5 września 2019 Elbląg,
Konferencja projektu Interconnect
„Skuteczna integracja usług transportu publicznego”
(Ratusz Staromiejski w Elblągu, Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk ul. Stary Rynek 25, p.
100, 1 piętro )
9.3010.00

Rejestracja uczestników

10.0010.10

Powitanie uczestników i rozpoczęcie seminarium – przedstawiciel Euroregionu Bałtyk –
Witold Wróblewski – Prezydent Miasta Elbląga, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia
Gmin RP Euroregion Bałtyk

10.1010.25

10.2510.55

Wnioski z przeglądu dokumentów strategicznych samorządów (JST) w województwie
warmińsko-mazurskim powiązanych z usługami transportu publicznego
– dr Marcin Wołek, PROTRANS
Pozycjonowanie integracji publicznego zbiorowego transportu w Olsztynie i jego obszarze
ciążenia
- Monika Stankiewicz, przedstawiciel Miasta Olsztyna oraz przedstawiciel Zarządu Dróg Zieleni i
Transportu Olsztyna

10.5511.10
11.1011.25

Baza scenariusza - Wnioski z pierwszych konsultacji (ankiet) z interesariuszami
– dr Marcin Wołek, PROTRANS
Przerwa kawowa

Dobre praktyki i studia przypadków
11.2511.45

11.4512.05
12.0512.25

Analiza stadium przypadku: Łódzka Kolej Aglomeracyjna oraz współpraca samorządu
regionalnego i miejskiego w zakresie integracji usług transportu publicznego (woj. łódzkie)
- Elżbieta Nowak, Naczelnik Wydziału Zarządzania Produktem, ŁKA sp. z o.o.
Analiza stadium przypadku: Rozwój regionalnego korytarza kolejowego PoznańWągrowiec (woj. wielkopolskie) - skupienie się na „podejściu regionalnym do korytarzy
transportu publicznego” w przypadku integracji.
- Henryk Szczefanowicz, Dyrektor Departamentu Transportu, Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego
Analiza stadium przypadku: nowe przystanki kolejowe na istniejącej linii kolejowej:
Pomorska Kolej Metropolitalna w Gdyni (województwo pomorskie) - wpływ nowych
przystanków kolejowych na istniejącą linię kolejową
– Tomasz Radzikowski, PKP PLK S.A.

www.interconnect.one

12.2512.50
12.5013.30
13.3013.55
13.5514.20

Model zrównoważonego systemu transportowego – przykład regionu Blekinge
- Sven Boren, Blekinge Technical Institute, Karlskrona (Szwecja)

Obiad
Taryfy transportu publicznego i integracja biletowa - dobre praktyki z woj. pomorskiego
Innobaltica – Rudziński Krzysztof, Prezes Zarządu
Rostok / Meklemburgia-Pomorze Przednie - zintegrowany transport w aglomeracji – dobre
praktyki z operacyjnego punktu widzenia
- Matthias Nussgen

Sesja podsumowująca
14.2014.30
14.3015.15
15.1515.25

Podsumowanie dobrych praktyk i prezentacja „kluczowych wskaźników wydajności” w
kontekście wielopoziomowego zarządzania procesem integracji publicznego transportu
zbiorowego
– dr Marcin Wołek PROTRANS
Wnioski do wypracowania scenariuszy integracji transportu publicznego w woj.
warmińsko-mazurskim - skupienie się na aglomeracji olsztyńskiej i obszarze ciążenia
- interaktywna dyskusja z interesariuszami
Podsumowanie i wnioski
– dr Marcin Wołek PROTRANS

www.interconnect.one

