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fot. ZKKM w Chrzanowie

Kolejne spotkania uczestników Forum Organizatorów
Transportu, w formie konferencji i warsztatów, odbyło się
w dniach 4-5 kwietnia w Trzebini oraz w dniach 13-14 czerwca w Rybniku. Organizatorami konferencji byli Związek
Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie
oraz Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
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Spotkanie w Trzebini – przyjęcie do FOT miasta Toruń

F

orum Organizatorów Transportu (FOT) jest inicjatywą
skupiającą instytucje odpowiedzialne za organizowanie i zarządzanie miejskim transportem zbiorowym. Zostało ono powołane do życia
w 2015 roku przez organizatorów dwunastu największych miast w Polsce.
Wśród założycieli znalazły się: Warszawa, Białystok, Bydgoszcz, Elbląg,
Gdańsk, Gdynia, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rybnik i Rzeszów. Aktualnie FOT liczy 19 członków, ponieważ

do Forum przystąpili jeszcze organizatorzy transportu z Kielc, Krakowa,
Płocka, Szczecina oraz związki międzygminne: KZK GOP w Katowicach
i ZKKM w Chrzanowie. W trakcie
konferencji organizowanej przez chrzanowski Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” do FOT przyjęto jeszcze miasto Toruń.
Inicjatywa służy wymianie wiedzy
i doświadczeń w celu wdrażania dobrych praktyk transportowych. Przedmiotem zainteresowania FOT są wszel-

kie kwestie dotyczące funkcjonowania,
organizacji oraz zarządzania publicznym transportem zbiorowym. Obecnie za koordynowanie prac FOT odpowiedzialny jest Zarząd Transportu
Miejskiego w Warszawie jako uczestnik wiodący.
W konferencji w Trzebini brało
udział 18 organizatorów miejskiego
transportu zbiorowego reprezentowanych przez 56 osób, w tym dyrektorów
jednostek, ich zastępców, naczelników
wydziałów i pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za organizację
transportu zbiorowego w poszczególnych miastach.
Otwarcia konferencji dokonał Adam
Adamczyk, burmistrz Trzebini. Projekt
dotyczący zakupu elektrycznych autobusów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej przedstawił Daniel Kraszewski, wicedyrektor
Działu Komercjalizacji Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. O związku międzygminnym jako organizatorze miejskiego transportu zbiorowego
na przykładzie ZKKM w Chrzanowie
(m.in. metodologia rozliczeń wpłat
gmin członkowskich, zastosowany system dynamicznej informacji pasażerskiej i jego wykorzystanie do nadzoru
jakości pracy operatora) mówił Marek
Dyszy, przewodniczący zarządu ZKKM
w Chrzanowie.
Analizę funkcjonowania wybranej linii autobusowej, organizowanej
przez ZKKM w Chrzanowie, przybliżając wskaźniki stosowane w miejskim
transporcie zbiorowym, przeprowadził
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Summary

Forum Organizatorów Transportu (FOT) jest inicjatywą skupiającą instytucje odpowiedzialne za organizowanie i zarządzanie miejskim transportem
zbiorowym. Służy ona wymianie wiedzy i doświadczeń w celu wdrażania
dobrych praktyk transportowych. Przedmiotem zainteresowania FOT są
wszelkie kwestie dotyczące funkcjonowania, organizacji oraz zarządzania
publicznym transportem zbiorowym. Kolejne spotkania uczestników Forum
Organizatorów Transportu, w formie konferencji i warsztatów, odbyło się w
dniach 4-5 kwietnia w Trzebini oraz w dniach 13-14 czerwca w Rybniku.

Bus-lanes and the tickets distribution
The Transport Organisers Forum (FOT) is an initiative gathering institutions
responsible for the organisation and management of the urban public transport. It is used for the exchange of knowledge and experience to implement
the best transport practices. The FOT’s object of interest comprises all issues
related to the operation, organisation and management of the urban public
transport. The consecutive meetings of the Transport Organisers Forum, in
the form of conferences and workshops, took place on 4-5 April in Trzebinia
and on 13-14 June in Rybnik.
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Dwa miesiące później w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
„Stodoły” w Rybniku w dniach 1314 czerwca odbyła się kolejna konferencja Forum Organizatorów Transportu, zorganizowana przez Zarząd
Transportu Zbiorowego w Rybniku.
Tematem wiodącym spotkania była
sprzedaż i dystrybucja biletów.
Konferencję otworzył Piotr Kuczera, prezydent Rybnika. Pierwszą prezentację przedstawił Kazimierz Berger,
dyrektor ZTZ Rybnik. Nosiła ona tytuł „Zarząd Transportu Zbiorowego
w Rybniku jako organizator miejskiego transportu zbiorowego”. „Czy taniej
znaczy więcej? Analiza wprowadzenia
obniżki cen biletów na przykładzie taryfy obowiązującej na liniach organizowanych przez ZTZ Rybnik” – ten
temat referował Grzegorz Dudek, kierownik Działu Przewozów ZTZ Rybnik. Natomiast o ewolucji elektronicznych sposobów płatności za przejazd
(smartfon, karta) na przykładzie ZTZ
Rybnik mówił Stanisław Wengerski,
główny specjalista ZTZ Rybnik.
Po przerwie przyszedł czas na prezentacje gości, przedstawicieli miast – organizatorów transportu publicznego:
Chrzanowa, Elbląga, Płocka, Rzeszowa,
Torunia, Poznania i Szczecina. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele publicznych przewoźników
z Gdańska, Bydgoszczy, Białegostoku,
Olsztyna, Warszawy, Łodzi, Krakowa,
Kielc i KZK GOP.

Na terenie ośrodka najnowszymi rozwiązaniami chwaliły się firmy partnerskie konferencji: czeskiego producenta
autobusów SOR; firmy R&G Plus, oferującej systemy elektroniczne dla transportu publicznego oraz Zbiletem pl, internetowej platformy zakupu biletów
komunikacji miejskiej.
Uczestnicy konferencji FOT mieli
ponadto okazję praktycznie przetestować autobus elektryczny marki SOR,
również pod kątem systemu poboru
opłat. Nie zabrakło oczywiście czasu
na rozmowy kuluarowe, wymianę doświadczeń i uwag pomiędzy dyrektorami poszczególnych przedsiębiorstw
komunikacyjnych.
Jedną z atrakcji dnia (dla osób bez
lęku wysokości) było podziwianie
panoramy Rybnika z udostępnionej
do zwiedzania kilka lat temu wieży bazyliki pw. św. Antoniego. Forum Organizatorów Transportu w Rybniku zakończył tradycyjny, ślonski łobiod. 
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przedstawiciel chrzanowskiego przewoźnika Grzegorz Piotrowski. Z kolei
Paulina Porębska, również z ZKKM,
mówiła o wydzielonych pasach ruchu dla autobusów komunikacji autobusowej na przykładzie Krakowa.
O roli buspasów referowali także Bartosz Kaźmierczak z ZTM w Warszawie
oraz Łukasz Franek, zastępca dyrektora ds. transportu ZIKiT w Krakowie.
Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy przedstawił analizę matematyczną efektywności
buspasów, w tym ich wpływ na przepustowość jezdni, na punktualność,
na straty czasów pasażerów i na koszty
eksploatacyjne.
Systemy zarządzania flotą SAE
(demo praktycznego wykorzystania)
przedstawiła firma GMV, a mobilną
kartę miejską firma GoPay. Prezentacje
z warsztatów z wychowania komunikacyjnego dla dzieci zaprezentowała Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
oraz organizatorzy miejskiego transportu zbiorowego z Gdańska, Katowic, Poznania, Rybnika, Szczecina i Warszawy.
W czasie tzw. spotkania dyrektorskiego Jędrzej Klatka, radca prawny
KZK GOP, omówił między innymi
prace zespołu prawników i praktyków,
który działał w Urzędzie Wojewódzkim
i Marszałkowskim Województwa Śląskiego, przygotowując projekt zmian
do ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym, co było kanwą do dyskusji w tym zakresie.
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