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Europejskie dobre praktyki
w zakresie infomobilności
a regionalne plany transportowe
Izabela Jeleń, Bartosz Guszczak

Wstęp
Infomobilność odnosi się do procedur,

systemów i urządzeń opartych na inteli-
gentnych systemach transportowych (In-
telligent Transportation Systems – ITS) oraz
usługach, które zwiększają mobilność
osób i towarów poprzez gromadzenie,
przetwarzanie i dystrybucję informacji.
Aplikacje infomobilne mogą być stosowa-
ne zarówno przez operatorów mobilnych,
jak i przez każdego użytkownika, dla
wszystkich rodzajów transportu. Usługi
infomobilne są dedykowane do dyna-
micznego zarządzania publicznym i pry-
watnym transportem, pojazdami oraz ru-
chem drogowym (np. informacjami do-
tyczącymi wypadków drogowych). Zasto-
sowanie ITS umożliwia zintegrowanie
systemu transportowego, gdzie połącze-
nie jego elementów służy uzyskaniu więk-
szej efektywności, bezpieczeństwa
i ochronie środowiska.

Przytoczone określenie infomobilno-
ści ma swoje uzasadnienie w treści dy-
rektywy 2010/40/UE1. Jednym z obsza-
rów, których dotyczą jej zapisy jest „cią-
głość usług ITS związanych z zarządza-
niem ruchem i przewozami towarowymi”.
Istotnymi elementami w tym zakresie są:
o ułatwienie elektronicznej wymiany da-

nych pomiędzy właściwymi organami
publicznymi, zainteresowanymi strona-
mi i dostawcami usług ITS, w skali
transgranicznej,

o terminowe uaktualnianie przez właści-
we organy publiczne i zainteresowane
strony dostępnych danych o drogach
i ruchu wykorzystywanych do celów in-
formacji w czasie rzeczywistym doty-
czących ruchu,

o terminowe uaktualnianie przez dostaw-
ców usług ITS informacji w czasie rze-
czywistym.
Usługi infomobilne mogą mieć wpływ

na różne grupy użytkowników, np. pasa-
żerów, gminy, operatorów transportowych
i managerów floty oraz generują korzyści
dla każdej z nich. Pozwalają one:
Z pasażerom – wybrać środek trans-

portu, dysponując informacjami

przesyłanymi w czasie rzeczywistym
dostarczanych na różnych nośnikach,

Z gminom – zarządzać bardziej efektyw-
nie i wydajnie transportem po otrzyma-
niu informacji od właścicieli danych
i rozesłaniu do mieszkańców,

Z operatorom transportu – lepiej zarzą-
dzać flotą dzięki dostępności dużej ilo-
ści danych w czasie rzeczywistym,

Z zarządzającym flotą – poznać do-
kładną pozycję i sytuację ich pojazdów.
Usługi infomobilne mogą być dostar-

czane za pośrednictwem różnych me-
diów, takich jak radio, telewizja, call cen-
ter, strony internetowe, urządzenia telefo-
niczne, itp. Istnieje jednak duża potrzeba
użytkownika końcowego, odnośnie po-
wstania jednego punktu odniesienia,
gdzie informacje multimodalne będą gro-
madzone, a także w odpowiedni sposób
przetwarzane.

W ostatnich latach systemy ITS stają
się coraz bardziej popularne, zwłaszcza
w Unii Europejskiej. Komisja Europejska
przyjmując europejską politykę transpor-
tową2 oraz dokumenty dotyczące mobilno-
ści w mieście3, wskazuje na znaczenie ITS
jako instrumentów doskonalenia zarządza-
nia transportem, które prowadzą do bar-
dziej efektywnego korzystania z transpor-
tu publicznego oraz infrastruktury, a także
do wspierania ekonomicznej jazdy.

Rynek usług infomobilnych w Europie
jest bardzo skomplikowany. W celu wpro-
wadzenia platform z informacjami multi-
modalnymi bazującymi na usługach info-
mobilnych, należy uwzględnić wiele pro-
blemów, takich jak potrzeby użytkowni-
ków, istniejące treści dostawców, efektyw-
ne gromadzenie treści komunikatów, in-
terfejs przyjazny dla użytkownika, aspek-
ty technologiczne, zaangażowanie zain-
teresowanych stron, itd. Ponadto istnieją
co najmniej trzy kategorie trudności
w zbieraniu informacji: technologiczne,
prawne i organizacyjne. Wynikają one
przede wszystkim z różnych dostawców
treści. Dlatego projekt POLITE (Policy
Learning in Information Technologies for
Public Transport Enhancement) gromadzi

partnerów, którzy w różny sposób wyko-
rzystują ITS, i stymuluje wymianę dobrych
praktyk pomiędzy regionami z większym
doświadczeniem oraz tych, które chętnie
przyjmą wsparcie i chcą korzystać z usług
infomobilnych.

Projekt POLITE
Kształtowanie polityki odnoszącej się

do technologii informacyjnych w trans-
porcie publicznym to temat projektu
POLITE, współfinansowanego przez
Komisję Europejską w ramach programu
INTERREG IVC. Projekt skoncentrowany
jest na działaniach technologii informa-
tycznych i komunikacyjnych w ramach
transportu publicznego. Jak wspomniano
usługi infomobilne dotyczą gromadzenia
informacji w zakresie transportu z wy-
korzystaniem ITS, co ma prowadzić do
poprawy mobilności osób i towarów.
POLITE stawia sobie cel wykorzystania
najlepszych praktyk z Europy oraz przy-
czynienie się do zharmonizowania stan-
dardów i rozwiązań ITS w jej granicach,
łącząc partnerów z różnym doświadcze-
niem w dziedzinie infomobilności. Cele
projektu to przede wszystkim:
o wspieranie lokalnych, regionalnych

oraz krajowych działań dotyczących in-
fomobilności, a tym samym zwiększa-
nie wykorzystania oraz atrakcyjności
transportu publicznego,

o promowanie interoperacyjności oraz
rozpowszechnianie rozwiązań z zakre-
su Inteligentnych Systemów Transpor-
towych (ITS),

o promowanie działań, które sprzyjają
komodalności poprzez wykorzystanie
narzędzi ICT,

o harmonizowanie standardów oraz roz-
wiązań ITS wprowadzonych przez róż-
ne miasta, obszary metropolitalne, re-
giony oraz kraje w procesie rozwoju
wspólnych standardów unijnych.
Partnerzy projektu POLITE dążą wspól-

nie do osiągania przedstawionych celów
poprzez wymianę oraz transfer doświad-
czeń (najlepszych praktyk) regionalnych
oraz lokalnych. Dodatkowo w ramach
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działań projektu POLITE została nawiąza-
na współpraca z innymi regionami spoza
partnerstwa w celu podnoszenia świado-
mości o istniejących rozwiązaniach info-
mobilnych w Europie. Partnerzy w projek-
cie, poruszają kwestię podróżnych syste-
mów informacyjnych w sposób holistycz-
ny i innowacyjny. Ze względu na funkcje,
partnerzy projektu podzieleni zostali na
„strony dobrych praktyk”, u których sys-
temy infomobilne w transporcie publicz-
nym są dobrze rozwinięte, oraz „strony
transferowe”, do których najlepsze prak-
tyki mają być transferowane. Stronę do-
brych praktyk reprezentują: włoska pro-
wincja Ferrara oraz Reading Borough
Council (RBC) z Wielkiej Brytanii. Nato-
miast do stron transferowych należą: wło-
ska prowincja Kalabria (CRA), Instytut Lo-
gistyki i Magazynowania w Poznaniu
(ILiM), czeskie Transportowe Centrum
Badawcze (CDV) oraz Łotewskie Centrum
Rozwoju Transportu i Edukacji (LaTDEA).

Projekt POLITE realizowany jest w kil-
ku etapach. Prace projektowe rozpoczę-
to od identyfikacji potrzeb zaangażowa-
nych miast i regionów w zakresie infomo-
bilności. W tym celu zdefiniowano 10 ob-
szarów tematycznych (obejmujących
szczegółowo 54 podtematów):
1. Prawodawstwo i rozporządzenia (dy-

rektywy, ustawy, rozporządzenia, itp.).
2. Transport publiczny w systemie mul-

timodalnym (np. dostęp do rozkła-
dów jazdy różnych rodzajów trans-
portu – przykładowo: pociąg, tram-
waj, autobus).

3. Współpraca pomiędzy jednostkami
administracyjnymi różnego szczebla.

4. Techniczna standaryzacja syste-
mów ITS.

5. Kwestie związane z infrastrukturą (np.
połączenie parkingów „Park & Ride”
z transportem publicznym, węzły mul-
timodalne, itp.).

6. Innowacyjne narzędzia ICT dla trans-
portu publicznego.

7. Narzędzia do modelowania.
8. Narzędzia do zarządzania ruchem

oraz transportem publicznym.
9. Systemy informacyjne w transporcie

publicznym.
10. Zaawansowane technologie w zakre-

sie nabywania biletów (np. bilety w te-
lefonie komórkowym, na karcie elek-
tronicznej, itp.).

W drugim etapie projektu POLITE zi-
dentyfikowano 30 dobrych praktyk z za-
kresu systemów informacyjnych dla trans-
portu publicznego, które będzie można

transferować zarówno pomiędzy partne-
rami projektu, jak i podmiotami niezaan-
gażowanymi bezpośrednio w projekt.
Partnerzy projektu, przeprowadzili liczne
spotkania, wywiady oraz wizyty technicz-
ne w celu wybrania tych praktyk, które
najlepiej pasują do potrzeb i zaintereso-
wań partnerów projektu.

Po analizie tych informacji został opra-
cowany podręcznik dobrych praktyk, któ-
ry koncentruje się na ICT dla transportu
publicznego. Zidentyfikowano wiele do-
brych praktyk pochodzących z takich kra-
jów, jak: Wielka Brytania, Włochy, Czechy,
Hiszpania, Łotwa, Polska, Belgia oraz Da-
nia. Dodać w tym miejscu należy, że scha-
rakteryzowane najlepsze praktyki po-
chodzą również z krajów nienależących
do Unii Europejskiej, tj. ze Szwajcarii,
Chorwacji i Serbii.

Ostatnim etapem prac jest przygotowa-
nie planów działania dla poszczególnych
regionów zaangażowanych w projekt
POLITE, które będą zawierały m.in. dobre
praktyki analizowane w ramach projektu.
Taki plan działań powinien stać się w po-
szczególnych regionach podstawą do im-
plementacji działań poprawiających info-
mobilność w transporcie publicznym.

Dodatkowym, lecz równie istotnym
celem projektu POLITE, jest upo-
wszechnianie jego rezultatów wśród

osób, pracujących w instytucjach admi-
nistracji publicznej, którzy są odpowie-
dzialni za tworzenie planów transporto-
wych w swoich regionach.

Jednym z wydarzeń, w którym brali
udział nie tylko partnerzy projektu POLITE,
lecz także eksperci oraz przedstawiciele
władz publicznych, był „okrągły stół
najlepszych praktyk”. Wydarzenie to mia-
ło miejsce w dniach 14-16 maja 2013
w Reading (Wielka Brytania). Podczas ob-
rad okrągłego stołu przeprowadzono dys-
kusję na temat zidentyfikowanych do-
brych praktyk, a także możliwości ich
transferowania do innych miast. Ponadto
dwóch partnerów projektu, Reading
Borough Council – gospodarz spotka-
nia oraz Province of Ferrara, przedstawili
własne obszary zainteresowań oraz
wstępne plany związane z implementacją
dobrych praktyk w swoich regionach.

Kolejnym wydarzeniem, otwartym dla
publiczności, był dwudniowy warsztat po-
święcony prezentacji dobrych praktyk zi-
dentyfikowanych w ramach projektów
POLITE, SUPERHUB oraz RITS-NET. Pod-
czas warsztatów dobre praktyki były pre-
zentowane nie tylko przez partnerów pro-
jektów, lecz również przez przedstawicie-
li władz lokalnych lub przedsiębiorstw zaj-
mujących się wdrażaniem prezentowa-
nych rozwiązań. Z Polski oprócz partnera

Lokalizacja uczestników projektu POLITE Ź r ó -
dło: www.polite-project.eu
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projektu (IliM) uczestniczyli przedstawicie-
le Urzędu Marszałkowskiego wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Usługi infomobilne w telefonie
komórkowym – Aalborg

Wykorzystanie smartphonów przez
społeczeństwo systematycznie wzrasta.
Dzięki temu zwiększa się liczba ludności
mająca bezpośredni i ciągły dostęp do In-
ternetu. Łatwość obsługi różnych aplika-
cji mobilnych zainstalowanych w takich
urządzeniach jak smartphon’y powoduje,
że chętniej korzystamy z usług udostępnia-
nych w tej formie. Dobrą praktyką zidenty-
fikowaną w projekcie POLITE jest zastoso-
wanie usług infomobilnych w Aalborgu.

Pomimo tego, że w Aalborgu kładzie
się duży nacisk na zapewnienie wysokiej
jakości transportu publicznego, opóźnie-
nia w komunikacji publicznej są nadal wi-
doczne. Niejednokrotnie pasażerowie
mają uczucie niepewności czy autobus
jest opóźniony, lub jeśli sami przybyli za
późno na przystanek, czy autobus już
odjechał. Niepewność co do planowane-
go, a rzeczywistego czasu odjazdu oraz
aktualnej lokalizacji autobusu to niektóre
z barier, które zniechęcają potencjalnych
pasażerów do korzystania z transportu pu-
blicznego. Dostępność do informacji
o rzeczywistym czasie przyjazdu i lokali-
zacji autobusu ma obniżyć te bariery i dać
podróżnemu „spokój umysłu”. Jednocze-
śnie system rzeczywistego czasu przyjaz-
du (przedstawiony poniżej) powinien się
przyczynić do poprawy wizerunku trans-
portu publicznego jako nowoczesnej for-
my transportu, a tym samym pomóc, aby
transport publiczny stał się atrakcyjną al-
ternatywą dla użytkowników samocho-
dów prywatnych.

W związku z powyższym opracowany
został mobilny portal dla transportu pu-
blicznego, w tym „usługa lokalizacyjna”
dedykowana na telefony komórkowe
(w oparciu o GPS). „Usługa lokalizacyj-
na” obejmuje:
o informacje o rzeczywistym czasie

przyjazdu z 30 najbliższych przystan-
ków autobusowych – oparte na sys-
temie GPS,

o usługę „Take Me Home”, która daje
użytkownikowi możliwość połączenia
przemieszczania się pieszo i transpor-
tem publicznym – z obecnej pozycji
GPS do swojego ustalonego wcześniej
adresu docelowego. Możliwe jest to
poprzez zintegrowanie pozycji GPS
oraz zapisanych danych użytkownika
z krajowym planerem podróży. Jeśli

użytkownik chce dotrzeć do wcześniej
zdefiniowanego adresu, powinien na-
cisnąć przycisk „Take me Home” na te-
lefonie komórkowym. Wtedy aplikacja
odnajdzie 3 pierwsze możliwości prze-
jazdu środkami transportu publiczne-
go z obecnej lokalizacji do adresu
wcześniej zdefiniowanego.
System pozwala użytkownikom uzy-

skać rzeczywisty czas przyjazdu autobu-
su dla wszystkich przystanków w mieście
na własnym telefonie komórkowym.
W Aalborgu funkcjonuje ok. 375 przystan-
ków autobusowych obsługiwanych przez
15 miejskich linii autobusowych i 1,5 tys.
przystanków obsługiwanych przez 25
podmiejskich linii autobusowych.

Dzięki temu, że informacja do pasaże-
rów dostarczana jest w dogodny sposób,
spodziewany jest wzrost zadowolenia
wśród obecnych użytkowników i potencjal-
ne przyciągnięcie nowych użytkowników
transportu publicznego, w tym również tu-
rystów, co przyczynić się może do rozsze-
rzania rynku transportu publicznego.

Podsumowanie
Duże zainteresowanie przedstawicieli

administracji publicznej w Polsce zagad-
nieniami związanymi z infomobilnością
wynika przede wszystkim z zapisów znaj-
dujących się w ustawie z dnia 16 grud-
nia 2010 r. o publicznym transporcie zbio-
rowym4. Ustawa ta określa m.in. zasady
organizacji i funkcjonowania regularne-
go przewozu osób w publicznym trans-
porcie zbiorowym realizowanym na róż-
nych szczeblach administracyjnych od
przewozów krajowych, wojewódzkich,
powiatowych, aż do tych realizowanych
w obszarze gminy. W ustawie tej okre-
ślono, że poszczególne organy admini-
stracji państwowej powinny zapewnić
zrównoważony rozwój publicznego trans-
portu zbiorowego poprzez stworzenie
odpowiednich planów transportowych
obowiązujących w wyznaczonych regio-
nach administracyjnych.

Zgodnie z ustawą, taki plan transpor-
towy powinien się odnosić do następują-
cych zagadnień:
Z sieć komunikacyjna, na której będą wy-

konywane przewozy,
Z ocena i prognoza potrzeb przewo-

zowych,
Z finansowanie usług przewozowych,
Z preferencje dotyczące wyboru rodza-

ju środków transportu,
Z zasady organizacji rynku przewozów,
Z pożądany standard usług przewo-

zowych,

Z przewidywany sposób organizowania
systemu informacji pasażera.
Szeroko rozumiana infomobilność od-

nosi się do kilku punktów planu transpor-
towego. Przede wszystkim do systemu in-
formacji pasażera w szczególności w cza-
sie rzeczywistym. Następnie do standar-
du usług, ponieważ im lepsza oferta trans-
portu publicznego tym więcej jego użyt-
kowników. Informacje przekazywane pa-
sażerom w czasie rzeczywistym, mobilny
sposób zakupu biletów na komunikację
publiczną znacznie podnoszą standard re-
alizowanych usług. ITS to również groma-
dzenie, przechowywanie i przetwarzanie
danych o potokach pasażerów. Organi-
zatorzy komunikacji publicznej mogą le-
piej dopasować usługi do potrzeb użyt-
kowników, ponieważ mają możliwość ana-
lizowania i przetwarzania danych o obec-
nych potokach pasażerskich. Zadaniom
tym sprzyjają dobre praktyki zidentyfiko-
wane w projekcie POLITE. Transfer wie-
dzy i dobrych praktyk realizowany w ra-
mach tego projektu stanowi duże wspar-
cie dla przedstawicieli administracji pu-
blicznej odpowiedzialnych za tworzenie,
implementację i aktualizację planów trans-
portowych w zakresie infomobilności.
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