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Treść 
 
W ekspertyzie podjęto temat zintegrowanego systemu biletowego w 
dalekobieżnym transporcie pasażerskim. Przedstawiono i oceniono 
wybrane praktyki w tej dziedzinie, co pozwoliło wyróżnić najistotniejsze 
wyzwania polityczne i techniczne związane z tego rodzaju usługą oraz 
sformułować zalecenia dotyczące dalszych działań UE w tym zakresie. 
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STRESZCZENIE 

Zintegrowany system biletowy można zdefiniować jako zakup pojedynczego biletu, który 
uprawnia pasażerów do przejazdu co najmniej jednym środkiem transportu obsługiwanym 
przez co najmniej jednego przewoźnika. To ważny element składowy szerszej koncepcji 
zintegrowanego transportu, w której dąży się do tego, aby zmiany środków 
transportu/przewoźników odbywały się w jak najmniej uciążliwy sposób.  
 
Praktyki stosowane obecnie w UE wskazują, że zintegrowany system biletowy w 
dalekobieżnym transporcie pasażerskim stanowi złożone zagadnienie. Realizacja 
systemu wiąże się z szeregiem przeszkód prawnych i technicznych oraz przeszkód z zakresu 
konkurencji wynikających z różnic pomiędzy licznymi środkami transportu, jakie mają 
zostać ze sobą połączone. Zintegrowany system biletowy nie jest celem samym w sobie: to 
raczej środek pozwalający uczynić transport multimodalny bardziej atrakcyjnym dla 
użytkowników oraz upowszechnić bardziej wydajne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i 
oferty usługowej.  
 
Odnośnie do dalekobieżnego transportu intermodalnego dostępnych jest tylko 
niewiele danych statystycznych, a ponadto nie istnieje w Europie żadna wspólna 
definicja dalekich podróży. Trudno więc dokładnie omówić główne cechy charakterystyczne i 
wielkość rynku transportu dalekobieżnego. Niemniej można stwierdzić z całkowitą 
pewnością, że zintegrowany system biletowy w transporcie dalekobieżnym pozostaje 
rzadkim rozwiązaniem, ograniczonym do niektórych rynków niszowych. Jak wskazują jednak 
zainteresowane podmioty, rynek taki ma potencjał, który może zwiększyć się w dłuższej 
perspektywie, nawet jeśli może być go trudno oszacować. 
 
W białej księdze z 2011 r. w sprawie polityki transportowej po raz kolejny stwierdzono, że 
zintegrowany system biletowy wciąż stanowi cel polityki UE związany z 
upowszechnianiem w Europie zrównoważonego intermodalnego transportu 
pasażerskiego jako alternatywy dla prywatnych środków transportu, która pozwala lepiej 
wykorzystać dostępną zdolność przepustową całego systemu. W ekspertyzie wykazano, że 
w odniesieniu do segmentu rynkowego, jakim jest transport dalekobieżny, postęp dokonuje 
się wolno bez żadnych istotnych osiągnięć.  
 
Stopień zintegrowania transportu kolejowego jest nadal niski, o czym świadczy 
niewielka liczba przykładów podanych w ekspertyzie. Środki polityczne w tym obszarze były 
głównie ukierunkowane na usprawnienia w zakresie interoperacyjności technicznej sieci 
krajowych, a mniejszą uwagę zwracano na zintegrowanie systemów rezerwacyjnych i 
biletowych w przypadku podróży z udziałem więcej niż jednego przewoźnika.  
 
W rzeczywistości wszystkie sieci krajowe są niemal w całości wzajemnie połączone. W ujęciu 
ogólnym koordynacja sieci na szczeblu europejskim jest jednak ciągle nieefektywna, przede 
wszystkim ze względu na niedostateczną przejrzystość w odniesieniu do warunków 
rynkowych. Czas pokaże – zwłaszcza w razie braku jakiegokolwiek działania w ramach 
polityki – czy otwarcie rynku na nowych przewoźników doprowadzi do przyjęcia 
zintegrowanego podejścia czy, przeciwnie, ostatecznego zaprzepaszczenia skromnych 
dotychczasowych osiągnięć. 
 
Inny obraz wyłania się z danych dotyczących współpracy pomiędzy przewoźnikami 
lotniczymi i kolejowymi, która rozwinęła się nieco w ostatnim dziesięcioleciu. 
Intermodalny transport lotniczo-kolejowy obsługujący duże węzły lotnicze postrzega się jako 
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wartościową strategię pozwalającą ograniczyć zatłoczenie w europejskich portach lotniczych 
i zwiększyć ich zdolność przepustową dzięki wykorzystaniu kolei dużych prędkości w miejsce 
lotów krótkiego zasięgu. Mimo to większość produktów lotniczo-kolejowych wciąż traktuje 
się jako „produkty niszowe”, które znajdują się w ofercie wyłącznie kilku przewoźników i 
podlegają ustaleniom dwustronnym. Współpracę wielostronną pomiędzy przewoźnikami 
lotniczymi i kolejowymi utrudnia nie tylko fakt, że oba środki transportu opierają się na 
odmiennych modelach biznesowych, które niełatwo ze sobą zintegrować i uzgodnić, lecz 
także strategie obronne stosowane przez dużych przewoźników.  
 
Ponadto tego rodzaju produkt intermodalny wymaga intensywnego ruchu pasażerskiego i 
odpowiedniej infrastruktury, tj. stacji kolei dużych prędkości wewnątrz terminalu lotniczego, 
aby być gospodarczo i finansowo atrakcyjnym. Wymóg ten ogranicza zatem liczbę portów 
lotniczych, w których integracja taka jest możliwa. Należy zauważyć, że zintegrowany 
system biletów lotniczo-kolejowych może wspomóc i przyśpieszyć rozwój transportu 
intermodalnego, ale sam w sobie rozwoju tego nie warunkuje. Dane o ruchu 
pasażerskim pokazują, że w razie dostępności na odpowiednim poziomie usług w zakresie 
kolei dalekobieżnej bezpośrednio w portach lotniczych pociągi i samoloty w dużej mierze 
wzajemnie się uzupełniają, nawet bez zintegrowanych systemów. 
 
Analiza studiów przypadku pokazuje, że warunkiem wstępnym pomyślnej integracji 
systemów biletowych i rezerwacyjnych jest czytelniejsza definicja praw pasażerów w 
dalekobieżnym transporcie multimodalnym. Obecnie obowiązuje podejście 
unimodalne, zgodnie z którym każdy przewoźnik odpowiada jedynie za własny odcinek 
podróży multimodalnej, bez jakiejkolwiek wzajemnej odpowiedzialności za zakłócenie 
podróży; zintegrowany transport lotniczo-kolejowy staje się wskutek tego mniej atrakcyjny 
dla użytkowników.  
 
W ekspertyzie omówiono obecne doświadczenia dotyczące zintegrowanych systemów 
biletowych w dalekobieżnym transporcie pasażerskim oraz wyróżniono najistotniejsze 
wyzwania polityczne i techniczne. Sformułowano następujące główne zalecenia: 

 Należy zainwestować w zgromadzenie lepszych informacji jakościowych i 
ilościowych na temat rynku dalekobieżnego transportu pasażerskiego przez 
udoskonalenie danych statystycznych, wraz z uzupełnieniem braków ekspertyzami ad 
hoc. 

 Należy priorytetowo wprowadzić zintegrowany system taryfowy w 
międzynarodowym transporcie kolejowym. Otwarcie europejskiego rynku 
kolejowego wymaga stosownych instrumentów politycznych w tym kierunku. 
Większej konkurencji na rynku kolejowym powinny towarzyszyć konkretne środki 
zobowiązujące do integracji systemów biletowych, choć wymóg ten byłby w różnym 
stopniu obowiązkowy. Skuteczne monitorowanie rynku ma duże znaczenie dla 
uniknięcia monopolistycznych postaw wśród największych podmiotów. 

 Należy zbadać możliwość realizacji systemów technicznych, które pozwolą na 
stworzenie wspólnej platformy operacyjnej umożliwiającej komunikację 
pomiędzy kolejowymi i lotniczymi systemami rezerwacji, tak aby zachęcić do nowych 
form współpracy wśród przewoźników lotniczych i kolejowych. Ma to szczególnie 
duże znaczenie z uwagi na fakt, że system transportu dalekobieżnego stanie się z 
pewnością bardziej złożony za sprawą wejścia na rynek kolejowy nowych podmiotów 
i rozwoju połączeń bezpośrednich w transporcie lotniczym. 
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 Należy przyjąć prawdziwie multimodalne podejście do praw pasażerów, np. 
przez dalsze wyróżnienie podstawowego zestawu takich praw mającego zastosowanie 
do całej podróży intermodalnej, a nie tylko do każdego odrębnego segmentu.  

 Należy bardziej upowszechnić „kulturę mobilności” wśród użytkowników 
transportu dalekobieżnego obejmującą inter-/multimodalność dzięki 
rozpowszechnianiu informacji i prowadzeniu kampanii na szczeblu UE oraz lepszemu 
budowaniu wizerunku usług i środków transportu. Niedawne inicjatywy takie jak 
wspierane przez UE narzędzia do planowania podróży multimodalnej stanowią krok 
we właściwym kierunku. 


