
 

 

 

 

 

II. Kongres Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego 

19.08.2020, Poznań 

 

10.00-10.15 Rozpoczęcie Kongresu i powitanie gości (Dorota Kacprzyk, Wojciech Tulibacki) 

10:15-11.30 Blok I. Procedury kontroli bezpieczeństwa 

10:15-10:30  Rekomendacje w zakresie procedur bezpieczeństwa - Marcin Żabicki, IGKM 

10:30-10:45 Zakres odpowiedzialności operatora i organizatora w sytuacji zdarzeń 

krytycznych - Katarzyna Strzegowska, ZTM Warszawa 

10:45-11:00 Mechanizmy kontrolne pod kątem monitorowania pracowników na obecność 

alkoholu i  narkotyków - Damian Grabowski, Arriva Polska Sp. z o.o. 

11:00-11:15 Narzędzia diagnostyczne i procedury detekcji niedozwolonych substancji 

psychoaktywnych – Michał Motyka, Dräger Polska Sp. z o.o. 

11:15-11:30 Dyskusja oraz  pytania z sali  

11:30-11:45 Przerwa kawowa 

11:45-13:00 Blok II. Nowa organizacja transportu miejskiego wobec procesów  

metropolizacji obszarów w dużych aglomeracjach oraz postępującej suburbanizacji 

miast 

11:45 – 12:00 Nowa organizacja transportu miejskiego wobec procesów metropolizacji 

obszarów w dużych aglomeracjach oraz postępującej suburbanizacji miast na przykładzie 

metropolii poznańskiej – wystąpienie organizatora - Jan Gosiewski, ZTM Poznań 

12:00 – 12:15 Nowa organizacja transportu miejskiego wobec procesów metropolizacji 

obszarów w dużych aglomeracjach oraz postępującej suburbanizacji miast na przykładzie 

metropolii poznańskiej – wystąpienie wiodącego operatora - Wojciech Tulibacki, MPK 

Poznań Sp. z o.o. 

12:15 – 12:30 Nowa organizacja transportu miejskiego wobec procesów metropolizacji 

obszarów w dużych aglomeracjach oraz postępującej suburbanizacji miast na przykładzie 

metropolii poznańskiej – wystąpienie operatora podmiejskiego - Beata Urbaniak, Kombus Sp. 

z o.o. 

12:30 – 13:00 Dyskusja  

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 



14:00 – 14:30 Blok III. Praktyczne aspekty organizacji przewozów 

14:00 – 14:15 Nowe rozwiązania taryfowo-biletowe – przykłady z kraju - Tomasz Tosza, 

MZDiM Jaworzno 

14:15 – 14:30 Legitymowanie pasażerów przez kontrolerów komunikacji miejskiej - Jędrzej Klatka, 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy 

14:30 – 16:15 Blok IV. Jak efektywnie rozwijać współpracę pomiędzy organizatorami 

a operatorami w szerszej niż lokalna płaszczyźnie? Jakie wnioski płyną z pandemii 

koronawirusa? 

14:30 – 14:45 Oczekiwania ze strony organizatorów i operatorów – Rafał Grzegorzewski 

ZDMiKP Bydgoszcz 

14:45 – 15:00 Jak usprawnić współpracę pomiędzy organizatorami i operatorami w całej 

branży wykorzystując możliwości jakie daje Izba z punktu widzenia organizatorów –

Małgorzata Pilichowska-Woźniak, ZTM Poznań  

15:00 – 15:15 Przerwa kawowa 

15:15 – 15:30 Jak usprawnić współpracę pomiędzy organizatorami i operatorami w całej 

branży wykorzystując możliwości jakie daje Izba z punktu widzenia operatorów – Marek 

Filip, MPK - Rzeszów Sp. z o.o. 

15.30 – 16:15 Dyskusja: katalog zbieżności i rozbieżności oczekiwań – moderuje dr Hubert 

Kołodziejski, ZKM Gdynia 

18:00 Uroczysta kolacja i obchody Jubileuszu 140-lecia MPK w Poznaniu Sp. z o.o. 
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