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Danuta Nowakowska (Stowarzyszenie Metropolia Poznań): 

– Dzień dobry, na co dzień jest Pan berlińczykiem, ale też odwiedza Pan 

miasto Poznań i nasze okolice, proszę powiedzieć czego Metropolia Poznań 

mogłaby się nauczyć od Berlina w aspekcie rozwiązań komunikacyjnych, 

transportowych? 

Ingolf Berger  (ETC Transport Consultants GmbH Berlin): 

– Dziękuje za pytania, ale tak jednym słowem trochę trudno powiedzieć. 

Dużo zależy od warunków prawnych, ramowych itd., można powiedzieć,  

że w obu miastach, aglomeracjach mamy zarówno dobre rozwiązania i może 

nie aż takie dobre rozwiązania. Berlin może nauczyć się coś od Poznania,  

ale też Poznań może się czegoś nauczyć od Berlina.  20 lat temu udało się 

zorganizować na cały kraj związkowy Berlin i Brandenburgię związek 

komunikacyjny, w którym mamy ujednoliconą taryfę oraz ujednolicony 

marketing. W tym kierunku można też organizować lepiej komunikację 

zbiorową. Jeżeli chodzi o ofertę czy kształtowanie infrastruktury to jest  

to dużą zaletą. Ważnym czynnikiem jest również to, że jest jeden organizator 

komunikacji zbiorowej. W Berlinie nie wszędzie działa to idealnie, ale wydaje 

mi się, że jest to jest podstawą dla dalszego rozwoju.  

Danuta Nowakowska:  

– Jakaś jedna dobra rada dla Metropolii Poznań a propos węzłów 

przesiadkowych, bo teraz My pracujemy nad węzłami przesiadkowymi  

na terenie naszej Metropolii. Jakby Pan mógł podać jedną dobrą radę,   

na co powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę.  

Igolf Berger: 

– Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną, bardzo ważne jest to, że jest jeden 

organizator, wszystko jest planowane z jednej ręki, że jest zintegrowane 

planowanie. Ważne jest również to, że nikt nie działa przeciw innemu, to jest 

jednak bardzo ważne. Widać mamy tutaj dużo problemów, w Niemczech 

mamy przykłady, że nie wszystko się udało - kolej planuje dla siebie, miasto 

planuje dla siebie. Jak to zorganizować, znaleźć strukturę, która ma tutaj 

wspólną ujednoliconą organizację i budowa węzłów przesiadkowych.  

Danuta Nowakowska:  

– Czyli przede wszystkim współpraca? 

 



Ingolf Berger: 

– Tak jest. 

Danuta Nowakowska: 

– Dziękuję.  

 


