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Warszawa, 3 grudnia 2012 roku 
 

 
Akademia Pasa żera 

 

Korzystanie z komunikacji, tak jak niemal wszystko,  wymaga wiedzy i praktycznych 

umiej ętności. Trzeba wiedzie ć, jaki bilet kupi ć, gdzie mo żna go otrzyma ć, jakimi 

środkami transportu dojedziemy do celu, jak si ę do nich dosta ć, ile czasu nam to 

orientacyjnie zajmie i gdzie nale ży si ę przesi ąść. Trzeba zna ć zarówno zapisane, jak 

i umowne normy obowi ązujące w podró ży oraz konsekwencje gro żące za 

nieprzestrzeganie przepisów. Wiedzie ć, jak zorganizowana jest komunikacja, 

dlaczego w jednych dzielnicach je ździ wi ęcej autobusów i tramwajów ni ż w innych, 

jaką rol ę w stolicy pełni komunikacja szynowa, jak ZTM zapew nia potrzebny tabor i 

jak tworzone s ą trasy autobusów i tramwajów. ZTM, jako organizator  komunikacji w 

Warszawie, chce przybli żyć pasażerom wiedz ę o tych wszystkich zagadnieniach. 

„Krok po kroku” i „od kuchni”. W przyst ępny i atrakcyjny sposób. Ju ż od 5 grudnia. 

Pod wspólnym tytułem „Akademia Pasa żera”.  

 

Artykuły, skierowane do różnych grup odbiorców będą podzielone tematycznie na 

„Praktyczne wskazówki krok po kroku” oraz „Transport zbiorowy od kuchni”. Co dwa 

tygodnie materiał z jednej lub drugiej serii, naprzemiennie, będzie publikowany na stronie 

ZTM, w specjalnie utworzonej,  oddzielnej zakładce poświęconej temu projektowi, oraz na 

firmowym profilu na Facebooku. Będzie się można z nimi zapoznać również w 

elektronicznym magazynie iZTM. Każdy z artykułów będzie wzbogacony o unikalne dane, 

zestawienia, wykresy i zdjęcia. Zostanie również utworzony specjalny adres kontaktowy 

dla czytelników (w zakładce kontakt – napisz do nas). 
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W najbliższych miesiącach, w ramach „praktycznych wskazówek” ukażą się m.in. artykuły 

o zasadach kontroli i głównych kanałach sprzedaży biletów ZTM, a w części „od kuchni” – 

materiały przybliżające problematykę planowania układu komunikacyjnego oraz tworzenia 

rozkładów jazdy. Będzie można przeczytać także o zasadach bezpiecznego 

podróżowania, statusie przystanków, poszczególnych rodzajach biletów,  biletomatach, 

wymaganiach stawianych w przetargach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:  

 
Konrad Klimczak  
Zarząd Transportu Miejskiego  
Zespół Prasowy  
tel. 22/ 45 94 125, 728 890 425 
e-mail: k.klimczak@ztm.waw.pl  


