań potrzeb transportowych 

mieszkańców gmin. 
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6. Wdrożenie cyklicznych i 

stałoodstępowych rozkładów jazdy w 

strefie OMW.  
  na głównych odcinkach tras kolejowych częstotliwość w godzinach 

szczytu nie powinna być mniejsza niż 10-12 minut (maks.15 minut),  

 na kierunkach obsługiwanych wyłącznie komunikacją autobusową  
należy dążyć do podobnego standardu częstotliwości, 

 na pozostałych liniach mających charakter uzupełniający musi ona 
uwzględniać zarówno godziny pracy „szkolne”, urzędnicze oraz 
osób pracujących w różnych usługach. Zaleca się, aby minimalna 
częstotliwość była nie mniejsza niż co godzinę w szczycie 
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 Integracja transportu publicznego 

  w aglomeracji warszawskiej  



Rekomendacja nr 6 – informacja o realizacji  

• Zasady koordynacji rozkładów jazdy, 

• Uwarunkowania organizacji ruchu 

kolejowego ( PLK PKP),   

• Gminy w porozumieniach    

międzygminnych określają                

potrzeby przewozowe                                     

z uwzględnieniem swoich                             

możliwości finansowania.  
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7. Zwiększenie intensywności budowy systemu 

parkingów P+R przy węzłach przesiadkowych przy 

granicy Warszawy i na terenie obszaru metropolitalnego 

Warszawy.  
 

System transportowy powinien być                      
podporządkowany 2 zasadom: 

• zmniejszaniu liczby wjeżdżających                                    
do miast samochodów osobowych,  

• współdziałaniu różnych środków                          
transportu przy realizacji                                           
podróży aglomeracyjnych. 
 

Rada  Warszawskiego Transportu  Publicznego 

 Integracja transportu publicznego 

  w aglomeracji warszawskiej  



Rekomendacja nr 7 – informacja o realizacji  

• System 16 parkingów P&R ZTM Warszawa,  

• Rozpoczęte prace przy realizacji parkingów 
PKP Żerań, PKP Płudy, PKP Jeziorki, Metro 
Trocka, 

• Plany budowy w węzłach Lazurowa, 
Połczyńska, Bródno i Kondratowicza,   

• System parkingów przy przystankach Kolei 
Mazowieckich (9 parkingów – 776 miejsc), 

• Budowa parkingów w gminach ramach ZIT ( 35 
obiektów na ok 3600 miejsc), 

• Analiza możliwości pod kątem lokalizacji, 
zasad organizacji i źródeł finansowania.  
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8. Modernizacja i rozwój węzłów 

przesiadkowych w Obszarze 

Metropolitarnym Warszawy.  

Węzły przesiadkowe powinny powstawać w pierwszej 

kolejności z wykorzystaniem przystanków i stacji kolejowych, 

stacji metra, ważniejszych przystanków tramwajowych i 

autobusowych (np. przystanki krańcowe). 
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 Integracja transportu publicznego 

  w aglomeracji warszawskiej  



Rekomendacja nr 8 – informacja o realizacji  

Wykorzystanie standardów technicznych dla 

węzłów przesiadkowych opracowanych przez 

IDOM dla Warszawy,  

W ramach współpracy z gminami w zakresie 

kształtowania układu komunikacyjnego zwracanie 

uwagi na ten aspekt rozwoju infrastruktury 

ułatwiającej podróż,  

 Wprowadzenie odpowiednich                             

zapisów do                                                            

porozumień  międzygminnych.  
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Dziękujemy za uwagę 


