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Nowa wersja na EURO 2012 
 

Wygodniejsza obsługa i mo żliwo ść planowania podró ży z uwzgl ędnieniem poł ączeń 

oferowanych przez Koleje Mazowieckie – to ułatwieni a dla pasa żerów i turystów, 

które jeszcze przed Mistrzostwami Europy w Piłce No żnej pojawiły si ę w 

wyszukiwarce poł ączeń dost ępnej na stronie ZTM.  

 

Od czerwca br. za pomocą wyszukiwarki będzie można sprawdzić, jak dojechać na 

Stadion Narodowy np. z Siedlec, Radomia, Łukowa, Dęblina, Kutna, Skierniewic czy 

Działdowa. Tym samym wyszukiwarka, oprócz aglomeracji warszawskiej, obejmie swoim 

zasięgiem również województwa: łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie i warmińsko-

mazurskie, obsługiwane przez pociągi Kolei Mazowieckich. 

 

Po wyznaczeniu początkowego i docelowego punktu podróży i określeniu daty, pasażer 

otrzyma kilka propozycji połączeń, które będzie mógł rozwinąć klikając w strzałki obok 

wariantów połączeń. Oprócz części opisowej, po prawej stronie wyświetli się mapka z 

przebiegiem trasy i przystankami –  ich nazwy pojawią się po najechaniu kursorem na  

wybrany punkt. 

 

Kolejną nowością, dostępną tylko w części dotyczącej komunikacji w aglomeracji 

warszawskiej, jest wyświetlanie ceny biletu dla danego połączenia.  Wyszukiwarka 

kontroluje, czy podróż odbywa się tylko w jednej czy też dwóch strefach i informuje, jakie 

bilety będą potrzebne podróżnemu. 

 

W nowej wersji planera zostały zachowane wszystkie dotychczasowe, najbardziej 

przydatne funkcje – zintegrowane rozkłady SKM i WKD, możliwość wyszukiwania 

połączeń między dwoma wybranymi przystankami komunikacji miejskiej lub miejscami 

wybranymi na mapie, wybór daty i środka transportu, możliwość określenia czasu 
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oczekiwania na przesiadkę czy liczby przesiadek. Nadal będzie można wygenerować 

szczegółowy, osobisty rozkład jazdy w postaci pliku PDF (oczywiście z uwzględnieniem 

pociągów Kolei Mazowieckich).  

 

W nowej wersji wyszukiwarki skonsolidowano komunikację miejską i transport kolejowy – 

można już planować podróż ze zintegrowanych węzłów, w skład których wchodzą 

przystanki komunikacji miejskiej i stacje kolejowe - co znacznie ułatwi podróżowanie 

uczestnikom EURO 2012 i turystom odwiedzającym stolicę.   

 

Asystent podróży jest dostępny na stronie www.ztm.waw.pl - w zakładkach „zaplanuj 

podróż”. Wyszukiwarka została wprowadzony dzięki udziałowi ZTM w unijnym projekcie 

CAPRICE, współfinansowanemu w ramach programu INTERREG IVC. Dostawcą 

technologii jest firma HaCon z Hanoweru. 
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