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Lp. Zakres prac Zleceniodawca 
Rok 

realizacji 

1. 
Doradztwo w zakresie zarządzania komunikacją regionalną 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2008 

2. 
Usługa doradztwa w zakresie zarządzania komunikacją miej-

ską w Słupsku 
MZK Słupsk 2008 

3. 
Badania marketingowe na usługi przewozowe komunikacji 

regionalnej  

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2008 

4. 
Analiza na temat proporcji zróżnicowania stawek na sieciach 

SPD i SPAK w Szczecinie 
UM Szczecin 2008 

5. 
Konstrukcja oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Zie-
lonej Górze 

MZK w Zielonej Górze 
2008-
2009 

6. 
Badania marketingowe na usługi komunikacji regionalnej 
PKS Gdańsk 

PKS Gdańsk sp. z o.o. 2008 

7. 
Konstrukcja oferty przewozowej komunikacji miejskiej w 

Mrągowie 
UM Mrągowo 2008 

8. 
Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe komu-

nikacji miejskiej w Puławach 
UM Puławy 2008 

9. 
Analiza napełnień w autobusach komunikacji miejskiej w Lu-

binie 
UM Lubin 2008 

10. 
Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS w 

Starogardzie Gdańskim – Placówki Terenowej w Kościerzynie 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2008 

11. 
Przygotowanie wzorów dokumentów założycielskich dla ZTM 

w Poznaniu 
ZTM w Poznaniu 2008 

12. Konstrukcja oferty przewozowej MZK w Koszalinie 
MZK sp. z o.o. 

w Koszalinie 
2009 

13. Opinia dotycząca zmiany taryfy ZDITM w Szczecinie UM Szczecin 2009 

14. 
Badania marketingowe linii autobusowych 07 i 807, hiper-

marketowych 
Apsys Managment sp. z o.o. od 2009 

15. Konstrukcja rozkładów jazdy linii 605 i 805 IKEA Retail sp. z o.o. 2009 

16. 
Przetworzenie danych z badań marketingowych komunikacji 

miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim 

MZK w Gorzowie Wielkopol-

skim 
2009 

17. 
Szkolenie w zakresie wykorzystania programu 

BusMan 
ZTM w Warszawie 2009 



 2 

Lp. Zakres prac Zleceniodawca 
Rok 

realizacji 

18. 
Szkolenie w zakresie wykorzystania programu 

BusMan 

P.A. „Gryf” 

Marian Kotecki 
2009 

19. Analiza funkcjonowania linii komunikacji miejskiej w Zgierzu UM Zgierz 2009 

20. 
Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej 

w Starogardzie Gdańskim 
MZK w Starogardzie Gdańskim 2009 

21. Badania marketingowe linii autobusowych 06 i 08 Espace Management sp. z o.o. od 2009 

22. 
Badania marketingowe jakości usług „Utajniony klient” 

i wielkości popytu na usługi PKS w Starogardzie Gdańskim 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2009 

23. Racjonalizacja układu komunikacyjnego dla miasta Puławy UM Puławy 2009 

24. 
Opracowanie rozkładów jazdy dla MZK sp. z o.o. w Piotrko-

wie Trybunalskim 

MZK sp. z o.o. Piotrków Trybu-

nalski 
2009 

25. 
Badania marketingowe na usługi przewozowe na liniach 650 

i 654 oraz stacjonarnych 

PKS sp. z o.o. 

w Wejherowie 
2009 

26. 
Modyfikacja oferty przewozowej sieci słupskiej komunikacji 

miejskiej 
ZTM Słupsk 2009 

27. 
Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS 

Wejherowo – rozkład wakacyjny 

PKS sp. z o.o. 

w Wejherowie 
2009 

28.  
Analiza sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej komunikacji 

miejskiej w gminie Grudziądz 
UM Grudziądz 2009 

29. Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zgierzu UM Zgierz 2009 

30. 
Badania marketingowe jakości usług „Utajniony klient” w po-

jazdach PKS Wejherowo 

PKS sp. z o.o. 

w Wejherowie 
2009 

31. 
Analiza sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej komunikacji 

miejskiej w Gminie Rogóźno 
UM Grudziądz 2009 

32. 
Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej 
w Starogardzie Gdańskim wraz z przetworzeniem danych 

MZK w Starogardzie Gdańskim 2009 

33. Opracowanie i modyfikacja rozkładów jazdy 
MZK sp. z o.o. Piotrków Trybu-
nalski 

2009 

34. 
Opracowanie przedmiotu zamówienia publicznego pod na-

zwą „Zintegrowany transport miejski w Opolu” 
Miasto Opole 2009 

35. 
Zaprojektowanie wykonania i opracowanie wyników badań 

marketingowych wielkości i struktury popytu 
ZTM w Lublinie 2009 

36. 
Wykonanie aktualizacji opracowania pod nazwą „Zintegro-

wany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lublinie” 
ZTM w Lublinie 

2009-

2010 
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37. 
Szkolenie z zakresu planowania linii i rozkładów jazdy miej-

skiego transportu publicznego 
IKKU sp. z o.o. 2009 

38. Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe 
PKS sp. z o.o. 

w Wejherowie 

2009-

2010 

39. 
Analiza sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej linii podmiej-

skich ZTM w Słupsku 
ZTM Słupsk 2010 

40. 
Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS 

Starogard Gdański SA – Placówka Terenowa w Kościerzynie 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2010 

41. 
Badanie marketingowe jakości usług „Utajniony klient” w po-

jazdach PKS Wejherowo 

PKS sp. z o.o. 

w Wejherowie 
2010 

42. 
Zróżnicowanie stawek na usługi przewozowe na trzech 

szczecińskich sieciach linii autobusowych 
UM Szczecin 2010 

43. 

Wykonanie symulacji skutków ekonomiczno-finansowych 

wprowadzenia taryfy strefowej w sieci komunikacyjnej ZTM 

w Lublinie 

ZTM w Lublinie 2010 

44. 

Koreferat do studium wykonalności oraz innych opracowań 

dla projektu pod nazwą „Budowa systemu integrującego 

transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” 

ZTM w Rzeszowie 2010 

45. 

Wykonanie koncepcji rozwiązań infrastrukturalnych i sugestii 

technicznych mających na celu poprawę funkcjonowania 

systemu transportu zbiorowego w Olsztynie 

MPK sp. z o.o. 

w Olsztynie 
2010 

46. 
Badania marketingowe wielkości popytu na usługi PKS 

Gdańsk w segmencie komunikacji regionalnej 
PKS Gdańsk sp. z o.o. 2010 

47. 
Wykonanie koncepcji optymalizacji suwalskiej komunikacji 

miejskiej 
UM Suwałki 2010 

48. 

Opracowanie wytycznych technicznych do opracowania pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego „Budowa zajezdni tramwa-

jowej do obsługi tramwajów miasta Olsztyn” 

MPK sp. z o.o. 

w Olsztynie 
2010 

49. 
Badania wielkości popytu na usługi linii miejskich oraz 

główne preferencje pasażerów ZTM w Słupsku 
ZTM Słupsk 2010 

50. 
Badania wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej 

P.A. „Gryf” 

P.A. „Gryf” 

Marian Kotecki 
2010 

51. 
Szkolenie z zakresu planowania linii i rozkładów jazdy miej-
skiego transportu publicznego 

IKKU Warszawa 2010 
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52. 
Wykonanie analizy miejskiej komunikacji publicznej w Mrą-

gowie 
UM Mrągowo 2010 

53. Konstrukcja i monitoring wdrożenia rozkładów jazdy MZK Wejherowo 2010 

54. Konsultacje dotyczące wykonania badań marketingowych UM w Tczewie 2010 

55. 
Badania wielkości i struktury popytu oraz więźby podróży pa-

sażerów ZTM w Lublinie 
ZTM w Lublinie 2010 

56. 
Badania marketingowe wielkości popytu na usługi komunika-

cji regionalnej PPKS w Warszawie 
PPKS w Warszawie 2010 

57. 
Zaprojektowanie i zbudowanie modułowego rozkładu jazdy 

dla całej sieci komunikacyjnej ZTM w Słupsku 
ZTM w Słupsku 2011 

58. Analiza miejskiej komunikacji publicznej w Mrągowie Gmina Miasto Mrągowo 2011 

59. Opracowanie rozkładów jazdy 
PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2011 

60. 

Szkolenie-warsztaty z zakresu planowania linii i projektowa-

nia rozkładów jazdy z wykorzystaniem specjalistycznego 

oprogramowania BusMan 

ZTM w Lublinie 2011 

61. Badania marketingowe popytu na usługi PPKS w Warszawie 
PKS „POLONUS” w Warszawie 

SA 
2011 

62. 
Opracowanie układu linii autobusowej komunikacji miejskiej 

w Suwałkach oraz rozkładów jazdy 
Gmina Miasta Suwałki 2011 

63. 
Kampania informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży 

na rzecz MZK w Starogardzie Gdańskim 
MZK w Starogardzie Gdańskim 2011 

64. 
Analiza sytuacji rynkowej komunikacji Gminy Pruszcz Gdań-

ski wraz z postulowanymi zmianami w ofercie przewozowej 
Gmina Pruszcz Gdański 2011 

65. Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe 
PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2011 

66. Badania wielkości popytu na liniach MZK Pabianice 
MZK sp. z o.o. 

Pabianice 
2011 

67. 
Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe na li-

niach komunikacji regionalnej 

P.A. „Gryf” 

Marian Kotecki 
2011 

68. Koncepcja obsługi przewozów szkolnych w Gminie Żukowo Gmina Żukowo 2011 

69. 
Badania marketingowe i koncepcja optymalizacji eksploata-

cyjnej sfery podaży usług przewozowych PKS w Bytowie 
PKS w Bytowie SA 2011 
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70. 
Projekt systemu zintegrowanej taryfy biletowej dla trans-

portu zbiorowego w LGOM 
Gmina Miejska Lubin 2011 

71. 
Szkolenie z zakresu planowania linii i rozkładów jazdy miej-

skiego transportu publicznego 
IKKU sp. z o.o. 2011 

72. 

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 

zamówienia publicznego dla usługi polegającej na świadcze-

niu usług komunikacji miejskiej w Tczewie 

Urząd Miejski w Tczewie 2011 

73. 

Opracowanie: „Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna pabia-

nickiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań mar-

ketingowych” 

Gmina Miejska Pabianice 2011 

74. 
Opracowanie: „Możliwe formy organizacyjne komunikacji 

miejskiej w Lęborku” 
Gmina Miejska Lębork 2011 

75. 
Ułożenie kompletu rozkładów jazdy pabianickiej komunikacji 

miejskiej 

MZK sp. z o.o. 

Pabianice 
2011 

76. 
Wypełnienie danymi bazy danych programu BusMan 100 

firmy AGC w wersji dla MZK sp. z o.o. w Pabianicach 

MZK sp. z o.o. 

Pabianice 
2011 

77. 

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników MZK sp. z o.o. w 

Pabianicach z zakresu układania zsynchronizowanych sie-

ciowo rozkładów jazdy 

MZK sp. z o.o. 
Pabianice 

2011 

78. 
Opracowanie pt. „Struktura popytu na usługi szczecineckiej 

komunikacji miejskiej” 

Komunikacja Miejska sp. z o.o. 

w Szczecinku 
2011 

79. 
Weryfikacja rozkładów jazdy suwalskiej komunikacji miej-

skiej 
Gmina Miasta Suwałki 2011 

80. 
Badania wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej 

PKS w Starogardzie Gdańskim SA 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2011 

81. 
Badania marketingowe wielkości popytu na usługi PKS 

Gdańsk na liniach komunikacji regionalnej 
PKS Gdańsk sp. z o.o. 2011 

82. 
Badania wielkości i struktury popytu na liniach ZKM w Cie-

chanowie sp. z o.o. 
ZKM w Ciechanowie sp. z o.o. 2011 

83. 
Szkolenie dla pracowników MZK Piła sp. z o.o. dotyczące 
problematyki układania zsynchronizowanych sieciowo rozkła-

dów jazdy 

MZK Piła sp. z o.o. 2011 

84. 
Ułożenie rozkładów jazdy, edycja bazy danych programu Bu-
sMan 100, szkolenie pracowników i opracowanie dokumenta-

cji zamówienia usług przewozowych 

Gmina Pruszcz Gdański 2011 
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85. 
Analiza sieci komunikacyjnej miasta Tczewa i opracowanie 

rozkładów jazdy komunikacji miejskiej 
Urząd Miejski w Tczewie 2011 

86. 
Badania marketingowe i określenie wielkości popytu 

na płocką komunikację miejską 
Gmina – Miasto Płock 2011 

87. Badania popytu na usługi lęborskiej komunikacji miejskiej Gmina Miejska Lębork 2011 

88. 
Badania marketingowe struktury popytu i relacji przejazdów 

na liniach podmiejskich KM – Płock sp. z o.o. 
KM – Płock sp. z o.o. 2011 

89. 
Wykonanie analizy miejskiej komunikacji publicznej w Mrą-

gowie 
Gmina Miasto Mrągowo 2011 

90. 

Wykonanie badań motywacji podróży w transporcie autobu-

sowym w przewozach międzywojewódzkich i międzyregional-

nych 

Instytut Kolejnictwa w Warsza-

wie 
2012 

91. 
Wykonanie części transportowej opracowania dotyczącego 

systemu monitorowania i ewaluacji ZPRTP w Grudziądzu 
DroGis Anna Agnieszka Janicka 2012 

92. 
Opracowanie pt. „Udział publicznego transportu zbiorowego 

w przejazdach z subregionu Kaszub do Gdańska” 

Pomorska Kolej Metropolitalna 

Spółka Akcyjna 
2012 

94. 
Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej 

w Ciechanowie w świetle wyników badań marketingowych 
Gmina Miejska Ciechanów 2012 

95. 
Prace związane z modyfikacją rozkładów jazdy komunikacji 
regionalnej 

PKS w Starogardzie Gdańskim 
SA 

2012 

96. 

Doradztwo w sprawie organizacji i nadzoru nad publicznym 

transportem zbiorowym w Tczewie oraz pomoc przy opraco-
waniu rozkładów jazdy 

Zakład Usług Komunalnych 

w Tczewie 
2012 

97. 

Analiza sytuacji rynkowej i koncepcja optymalizacji eksploat-

acyjnej płockiej komunikacji miejskiej. Efektywność ekono-
miczno-eksploatacyjna linii podmiejskich 

Komunikacja Miejska – Płock 

sp. z o.o. 
2012 

98. 
Wykonanie badań marketingowych wielkości i struktury po-
pytu na usługi koszalińskiej komunikacji miejskiej 

MZK sp. z o.o. 
w Koszalinie 

2012 

99. 
Sytuacja eksploatacyjna linii komunikacji miejskiej ZIM w 

Słupsku 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej 

w Słupsku 
2012 

100. 
Badania marketingowe komunikacji regionalnej dedykowanej 

obsłudze Gminy Starogard Gdański 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2012 

101. 
Konsultacje dotyczące umowy o świadczenie usług publicz-

nych w lokalnym transporcie zbiorowym 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Suwałkach 

sp. z o.o. 

2012 
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102. 
Badania wielkości i struktury popytu na liniach komunikacji 

miejskiej w Redzie 
Gmina Miasta Redy 2012 

103. 

Zaprojektowanie zmian w obsłudze komunikacyjnej miasta 

Redy, związanych z objęciem komunikacją miejską ul. 12 

Marca w Pieleszewie 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 2012 

104. 
Opracowanie Planu Transportowego dla Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

Miejski Zarząd Dróg i Komuni-

kacji w Piotrkowie Trybunal-

skim 

2012 

105. 
Badania marketingowe wielkości popytu na usługi komunika-

cji miejskiej w Tczewie 
Meteor sp. z o.o. 2012 

106. 

Opracowanie zsynchronizowanych w skali całej sieci komuni-

kacyjnej rozkładów jazdy – dla segmentu linii podmiejskich 

obsługujących gminy ościenne 

Komunikacja Miejska – Płock 

sp. z o.o. 
2012 

107. 
Badania marketingowe jakości usług „Utajniony klient” w po-

jazdach PKS Gdańsk sp. z o.o. 
PKS Gdańsk sp. z o.o. 2012 

108. 

Wykonanie i zaprezentowanie opracowania pt. Sytuacja ko-

munikacji miejskiej w gminach ościennych – gminy Gru-

dziądz i Rogoźno 

Urząd Miejski w Grudziądzu 2012 

112. 
Analiza wyników badań marketingowych tczewskiej komuni-

kacji miejskiej wraz z modyfikacją oferty przewozowej 

Zakład Usług Komunalnych 

w Tczewie 
2012 

113. 

Opracowanie: „Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komu-

nikacji miejskiej w Ciechanowie w świetle wyników badań 

marketingowych” 

Gmina Miejska Ciechanów 2012 

114. 

Badania marketingowe wielkości popytu na usługi komunika-

cji regionalnej PKS Gdańsk sp. z o.o. w sezonie letnim – 

na liniach 860 i 870 

PKS Gdańsk sp. z o.o. 2012 

115. 
Badania marketingowe struktury popytu na usługi piotrkow-

skiej komunikacji miejskiej 

MZK sp. z o.o. w Piotrkowie 

Trybunalskim 
2012 

116. 

Wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-

2027 

Zarząd Komunikacji Miejskiej 

w Olsztynie 
2012 

117. 
Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe – linia 

861 
PKS Gdańsk sp. z o.o. 2012 

118. 

Wykonanie badań marketingowych struktury popytu i przy-

chodowości linii podmiejskich oraz badań głównych prefe-

rencji pasażerów radomskiej komunikacji miejskiej 

Miejski Zarząd Dróg i Komuni-
kacji w Radomiu 

2012 
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119. 
Zorganizowanie i zrealizowanie badań rynkowych w zakresie 

wielkości popytu na usługi MZK w Starogardzie Gdańskim 

Gmina Miejska Starogard 

Gdański 
2012 

120. 

Wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadują-

cych 

Zarząd Transportu Miejskiego 

w Lublinie 
2012 

121. 
Wykonanie badań rynku komunikacji miejskiej organizowa-

nej przez ZTM w Lublinie w segmencie linii podmiejskich 

Zarząd Transportu Miejskiego 

w Lublinie 
2012 

122. 
Badania wielkości i struktury popytu oraz przychodowości 

komunikacji miejskiej w Bolesławcu 

Miejski Zakład Komunikacji 

sp. z o.o. w Bolesławcu 
2012 

123. 
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu badań rynku pn. „Ba-

dania marketingowe w transporcie publicznym” 

Zarząd Transportu Miejskiego 

w Warszawie 
2012 

124. 
Wykonanie badań wielkości popytu na usługi otoczenia kon-

kurencyjnego PKS w Mińsku Mazowieckim SA 
PKS w Mińsku Mazowieckim SA 2012 

125. 
Wdrożenie nowej oferty przewozowej komunikacji miejskiej 

w Ciechanowie – przystankowe i internetowe rozkłady jazdy 

Zakład Komunikacji Miejskiej 

w Ciechanowie 
2012 

126. 
Wykonanie koncepcji optymalizacji eksploatacyjno-ekono-

micznej komunikacji miejskiej w Radomsku 
Miasto Radomsko 2013 

127. 

Wykonanie badań wielkości popytu na usługi komunikacji 

miejskiej w Lesznie wraz z propozycją zmian w ofercie prze-

wozowej 

Miejski Zakład Komunikacji 

w Lesznie 
2013 

128. Badania popytu na usługi przewoźnika konkurencyjnego 
PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2013 

129. 
Opracowanie „Zarządzanie przystankami w Lublinie w świetle 

nowych uwarunkowań prawnych” 
Gmina Miejska Lublin 2013 

130. 
Wykonanie badań przepustowości skrzyżowania ulic Chro-
brego i Staroszkolnej w Bolesławcu pod kątem nowego 

układu linii komunikacji miejskiej 

Miejski Zakład Komunikacji sp. 

z o.o. w Bolesławcu 
2013 

131. 
Badania wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej 

PKS w Starogardzie Gdańskim SA na liniach 403-418 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2013 

132. 
Wykonanie badań marketingowych wielkości popytu na 
usługi MZK Piła sp. z o.o. 

MZK Piła sp. z o.o. 2013 

133. 
Opracowanie dokumentacji w zakresie aktualizacji optymali-

zacji komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim 

Gmina Miejska Starogard 

Gdański 
2013 
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realizacji 

134. 

Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Miasta Radomia na lata 2013-

2020 

Miejski Zarząd Dróg i Komuni-

kacji w Radomiu 
2013 

135. 

Badania napełnienia pojazdów wszystkich linii autobusowych 

komunikacji miejskiej w Grudziądzu oraz badania struktury 
popytu na liniach podmiejskich 

Gmina Miasto Grudziądz 2013 

136. 
Badania marketingowe wielkości i struktury popytu oraz 

przychodowości komunikacji miejskiej w Gminie Grudziądz 
Gmina Grudziądz 2013 

137. 
Doradztwo w zakresie kształtowania oferty przewozowej 

w komunikacji regionalnej 
P.A. „Gryf” sp. z o.o. Sp.k. 2013 

138. 
Wdrożenie nowej oferty przewozowej komunikacji miejskiej 

w Ciechanowie – przystankowe i internetowe rozkłady jazdy 

Zakład Komunikacji Miejskiej 

w Ciechanowie sp. z o.o. 
2013 

139. 
Wykonanie ankiet w zakresie zasadności tworzenia buspa-

sów w mieście Łodzi 

Zarząd Dróg i Transportu 

w Łodzi 
2013 

140. 
Opracowanie „Badania potrzeb przewozowych w Gminie Lu-

bin” 
Gmina Lubin 2013 

141. 
Opracowanie „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Lubin” 
Gmina Miejska Lubin 2013 

142. 

Wykonanie opinii eksperckiej dotyczącej funkcjonalności 

i kompatybilności systemów do planowania oferty przewozo-

wej w komunikacji miejskiej 

Zarząd Transportu Miejskiego 

w Poznaniu 
2013 

143. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Gminy Miejskiej Pabianice na lata 2013-2020 
Gmina Miejska Pabianice 2013 

144. 
Opracowanie nowych rozkładów jazdy dla linii regionalnych 

Pomorskiej Komunikacji Samochodowej 
PKS sp. z o.o. w Gdyni 2013 

145. 

Opracowanie wyników badań marketingowych i przygotowa-

nie nowych rozkładów jazdy w bazie programu AGC BusMan 

120 

MPK sp. z o.o. 

w Inowrocławiu 
2013 

146. 
Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla 

Miasta Radomska 
Miasto Radomsko 2013 

147. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Miasta Grudziądza 
Gmina Miasto Grudziądz 2013 
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148. 

Projekt Planu zrównoważonego rozwoju publicznego trans-

portu zbiorowego dla Związku celowego Gmin MG-6 na lata 

2014-2025 oraz Koncepcji rozwoju podsystemu tramwajo-
wego publicznego transportu zbiorowego 

Związek Celowy Gmin MG-6 

w Gorzowie Wielkopolskim 
2013 

149. 
Opracowanie nowego układu komunikacyjnego dla miasta 
Olsztyna z uwzględnieniem planowanej sieci tramwajowej 

Zarząd Dróg, Zieleni i Trans-
portu w Olsztynie 

2013 

150. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Miasta Tczewa na lata 2014-2020 

Zakład Usług Komunalnych 

w Tczewie 
2013 

151. 
Badania wielkości popytu na usługi MZK Wejherowo sp. 

z o.o. 
MZK Wejherowo sp. z o.o. 2013 

152. 

Badania marketingowe wielkości popytu na liniach komuni-

kacji regionalnej – międzypowiatowych i do aglomeracji trój-

miejskiej 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2013 

153. 

Badania marketingowe wielkości popytu na liniach komuni-

kacji regionalnej – międzypowiatowych i do aglomeracji trój-

miejskiej 

P.A. „Gryf” sp. z o.o. Sp.k. 2013 

154. 

Badania marketingowe wielkości popytu na liniach komuni-

kacji regionalnej – międzypowiatowych i do aglomeracji trój-

miejskiej 

PKS Gdańsk sp. z o.o. 2013 

155. Plan zrównoważonego transportu publicznego dla Gminy Piła Gmina Piła 2013 

156. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Miasta Leszna 
Miasto Leszno 2013 

157. 

Badania marketingowe wielkości popytu na liniach komuni-

kacji regionalnej – międzypowiatowych i do aglomeracji trój-

miejskiej 

PKS sp. z o.o. w Gdyni 2013 

158. 

Przeprowadzenie badań funkcjonowania komunikacji miej-

skiej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego i okolicznych 

gmin 

Gmina Miasto Tomaszów Ma-
zowiecki 

2013 

159. 

Szkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy o publicz-

nym transporcie zbiorowym oraz przeprowadzonych badań 

tomaszowskiej komunikacji miejskiej 

Gmina Tomaszów Mazowiecki 2014 

160. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego na lata 2014-2024 dla miasta Słupska i gmin ościen-

nych 

Miasto Słupsk 2014 
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161. 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Białegostoku 

i gmin ościennych 

Miasto Białystok 2014 

162. 
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Miasta Rzeszowa i gmin ościennych 
Gmina Miasto Rzeszów 2014 

163. 
Diagnoza wraz z badaniem popytu i preferencji komunikacyj-

nych mieszkańców siedmiu gmin województwa lubuskiego 

Stowarzyszenie Lubuskie Trój-

miasto 
2014 

164. 

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Miasta Płocka oraz Gmin z którymi zawarto 

porozumienia międzygminne 

Gmina Miasto Płock 2014 

165. 
Wielkość popytu na usługi augustowskiej komunikacji miej-

skiej w świetle wyników badań marketingowych 
Necko sp. z o.o. 2014 

166. 
Opracowanie pt. „Plany rozwojowe wejherowskiej komunika-

cji miejskiej związane z budową Węzła Kwiatowa” 
MZK Wejherowo sp. z o.o. 2014 

167. 

Diagnoza wraz z badaniem wielkości popytu i preferencji ko-

munikacyjnych mieszkańców siedmiu gmin województwa lu-

buskiego 

Stowarzyszenie Lubuskie Trój-
miasto 

2014 

168. 
Ocena eksploatacyjna sieci komunikacji miejskiej w Piotrko-

wie Trybunalskim na podstawie badań marketingowych 

Zarząd Dróg i Utrzymania Mia-

sta 
2014 

169. 
Modyfikacja rozkładów jazdy komunikacji miejskiej w Bole-

sławcu 

Miejski Zakład Komunikacji sp. 

z o.o. w Bolesławcu 
2014 

170. Sytuacja eksploatacyjna linii komunikacji miejskiej w Słupsku 
Zarząd Infrastruktury Miejskiej 

w Słupsku 
2014 

171. 
Badania i analizy – Rzeszowski Inteligentny System Trans-

portowy 

R&G Plus sp. z o.o. 

(na rzecz ZTM w Rzeszowie) 
2014 

172. 
Badania marketingowe, analizy wyników i przygotowanie 

rozkładów jazdy 
MPK sp. z o.o. w Inowrocławiu 2014 

173. 

Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej 

i podmiejskiej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz gmin 

wchodzących w skład porozumienia komunalnego 

Miasto Gorzów Wielkopolski 2014 

174. 
Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego trans-

portu zbiorowego dla Powiatu Starogardzkiego 

Starostwo Powiatowe w Staro-

gardzie Gdańskim 
2014 

175. 
Badania wielkości popytu i struktury biletów w autobusach 
komunikacji miejskiej w Lublinie wraz z analizą wyników ba-

dań 

PKS w Lublinie SA 2014 
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Rok 
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176. 
Badania wielkości popytu na usługi autobusowej komunikacji 

regionalnej w relacji Starogard Gdański – Gdańsk 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2014 

177. 
Wykonanie badań napełnień i struktury biletów komunikacji 

miejskiej w Lubinie 
Gmina Miejska Lubin 2014 

178. 

Opracowanie nowej siatki połączeń zielonogórskiej komuni-

kacji miejskiej w związku z połączeniem Miasta Zielona Góra 

z Gminą Zielona Góra 

Miejski Zakład Komunikacji 

w Zielonej Górze 
2014 

179. 
Opracowanie rozkładu jazdy dla komunikacji miejskiej w To-

maszowie Mazowieckim 

Gmina – Miasto 

Tomaszów Mazowiecki 
2014 

180. 
Badania wielkości i struktury popytu na liniach ZGK w Cie-

szynie sp. z o.o. 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Cieszynie 
2014 

181. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Miast Zielona Góra i gmin ościennych 

Stowarzyszenie Lubuskie Trój-

miasto 
2014 

182. 
Wykonanie Planu Transportowego dla Nowosolskiego Ob-

szaru Funkcjonalnego 
Gmina Nowa Sól – Miasto 2014 

183. 

Opracowanie „Ocena kosztów usług w komunikacji publicz-

nej, przygotowanie założeń projektu nowego systemu komu-

nikacyjnego” 

Stowarzyszenie Lubuskie Trój-

miasto 
2014 

184. 

Wykonanie aktualizacji wykazu przystanków, których za-

rządcą jest miasto Lubin, wykonanie mapy lokalizacyjnej 

przystanków, przygotowanie zmiany uchwały z wykazem 

przystanków 

Gmina Miejska Lubin 2014 

185. 

Badania marketingowe wielkości popytu na usługi jeleniogór-

skiej komunikacji miejskiej wraz z opracowaniem koncepcji 

optymalizacji oferty przewozowej 

Miasto Jelenia Góra 2014 

186. 
Wykonanie rozkładów jazdy miejskiej komunikacji publicznej 

w Mrągowie z przeprowadzeniem badań marketingowych 
Gmina Miasto Mrągowo 2014 

187. 

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Miasta Koszalina i gmin ościennych wraz z nie-

zbędnymi badaniami marketingowymi 

Gmina Miasto Koszalin 2014 

188. 

Badania wielkości popytu we wszystkich kursach na liniach 

MZK Wejherowo sp. z o.o. w wejherowskiej sieci komunika-

cyjnej 

Miejski Zakład Komunikacji 
Wejherowo sp. z o.o. 

2014 

189. 
Badania wielkości i struktury popytu na usługi komunikacji 

miejskiej w Bolesławcu, analiza wyników i raport 

Miejski Zakład Komunikacji sp. 

z o.o. w Bolesławcu 
2014 
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190. 

Badania wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej 

PKS w Starogardzie Gdańskim SA – Placówka Terenowa 

w Kościerzynie i badania otoczenia konkurencyjnego 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Starogardzie 

Gdańskim SA 

2015 

191. 
Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego na lata 2015-2025 dla powiatu kościerskiego 

Fundacja Rozwoju Inżynierii 

Lądowej w Gdańsku 
2015 

192. 
Przygotowanie opinii eksperckiej w sprawie kompatybilności 

oprogramowania IVU z systemem PEKA 

Zarząd Transportu Miejskiego 

w Poznaniu 
2015 

193. 

Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Lubin oraz gmin, 

które zawarły z nią porozumienia 

Gmina Miejska Lubin 2015 

194. 
Wykonanie badań potoków pasażerskich na wszystkich li-

niach komunikacji miejskiej w Suwałkach 
Gmina Miasto Suwałki 2015 

195. 
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Miasta Kwidzyna na lata 2015-2025 
Miasto Kwidzyn 2015 

196. 

Badania marketingowe wielkości popytu na usługi MZK 

sp. z o.o. w Koszalinie oraz przetworzenie danych z tych ba-

dań 

Miejski Zakład Komunikacji 
sp. z o.o. w Koszalinie 

2015 

197. 

Badania wielkości popytu w autobusach komunikacji miej-

skiej w Lubinie wraz z analizą i porównaniem z wynikami ba-

dań z 2014 r. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Lubinie SA 
2015 

198. 
Badania napełnień w autobusach komunikacji miejskiej 

w Lubinie 
Gmina Miejska Lubin 2015 

199. 

Opracowanie pt. „Wielkość popytu na usługi komunikacji 

miejskiej w Koszalinie w świetle wyników badań marketingo-

wych z wiosny 2015 r.” 

Miejski Zakład Komunikacji 
sp. z o.o. w Koszalinie 

2015 

200. 

Koncepcja układu linii podmiejskich LOF oraz podstawowa 

i rozszerzona koncepcja optymalizacji oferty przewozowej 

komunikacji miejskiej w Lublinie 

Gmina Lublin 2015 

201. 

Badania wielkości popytu na usługi starogardzkiej komunika-

cji miejskiej, przetworzenie wyników i raport, wykonanie 

planu transportowego 

Gmina Miejska Starogard 

Gdański 
2015 

202. 
Badania marketingowe tczewskiej komunikacji miejskiej, 

przetworzenie danych, raport z badań 

Zakład Usług Komunalnych 

w Tczewie 
2015 

203. 
Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej 
w Gnieźnie, analiza wyników, raport z badań i rozkłady jazdy 

Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-

munikacyjne sp. z o.o. 

w Gnieźnie 

2015 
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204. 
Opracowanie strategii rozwoju transportu publicznego 

w Olsztynie do 2027 r. 

Zarząd Dróg, Zieleni i Trans-

portu w Olsztynie 
2015 

205. 
Plan transportowy dla powiatu lęborskiego i dla sieci komu-

nikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Lębork 
Gmina Miejska Lębork 2015 

206. 
Projekt planu zrównoważonego rozwoju publicznego trans-

portu zbiorowego dla Powiatu Kwidzyńskiego 

Starostwo Powiatowe w Kwi-

dzynie 
2015 

207. 

Opracowanie nowego rozkładu jazdy, uwzględniające zmiany 

w organizacji ruchu związane m.in. z oddaniem do użytku pl. 

Kościuszki 

Gmina-Miasto 

Tomaszów Mazowiecki 
2015 

208. 

Badania napełnienia pojazdów i struktury biletów na liniach 

autobusowych grudziądzkiej komunikacji miejskiej, raport 

z badań i rozkłady jazdy 

Gmina-Miasto Grudziądz 2015 

209. 
Badania marketingowe, nowa koncepcja obsługi transportem 

publicznym C.H. Europa Centralna 
Helical Sośnica sp. z o.o. 2015 

210. 

Przeprowadzenie szkolenia poświęconego zasadom funkcjo-

nowania drogowego publicznego transportu zbiorowego w 

nowych uregulowaniach prawnych od 1.01.2017 r. 

Starostwo Powiatowe w Graje-
wie 

2015 

211. 

Prezentacja dotycząca zmian w organizacji i funkcjonowaniu 

drogowego transportu publicznego od 2017 r. i jej przedsta-

wienie samorządowcom 

PKS w Elblągu sp. z o.o. 2015 

212. 

Prezentacja dotycząca zmian w organizacji i funkcjonowaniu 

drogowego transportu publicznego od 2017 r. i jej przedsta-

wienie samorządowcom 

Łużycki Związek Gmin 2015 

213. 

Opracowanie projektu struktury organizacyjnej Tramwaj For-

don sp. z o.o. umożliwiającej realizację działalności przewo-

zowej 

Tramwaj Fordon sp. z o.o. 2015 

214. 

Prezentacja dotycząca zmian w organizacji i funkcjonowaniu 

drogowego transportu publicznego od 2017 r. i jej przedsta-

wienie samorządowcom 

Starostwo Powiatowe w Ko-

ścierzynie 
2015 

215. 

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrówno-

ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

Powiatu Świeckiego 

Powiat Świecki 2015 

216. 

Analiza układu komunikacyjnego obsługującego Rzeszow-

skiego Centrum Komunikacyjnego oraz analiza finansowania 

i kosztów eksploatacji 

Wytwórnia Grzegorz Kasza 2015 
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217. 

Prezentacja dotycząca zmian w organizacji i funkcjonowaniu 

drogowego transportu publicznego od 2017 r. i jej przedsta-

wienie samorządowcom 

Starostwo Powiatowe w El-

blągu 
2015 

218. 

Przedstawienie informacji o zmianach w organizacji publicz-

nego transportu zbiorowego i w procedurze uzyskiwania re-
fundacji ulg ustawowych w drogowych przewozach osób od 

1 stycznia 2017 r.  

Powiat Wąbrzeski 2015 

219. 
Wykonanie badań wielkości popytu w komunikacji pozamiej-
skiej wraz z analizą wyników 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Lubinie SA 

2015 

220. Modyfikacja oferty przewozowej – korekta rozkładów jazdy 
Zakład Komunikacji Miejskiej 

w Ciechanowie sp. z o.o. 
2015 

221. 
Wykonanie dokumentu pt. Całościowa Koncepcja Rozwoju 

Transportu Publicznego na lata 2016-2020 

Miejski Zakład Komunikacji 

w Zielonej Górze 
2015 

222. 
Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu 

Zbiorowego dla Powiatu Toruńskiego 
Powiat Toruński 2015 

223. 
Badania napełnień w autobusach komunikacji miejskiej 

w Lubinie 
Gmina Miejska Lubin 2015 

224. 
Badania marketingowe wielkości popytu na usługi komunika-

cji Gminy Pruszcz Gdański 

P.A. Gryf sp. z o.o. 

Sp. k. 
2015 

225. 

Ekspertyza prawna, podatkowa, finansowa i kadrowa wraz 

z analizą SWOT w zakresie potencjału i możliwości przygoto-

wania i realizacji inwestycji 

Miasto Gorzów Wielkopolski 2015 

226. 
Przeprowadzenie konferencji poświęconej zasadom funkcjo-

nowania drogowego publicznego transportu zbiorowego 

PKS w Bydgoszczy 

sp. z o.o. 
2015 

227. 
Przeprowadzenie konferencji poświęconej zasadom funkcjo-

nowania drogowego publicznego transportu zbiorowego 
PKS sp. z o.o. w Pile 2015 

228. 

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej projektu planu 

zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Po-

wiatu Wejherowskiego i Puckiego 

Starostwo Powiatowe w Wej-

herowie 
2015 

229. 

Badania marketingowe i doradztwo w zakresie kształtowania 

oferty przewozowej komunikacji regionalnej – linie: 11, 800, 

801, 806 i 811 

P.A. Gryf sp. z o.o. 

Sp. k. 
2015 

230. 

Opracowanie nowych rozkładów jazdy dla całej cieci komuni-

kacyjnej – w oparciu o wyniki badań marketingowych wiel-

kości popytu 

Miejski Zakład Komunikacyjny 

sp. z o.o. 

Piotrków Trybunalski 

2015 



 16 

Lp. Zakres prac Zleceniodawca 
Rok 

realizacji 

231. 

Opracowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia wraz 

z dyskusją odnośnie zmian w przepisach dot. publicznego 

transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 

Powiat Wągrowiecki 2015 

232. 

Opracowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia wraz 

z dyskusją odnośnie zmian w przepisach dot. publicznego 
transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 

Starostwo Powiatowe w Złoto-

wie 
2015 

233. 

Opracowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia wraz 

z dyskusją odnośnie zmian w przepisach dot. publicznego 
transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 

Powiat Czarnkowsko-Trzcia-

necki 
2015 

234. 

Opracowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia wraz 

z dyskusją odnośnie zmian w przepisach dot. publicznego 
transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 

Powiat Chodzieski 2015 

235. 

Opracowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia wraz 

z dyskusją odnośnie zmian w przepisach dot. publicznego 
transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 

Powiat Pilski 2015 

236. 
Badania wielkości popytu we wszystkich kursach na liniach 
MZK Wejherowo sp. z o.o. 

MZK Wejherowo 
sp. z o.o. 

2015 

237. 
Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego dla Powiatu Piotrkowskiego 
Powiat Piotrkowski 2015 

238. 
Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS 

Starogard Gd. – P.T. w Kościerzynie 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2015 

239. 
Wykonanie opinii nt. planu transportowego dla powiatu 

gdańskiego 
Gmina Pruszcz Gdański 2015 

240. Badania marketingowe wielkości popytu na linii 10 
Zarząd Infrastruktury Miejskiej 

w Słupsku 
2015 

241. 

Pomiary ruchu kołowego i napełnień pojazdów transportu 

publicznego, badania wielkości popytu we wszystkich kur-

sach zielonogórskiej komunikacji miejskiej, raporty 

Miejski Zakład Komunikacji 
w Zielonej Górze 

2015 

242. 

Analiza kierunków rozwoju jeleniogórskiej komunikacji miej-

skiej w świetle obowiązujących przepisów prawnych oraz za-

wartych umów i porozumień 

Miasto Jelenia Góra 2015 

243. 

Przygotowanie podręcznika optymalnej organizacji trans-

portu publicznego i szkolnego na obszarach niezurbanizowa-

nych – w zakresie planów transportowych 

Michał Wolański 2015 
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244. 

Analiza uwarunkowań funkcjonowania ZGK w Cieszynie sp. 

z o.o. w nowych uregulowaniach prawnych dotyczących pu-

blicznego transportu zbiorowego obowiązujące od 2017 r. 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Cieszynie sp. z o.o. 
2015 

245. 
Opracowanie projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Pu-

blicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Bydgoskiego 
Powiat Bydgoski 2015 

246. 

Opracowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia wraz 

z dyskusją odnośnie zmian w przepisach dot. publicznego 

transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 

PKS w Mińsku Mazowieckim SA 2015 

247. 
Badania rynku służące opracowaniu siatki połączeń o cha-

rakterze użyteczności publicznej w powiecie piotrkowskim 

PKS w Piotrkowie Trybunalskim 

sp. z o.o. 
2016 

248. 

Opracowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia wraz 

z dyskusją odnośnie zmian w przepisach dot. publicznego 

transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 

Starostwo Powiatowe w Złoto-

wie 
2016 

249. 
Przedstawienie prezentacji dotyczącej przepisów ustawy 

o publicznym transporcie zbiorowym 
Gmina i Miasto Krajenka 2016 

250. Modyfikacje oferty przewozowej 
Miejski Zakład Komunikacji 

sp. z o.o. w Bolesławcu 
2016 

251. 
Zaprojektowanie rozkładów jazdy dla całej sieci komunika-

cyjnej objętej działaniem MZK sp. z o.o. w Koszalinie 

Miejski Zakład Komunikacji 

sp. z o.o. w Koszalinie 
2016 

252. 
Przeprowadzenie analizy funkcjonowania komunikacji miej-

skiej w Żyrardowie na podstawie badań marketingowych 
Miasto Żyrardów 2016 

253. 
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zintegrowanego plano-

wania oferty przewozowej 

Miejski Zarząd Dróg i Komuni-

kacji w Kaliszu 
2016 

254. 

Opracowanie prezentacji i przeprowadzenie szkolenia wraz 

z dyskusją odnośnie zmian w przepisach dot. publicznego 

transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 

FRBUS GROUP 

sp. z o.o. 
2016 

255. 
Koncepcja obsługi przewozów szkolnych w Gminie Przod-

kowo 
Urząd Gminy Przodkowo 2016 

256. 

Aktualizacja dokumentacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 

Gminy Czechowice-Dziedzice w zakresie planu zrównoważo-

nej mobilności miejskiej 

Gmina Czechowice-Dziedzice 2016 

257. 

Ustalenie wielkości popytu (analiza popytowa) na usługi pu-

blicznego transportu zbiorowego w Nowosolskim Obszarze 

Funkcjonalnym 

Gmina Nowa Sól – Miasto 2016 



 18 

Lp. Zakres prac Zleceniodawca 
Rok 

realizacji 

258. 
Analiza ruchowa dla węzła tramwajowo-autobusowego 

w al. Solidarności w Toruniu 

Miejski Zakład Komunikacji 

w Toruniu sp. z o.o. 
2016 

259. 
Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju pu-

blicznego transportu zbiorowego dla Gm. Łysomice 
Gmina Łysomice 2016 

260. 
Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego 
Powiat Słupski 2016 

261. 

Koncepcja organizacji i funkcjonowania publicznego trans-

portu zbiorowego w Powiecie Słupskim w powiązaniu z mia-

stem Słupskiem 

Powiat Słupski 2016 

262. 
Opracowanie projektu Planu zrównoważonego rozwoju pu-

blicznego transportu zbiorowego dla Gminy Gniewino 
Gmina Gniewino 2016 

263. 
Przeprowadzenie szkolenia pt. Rozkłady jazdy w komunikacji 

miejskiej 

Centrum Kształcenia i Doradz-

twa IKKU sp. z o.o. 
2016 

264. 

Wsparcie eksperckie w spotkaniach organizowanych w ra-

mach konsultacji społecznych projektu rozwoju komunikacji 

tramwajowej w Olsztynie 

Gmina Olsztyn 2016 

265. 
Konsultacje odnośnie zmian w przepisach dotyczących pu-

blicznego transportu zbiorowego od 01.01.2017 r. 
PKS w Mińsku Mazowieckim SA 2016 

266. 

Badania marketingowe wielkości popytu i preferencji pasaże-

rów, opracowanie pt. Sytuacja eksploatacyjna linii komunika-

cji miejskiej ZIM w Słupsku Zarząd Infrastruktury Miejskiej 

w Słupsku 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej 

w Słupsku 
2016 

267. 

Analiza sytuacji rynkowej komunikacji miejskiej Gminy 

Pruszcz Gdański wraz z postulowanymi zmianami w ofercie 

przewozowej 

Gmina Pruszcz Gdański 2016 

268. 

Opracowanie dotyczące wyboru rodzaju niekonwencjonal-

nego układu napędowego w autobusach miejskich zakupio-

nych przy współudziale środków unijnych 

Komunikacja Autobusowa 
sp. z o.o. w Świnoujściu 

2016 

269. 

Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego z elementami zrównoważonej mobil-

ności miejskiej  

Gmina Nowa Sól – Miasto  2016 

270. 

Opracowanie kompletu rozkładów jazdy dla sieci linii komu-

nikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Nowa Sól – Mia-

sto na obszarze NsOF 

Gmina Nowa Sól – Miasto 2016 

271. 
Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Wola Krzysztoporska  
Gmina Wola Krzysztoporska 2016 
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272. 

Wykonanie opracowania „Organizacja przewozów użyteczno-

ści publicznej na obszarze powiatu mieleckiego – analiza 

możliwości współpracy Miasta i Powiatu 

Gmina Miejska Mielec 2016 

273. 

Opracowanie uzupełnienia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta Kalisza o elementy Planu Zrównoważonej Mobil-
ności Miejskiej 

Miejski Zarząd Dróg i Komuni-

kacji w Kaliszu 
2016 

274. 
Przeprowadzenie analizy funkcjonowania komunikacji miej-

skiej na terenie Miasta Kraśnik 
Miasto Kraśnik 2016 

275. 
Badania marketingowe wielkości i struktury popytu oraz 

przychodowości pabianickiej komunikacji miejskiej 
Gmina Miejska Pabianice 2016 

276. 

Kompleksowe badania marketingowe wielkości popytu 

na usługi PKS w Słupsku SA w segmencie komunikacji regu-

larnej na liniach zwykłych 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Słupsku SA 
2016 

277.  
Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
Miasto Gorzów Wielkopolski  2016 

278. 

Badania marketingowe wielkości i struktury popytu, przeli-

czenia i opracowanie analityczne, koncepcja optymalizacji 

sfery podaży 

Miejskie Przedsiębiorstwo Ko-

munikacyjne sp. z o.o we Wło-

cławku 

2016 

279. 
Optymalizacja oferty przewozowej komunikacji miejskiej 

w Mielcu 
Gmina Miejska Mielec 2016 

280. 

Opracowanie projektu umowy wykonawczej pomiędzy orga-

nizatorem publicznego transportu zbiorowego a nowo powo-

łaną spółką – operatorem wraz z załącznikami 

Gmina Nowa Sól – Miasto  2016 

281. 

Wykonanie Koncepcji obsługi powiatu świeckiego publicznym 

transportem zbiorowym i zorganizowania służb organizatora 

tego transportu 

Powiat Świecki 2016 

282. 
Badania marketingowe – wywiady z pasażerami w autobu-

sach komunikacji powiatowej 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Lubinie SA 
2016 

283. 

Wykonanie opracowania do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

przy postępowaniu koncesyjnym na wybór operatorów pu-

blicznego transportu zbiorowego w zakresie linii autobuso-

wych 

Województwo Pomorskie 2016 

284. 

Projekt umowy wykonawczej pomiędzy organizatorem i ope-

ratorem publicznego transportu zbiorowego wraz z załączni-

kami, projekty uchwał, wyliczenie rekompensaty, metodyka 

obliczeń 

Miejski Zakład Komunikacji 

sp. z o.o. 
2016 
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285. 

Analiza niekonwencjonalnych układów napędowych i możli-

wości ich zastosowania przez MZK sp. z o.o. w Piotrkowie 

Tryb. z udziałem środków unijnych 

Miejski Zakład Komunikacyjny 

sp. z o.o. w Piotrkowie Trybu-

nalskim 

2016 

286. 

Wykonanie rozkładów jazdy autobusów wszystkich linii po-

wiatowych przewozów pasażerskich na sieci Powiatu Lubiń-
skiego obowiązujących od 03.11.2016 r. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Lubinie SA 
2016 

287. 
Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 

gminy-miasto Grudziądz 
Gmina-miasto Grudziądz 2016 

288. 

Przeprowadzenie badań marketingowych w powiatowych 

przewozach pasażerskich organizowanych przez Powiat Lu-

biński 

Powiat Lubiński 2016 

289. 

Ekspertyza oraz doradztwo w zakresie określenia modelu za-

rządzania publicznym transportem zbiorowym w Koszalinie 

i gminach ościennych 

MZK sp. z o.o. w Koszalinie 2016 

290. 
Analiza skutków wdrożenia taryfy zerowej w starogardzkiej 

komunikacji miejskiej 

Miejski Zakład Komunikacji 

w Starogardzie Gdańskim 
2016 

291.  
Badania wielkości popytu we wszystkich kursach MZK Wej-

herowo sp. z o.o. w wejherowskiej sieci komunikacyjnej 
MZK w Wejherowie sp. z o.o. 2016 

292. 

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrówno-

ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 

gminy Łubianka 

Gmina Łubianka 2016 

293. 

Przygotowanie opracowania pt. Uwarunkowania strategii 

funkcjonowania PKS w Starogardzie Gdańskim SA wynika-

jące z planów transportowych 

PKS w Starogardzie Gdańskim 

SA 
2016 

294. 
Aktualizacja planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla powiatu starogardzkiego 

Starostwo Powiatowe w Staro-

gardzie Gdańskim 
2016 

295. 
Koncepcja optymalizacji oferty przewozowej po realizacji ko-

lejnego etapu rozbudowy sieci tramwajowej w Olsztynie 

Zarząd Dróg, Zieleni i Trans-

portu w Olsztynie 
2016 

296. 
Opracowanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Grudziądzkiego 
Powiat Grudziądzki 2016 

297. 
Projekt nowego systemu komunikacyjnego komunikacji miej-

skiej dla miasta i gminy Ostróda 
Gmina Miejska Ostróda 2016 

298. 
Wielopłaszczyznowe opracowanie optymalizacji rozkładów 

jazdy komunikacji miejskiej w Słupsku 
ZIM w Słupsku 2016 



 21 

Lp. Zakres prac Zleceniodawca 
Rok 

realizacji 

299. 

Opracowanie w formie tekstowej i graficznej proj. planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbioro-

wego dla powiatów Elbląskiego, Braniewskiego i Nowodwor-
skiego w powiązaniu z Miastem Elbląg 

Starostwo Powiatowe 

w Elblągu  
2016 

300. 
Badania marketingowe wielkości i struktury popytu na usługi 
komunikacji miejskiej realizowanej przez MZK sp. z o.o. 

w Ełku na terenie Gminy Miasta Ełk 

Gmina Miasto Ełk 2016 

301.  
Opracowanie pt. Uwarunkowania finansowania przez organi-
zatora działalności operatora w mieleckiej komunikacji miej-

skiej 

MKS sp. z o.o w Mielcu 2016 

302. 
Opracowanie siatki połączeń użyteczności publicznej na ob-
szarze działania PKS w Elblągu sp. z o.o. 

PKS w Elblągu sp. z o.o 2016 

303. 
Projekt rozkładów jazdy dla całej sieci komunikacyjnej MPK 

sp. z o.o. we Włocławku 
MPK sp. z o.o. we Włocławku 2017 

304.  
Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Pabianice 
Gmina Miejska Pabianice 2017 

305. 
Wykonanie opracowania pt. „Koncepcja uruchomienia komu-

nikacji miejskiej w Bytowie” 
Gmina Bytów 2017 

306. 
Opracowanie projektu wieloletniej umowy wykonawczej po-

między Zarządem Dróg i Transportu oraz MZK sp. z o.o. 
Gmina Miasto Koszalin 2017 

307. 
Wykonanie opracowania pt. „Koncepcja zintegrowanej ob-

sługi Gminy Przecław publicznym transportem zbiorowym” 
Gmina Przecław 2017 

308. 
Badania marketingowe wielkości popytu na usługi komunika-

cji Gminy Pruszcz Gdański 
PKS Gdańsk sp. z o.o. 2017 

309. 

Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z projektami umów dla przedsięwzięcia zakupu niskoe-

misyjnego taboru autobusowego  

Gmina Strzelin 2017 

310. 

Aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 

2013-2020” 

ZKM w Elblągu sp. z o.o. 2017 

311. 

Analiza możliwości dofinansowania zakupu proekologicznego 

taboru dla żyrardowskiej komunikacji miejskiej ze środków 

UE lub w ramach projektów krajowych 

Miasto Żyrardów 2017 

312. 

Przygotowanie analizy technicznej pt. „Koncepcja optymali-

zacji eksploatacyjnej i organizacyjnej sandomierskiej komu-

nikacji miejskiej” 

Gmina Miejska Sandomierz 2017 
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313. 
Przeprowadzenie badań marketingowych wielkości i struk-

tury popytu na usługi lęborskiej komunikacji miejskiej 
ZKM w Lęborku sp. z o.o 2017 

314. 
Badania marketingowe i koncepcja optymalizacji oferty prze-

wozowej dla Miasta Kutno 
Miasto Kutno 2017 

315. 

Wykonanie projektu wieloletniej umowy wykonawczej po-

między organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

a operatorem – wraz z załącznikami 

Miejski Zakład Komunikacyjny 

sp. z o.o. W Pabianicach 
2017 

316. Wykonanie badań marketingowych i analiz  Gmina Miasta Radomia 2017 

317. 
Przeprowadzenie badań marketingowych i analiz ich wyni-

ków  
Gmina – miasto Grudziądz 2017 

318. 

Projekt wieloletniej umowy wykonawczej pomiędzy organiza-

torem publicznego transportu zbiorowego w Elblągu a Tram-

wajami Elbląskimi sp. z o.o. 

Zarząd Komunikacji Miejskiej 

w Elblągu sp. z o.o. 
2017 

319. 

Projekt wieloletniej umowy wykonawczej pomiędzy organiza-

torem publicznego transportu zbiorowego a ZKM sp. z o.o. – 

jako operatorem wraz z niezbędnymi załącznikami 

Zakład Komunikacji Miejskiej 

sp. z o.o. w Białogardzie 
2017 

320. 

Wyznaczenie wskaźnika rezultatu „Skrócenie czasu przejazdu 

(łączna redukcja czasu przejazdu)” dla linii tramwajowej nr 1 

na odcinku pętla Olimpijska – Plac Teatralny dla obu kierun-

ków oraz przygotowanie sprawozdania z pomiarów 

Miejski Zakład Komunikacji 

w Toruniu sp. z o.o. 
2017 

321. Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Zielonej Góry Miasto Zielona Góra 2017 

322. 
Aktualizacja rozkładu jazdy dla komunikacji miejskiej w To-

maszowie Mazowieckim 

Gmina-Miasto Tomaszów Ma-

zowiecki 
2017 

323. Weryfikacja i poprawienie Studium Wykonalności  Sweco Consulting sp. z o.o. 2017 

324. 

Projekty aneksu do umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji 

miejskiej w Lęborku, zawartej pomiędzy Gminą Miasto Lę-

bork a Zakładem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. 

Gmina Miasto Lębork 2017 

325. 

Aktualizacja układu linii komunikacyjnych i budowa rozkła-

dów jazdy na bazie optymalizacji oferty przewozowej komu-

nikacji miejskiej 

Gmina Miejska Mielec 2017 

326. 

Optymalizacja układu sieci komunikacji miejskiej i taryfy 

opłat komunikacji miejskiej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

oraz gmin sąsiadujących z którymi miasto Gorzów Wlkp. za-

warło porozumienie w zakresie publicznego transportu zbio-

rowego na lata 2014-2025 

Miasto Gorzów Wlkp. 2017 
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327. 
Dokonanie oceny istniejącego układu komunikacyjnego oraz 

przedstawienie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej  
Gmina Miasta Radomia 2017 

328. 

Badania wielkości popytu we wszystkich kursach na liniach 

Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. 

w wejherowskiej sieci komunikacyjnej 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 2017 

329. 

Analiza możliwości uruchomienia szybkiego drogowo-kolejo-

wego wojewódzkiego połączenia o charakterze użyteczności 

publicznej na linii Wieruszów-Wieluń-Sieradz-Łódź, z wyko-
rzystaniem drogi ekspresowej S8 i linii kolejowej nr 14 

Województwo Łódzkie 2017 

330. 
Opracowanie optymalizacji funkcjonującej sieci linii komuni-

kacji miejskiej na terenie miasta Żary 
Gmina Żary o statusie miejskim 2017 

331. Opracowanie projektu nowego systemu komunikacyjnego 

dla miasta Żagań przy założeniu braku odpłatności usług 

ze strony pasażerów 

Gmina Żagań o statusie miej-

skim 

2017 

332. Badania marketingowe wielkości popytu na usługi przewo-

zowe 

Gmina Miejska Kościerzyna 2017 

333. Koncepcja funkcjonowania miejskiej komunikacji publicznej 

w Mrągowie 

Gmina Miasto Mrągowo 2017 

334. Badania wielkości popytu we wszystkich kursach tczewskiej 

komunikacji miejskiej 

Gmina Miejska Tczew 2017 

335. Audyt dzieła pn. „Założenia do organizacji publicznego trans-

portu zbiorowego w województwie pomorskim” 

Województwo Pomorskie 2017 

336. Analiza dokumentów oraz projekty umów i aneksów do 

umów 

Kaliskie Linie Autobusowe 2017 

337. Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Złotowie Gmina Miasto Złotów 2018 

338. Wykonanie badań marketingowych sieci komunikacji miej-

skiej ZIM Słupsk 

Miasto Słupsk 2018 

339. Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora 

Transportowego dla obszaru czterech gmin nadmorskich: 

Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów, i Kamienia Pomorskiego 

Województw Zachodniopomor-

skie 

2018 

340. Koncepcja obsługi Miasta i Gminy Pleszew publicznym trans-

portem zbiorowym 

Miasto i Gmina Pleszew 2018 

341. Analiza postanowień umowy oraz projekty aneksów i nowej 
umowy 

MPK w Radomiu sp. z o.o. 2018 
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342. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług wejherowskiej komunikacji miejskiej auto-

busów zeroemisyjnych 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 2018 

343. Analiza możliwości uruchomienia systemu transportowego 

Bus nadmorski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wo-
lina, Dziwnowa, Międzyzdrojów, i Kamienia Pomorskiego 

WojewództwO Zachodniopo-

morskie 

2018 

344. Analiza możliwości uruchomienia drogowo-kolejowego woje-

wódzkiego połączenia o charakterze użyteczności publicznej 
na linii Rawa Mazowiecka-Brzeziny-Koluszki-Łódź 

Województwo Łódzkie 

2018 

345. Badania marketingowe wielkości popytu na usługi jeleniogór-

skiej komunikacji miejskiej wraz z koncepcją zmian oferty 
przewozowej 

Miasto Jelenia Góra 2018 

346. 1) Ocena eksploatacyjna sieci komunikacji miejskiej w Piotr-

kowie Trybunalskim na podstawie badań marketingowych 
z wiosny 2018 r. 

2) Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem 

przy świadczeniu usług piotrkowskiej komunikacji miejskiej 

autobusów zeroemisyjnych 

3) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 

2019-2028 

Miasto Piotrków Trybunalski 2018 

347. Aktualizacja projektu umowy wykonawczej pomiędzy organi-

zatorem publicznego transportu zbiorowego a nowo powo-

łaną spółką – operatorem publicznego transportu zbioro-

wego oraz przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla 
pracowników Urzędu Miejskiego Nowa Sól z zakresu meto-

dyki wyliczania rekompensaty 

Gmina Nowa Sól – Miasto 2018 

348. Koncepcja optymalizacji komunikacji miejskiej w Suwałkach 

po 2018 r. 

Gmina Miasto Suwałki 2018 

349. Zaprojektowanie systemu taryfowego w obrębie zintegrowa-
nego transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Me-

tropolitalnym 

Stowarzyszenie Szczecińskiego 
Obszaru Metropolitalnego 

2018 

350. Badania funkcjonowania komunikacji miejskiej w Tomaszo-
wie Mazowieckim 

Gmina-Miasto Tomaszów Ma-
zowiecki 

2018 



 25 

Lp. Zakres prac Zleceniodawca 
Rok 

realizacji 

351. Opracowanie i druk ulotki promocyjnej – mapy sieci komuni-

kacyjnej wraz z informacjami z zakresu nowego układu ko-

munikacyjnego na terenie Nowosolskiego subObszaru Funk-
cjonalnego 

Gmina Nowa Sól-Miasto 2018 

352. Pomoc Techniczna Miasto Zielona Góra 2018 

353. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych i napędzanych gazem ziemnym dla Miasta Rzeszowa 
i gmin, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia 

międzygminne w sprawie wspólnej organizacji lokalnego 

transportu publicznego 

Gmina Miasto Rzeszów 2018 

354. Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus nadmor-

ski na obszarze czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziw-

nowa, Międzyzdrojów, i Kamienia Pomorskiego 

Województwo Zachodniopo-

morskie 

2018 

355. Wsparcie techniczne – usprawnienie działań systemu staro-

gardzkiej komunikacji miejskiej w wyniku implementacji no-

wego taboru autobusowego MZK i oddania do użytku no-

wego węzła integracyjnego 

Gmina Miejska Starogard 

Gdański 

2018 

356. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych dla Gminy Miasta Radomia 

Gmina Miasta Radomia 2018 

357. Dostarczenie 5 000 sztuk map z naniesionym nowym ukła-

dem linii komunikacyjnych 

Gmina Miejska Mielec 2018 

358. Projekt wieloletniej umowy wykonawczej, model wyliczenia 

rekompensaty oraz prognoza wyliczenia rekompensaty 

MPK sp. z o.o. w Nowym Sączu 2018 

359. Projekt umowy świadczenia usług na wykonywanie publicz-

nego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pa-

sażerskich na obszarze powiatu starogardzkiego 

Powiat Starogardzki 2018 

360. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych dla gminy-miasto Grudziądz 

Gmina-Miasto Grudziądz 2018 

361. Badania marketingowe wielkości popytu na usługi przewo-

zowe konińskiej komunikacji miejskiej 

MZK w Koninie sp. z o.o. 2018 

362. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych dla miasta Włocławek 

Gmina Miasto Włocławek 2018 
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363. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych dla Gminy Miasta Elbląg 

ZKM w Elblągu sp. z o.o. 2018 

364. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-
syjnych 

Miasto Konin 2018 

365. Szczegółowy OPZ w przetargu nieograniczonym na dostawę 

autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania dla 
MZK sp. z o.o. w Kutnie 

Miasto Kutno 2018 

366. Przygotowanie rekomendacji dla MZK Piła sp. z o.o. wyko-

rzystania w świadczeniu usług komunikacji miejskiej na tere-
nie gminy Piła autobusów zeroemisyjnych, ze wskazaniem li-

nii komunikacyjnych na których racjonalne jest wykorzysta-

nie pojazdów elektrycznych oraz określenie planowanego 

terminu rozpoczęcia ich użytkowania z punktu widzenia po-

siadanego przez spółkę taboru 

MZK sp. z o.o. w Pile 2018 

367. Badania wielkości popytu we wszystkich kursach na liniach 

MZK w Bolesławcu sp. z o.o. 

MZK sp. z o.o. w Bolesławcu 2018 

368. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych 

Miasto Leszno 2018 

369. Analiza i opracowanie dokumentów dotyczących planowanej 

do zawarcia umowy wykonawczej z operatorem – MPK 

w Częstochowie sp. z o.o. w zakresie przewozów autobuso-

wych lokalnej komunikacji miejskiej na terenie Częstochowy 

Gmina Miasto Częstochowa 2018 

370. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych 

Gmina-Miasto Tomaszów Ma-

zowiecki 

2018 

371. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych 

Gmina Miasta Gdyni 2018 

372. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych 

Gmina Miasto Inowrocław 2018 



 27 

Lp. Zakres prac Zleceniodawca 
Rok 

realizacji 

373. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych wraz z aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju 
Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-2024 dla 

Miasta Słupska i gmin ościennych  

Miasto Słupsk 2018 

374. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych 

Miasto Zielona Góra 2018 

375. Opracowanie wieloletniej umowy powierzenia pomiędzy Or-

ganizatorem publicznego transportu zbiorowego – Miastem 

Jelenia Góra a operatorem – Miejskim Zakładem Komunika-

cyjnym sp. z o.o. w Jeleniej Górze wraz z niezbędnymi za-

łącznikami 

Miasto Jelenia Góra 2018 

376. Plan transportowy Gminy Bolesławiec. Etap I – Opracowanie 

Koncepcji obsługi Gminy Bolesławiec publicznym transpor-

tem zbiorowym 

Gmina Bolesławiec 2018 

377. Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji or-

ganizacji publicznego transportu zbiorowego w powiecie ple-

szewskim 

Miasto i Gmina Pleszew 2018 

378. Aktualizacja opracowania „Plan zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla Miasta i Gminy Ełk 

oraz Gminy Stare Juchy” 

Gmina Miasto Ełk 2018 

379. Badania marketingowe wielkości popytu na usługi przewo-

zowe starachowickiej komunikacji miejskiej 

Zakład Energetyki Cieplnej 

sp. z o.o. w Starachowicach 

2018 

380. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych 

Gmina Miejska Tczew 2018 

381. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych 

Miasto Pabianice 2018 

382. Analiza rynku komunikacji miejskiej w Mieście Ustka i Gminie 

Ustka wraz z określeniem oferty przewozowej na podstawie 

badań rynku komunikacji miejskiej 

Gmina Miasto Ustka 2018 
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383. Weryfikacja formalna wniosku aplikacyjnego projektu pt.: 

„Rozwój elektrycznego transportu publicznego w Gdyni po-

przez zakup elektrycznego taboru wraz z rozbudową infra-
struktury oraz budową punktów doładowań” 

PKA sp. z o.o. w Gdyni 2019 

384. Badania marketingowe wielkości popytu na usługi przewo-
zowe szczycieńskiej komunikacji miejskiej wraz z koncepcją 

optymalizacji oferty przewozowej 

Gmina Miejska Szczytno 2019 

385. Opracowanie „Test pomocy publicznej” dla Gminy Miasta 
Rzeszów 

Gmina Miasta Rzeszów 2019 

386. Przygotowanie treści wniosków o wydanie interpretacji indy-

widualnych dot. VAT oraz dotacji od gmin 

Miasto Gorlice 2019 

387. Przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu 

na usługi elbląskiej komunikacji miejskiej wraz z koncepcją 

zmian oferty przewozowej 

ZKM w Elblągu sp. z o.o. 2019 

388. Wykonanie projektu oraz druku i dostawa 10 000 szt. mapek 

sieci komunikacyjnej  

ZKM w Koninie  2019 

389. Wykonanie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej wą-

growieckiej komunikacji miejskiej, opartej na dedykowanych 

temu opracowaniu kompleksowych badaniach marketingo-
wych wielkości popyty na usługi przewozowe 

ZKM w Wągrowcu sp. z o.o. 2019 

390. Przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu 

na usługi przewozowe wraz z koncepcją nowej oferty prze-
wozowej miasta Gorlice 

MZK Gorlice sp. z o.o. 2019 

391. Badania wielkości popytu i przychodowości linii podmiejskich 

komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Infra-
struktury Miejskiej w Słupsku 

Zarząd Infrastruktury Miejskiej 

w Słupsku 

2019 

392. Przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu 
na usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej 

na terenie Gminy Gryfino wraz z koncepcją optymalizacji 

oferty przewozowej 

Miasto i Gmina Gryfino 2019 

393. Przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu 

na usługi przewozowe jarosławskiej komunikacji miejskiej 

wraz z analizą popytu wraz z koncepcją optymalizacji oferty 

przewozowej 

Gmina Miejska Jarosławiec 2019 
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394. Przeprowadzenie badań marketingowych w sieci komunikacji 

miejskiej organizowanych przez Gminę-Miasto Płock wraz 

z opracowaniem analitycznym  

Gmina Miasto Płock 2019 

395. Projekt wieloletniej umowy wykonawczej pomiędzy organiza-

torem publicznego transportu zbiorowego a MZK sp. z o.o. 
jako operatorem  

Miasto Piotrków Trybunalski  2019 

396. Przygotowanie aneksu do Umowy Wykonawczej 

Nr NK.7240.212.2017.GKA 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sandomierzu sp. z o.o. 

2019 

397. Wykonanie projektu umowy na 2020 r., o którym mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 
o ptz wraz z aktualizacją umowy wykonawczej na lata 2021-

2030 oraz aktualizacją wyliczenia rekompensaty 

ZKM w Elblągu sp. z o.o. 2019 

398. Badania wielkości popytu na liniach MZK Wejherowo wraz 
z opracowaniem oraz propozycjami zmian w podaży usług 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 2019 

399. Projekt wieloletniej umowy wykonawczej pomiędzy organiza-
torem publicznego transportu zbiorowego a MZK sp. z o.o. 

w Jarosławiu – jako operatorem 

Gmina Miejska Jarosław 2019 

400. Weryfikacja wniosku aplikacyjnego projektu pt.: „Rozwój 
elektrycznego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup 

elektrycznego taboru wraz z rozbudową infrastruktury oraz 

budową punktów doładowań” 

PKA sp. z o.o. w Gdyni 2019 

401. Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia dot. dostawy 6 szt. 

autobusów elektrycznych oraz na dostawę systemu ładowa-

nia autobusów elektrycznych wraz z przygotowaniem treści 

odpowiedzi na pytania oferentów trakcie prowadzonego 

postepowania 

MZK w Malborku sp. z o.o. 2019 

402. Przygotowanie analizy finansowo-prawnej możliwości powie-

rzenia podmiotowi wewnętrznemu Miasta Jelenia-Góra – 

MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze świadczenia usług z zakresu 

publicznego transportu zbiorowego 

Miasto Jelenia Góra 2019 

403. Opracowanie siatki połączeń użyteczności publicznej i proce-

dur uruchomienia transportu publicznego przez Powiat Elblą-

ski 

Powiat Elbląski 2019 



 30 

Lp. Zakres prac Zleceniodawca 
Rok 

realizacji 

404. Opracowanie koncepcji rozwoju sieci komunikacyjnej w za-

kresie publicznego transportu zbiorowego w docelowym 

układzie transportowym w mieście Skarżysko-Kamienna 

Gmina Skarżysko-Kamienna 2019 

405. Wykonanie kompletu skoordynowanych rozkładów jazdy dla 

całej sieci komunikacyjnej – w podsystemie tramwajowym 
i autobusowym 

ZKM w Elblągu sp. z o.o. 2019 

406. Przygotowanie procedury uruchomienia przewozów autobu-

sowych 

Powiat Słupski 2019 

407. Aktualizacja wyliczenia rekompensaty na lata 2020-2027 

z tyt. świadczenia usług przewozu w ramach publicznego 

transportu zbiorowego w sandomierskiej komunikacji miej-
skiej 

Gmina Miejska Sandomierz 2019 

408. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie oraz studium wyko-

nalności do projektu „Poprawa jakości transportu miejskiego 
w Piotrkowie Trybunalskim poprzez zakup taboru niskoemi-

syjnego wraz z niezbędną infrastrukturą” 

Miasto Piotrków Trybunalski 2019 

409. Koncepcja uruchomienia komunikacji miejskiej w Bytowie Gmina Bytów 2019 

410. Badanie preferencji pasażerów komunikacji miejskiej w Ko-

szalinie oraz poziomu odpłatności na liniach podmiejskich or-
ganizowanych przez Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie 

Gmina Miasto Koszalin 2019 

411. Audyt rozkładów jazdy dla kierowców wraz ze sprawozda-

niem z audytu oraz opracowaniem szczegółowych rozkładów 
jazdy 

MZK w Gorzowie Wielkopol-

skim sp. z o.o. 

2019 

412. Przeprowadzenie badań marketingowych wielkości popytu 

na usługi przewozowe wraz z koncepcją optymalizacji oferty 
przewozowej 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 2019 

413. Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia, wzoru umowy 
z operatorem wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania ofe-

rentów związane z opisem przedmiotu zamówienia 

Gmina Miejska Tczew 2019 

414. Wykonanie konsultacji w zakresie planowania publicznego 
transportu zbiorowego, przygotowanie wytycznych do ogło-

szenia negocjacji, pomoc w przeprowadzeniu postępowania 

oraz opracowanie rozkładów jazdy do nowej umowy z prze-

woźnikiem 

Gmina Pruszcz Gdański 2019 

415. Wykonanie analizy popytu na usługi przewozowe starogardz-

kiej komunikacji miejskiej 

Gmina Starogard Gdański 2019 
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416. Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia dla dostawy 6 fa-

brycznie nowych autobusów klasy MIDI 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Sandomierzu 

2019 

417. Sporządzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla 

Miasta Piotrków Trybunalski 

Miasto Piotrków Trybunalski 2019 

418. Przeprowadzenie badań potoków pasażerskich i napełnień 

w autobusach MPK sp. z o.o. we Włocławku  

MPK sp. z o.o. we Włocławku 2019 

419. Przygotowanie projektu umowy z dostawcą autobusów wraz 

z udzieleniem odpowiedzi na pytania oferentów związane 

z opisem przedmiotu zamówienia  

Gmina Sandomierz 2019 

420. Opracowanie modyfikacji rozkładów jazdy dla kutnowskiej 

komunikacji miejskiej 

MZK sp. z o.o. w Kutnie 2019 

421. Opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta 

Tomaszowa Mazowieckiego” 

Gmina – Miasto Tomaszów Ma-

zowiecki – Zarząd Dróg i Utrzy-

mania Miasta w Tomaszowie 

2019 

422. Opracowanie „Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy 

Miasta Gdyni do roku 2025” 

Gmina Miasta Gdyni 2020 

423. Opracowanie „Strategii Elektromobilności dla Powiatu Wejhe-

rowskiego do 2035 r.” 

Powiat Wejherowski 2020 

424. Opracowanie koncepcji funkcjonowania komunikacji miej-

skiej w Grudziądzu, opracowanie projektu szczegółowych 

rozkładów jazdy komunikacji miejskiej oraz przeprowadzenie 

spotkania i konsultacji społecznych projektu rozkładów jazdy 

Gmina-Miasto Grudziądz 2020 

425. Wykonanie kompletu gotowych do wdrożenia rozkładów 

jazdy, związanych z okresową zmianą tras linii prowadzących 

wiaduktem im. ks. Jerzego Popiełuszki 

MPK sp. z o.o. Gniezno  2020 

426. Wykonanie badań marketingowych wielkości popytu wraz 

z koncepcją optymalizacji eksploatacyjnej oferty przewozo-

wej MPK sp. z o.o. w Zduńskiej Woli  

MPK sp. z o.o. w Zduńskiej 

Woli 

2020 

427. Przeprowadzenie badania skłonności do zakupu biletów me-

tropolitalnych na cały obszar MZKZG przez pasażerów komu-

nikacji gminy Pruszcz Gdański 

Gmina Pruszcz Gdański 2020 

428. Wykonanie analizy oraz sporządzenie opinii prawnej w zakre-

sie możliwości połączenia Zakładu Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji (zakład bu-

dżetowy) 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej 

Górze 

2020 
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429. Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta 

Malbork do roku 2035 

Miasto Malbork 2020 

430. Wykonanie badań wielkości popytu wraz z opracowaniem 

dot. wielkości i struktury popytu oraz sytuacji eksploata-

cyjno-ekonomicznej puławskiej komunikacji miejskiej  

MZK – Puławy sp. z o.o. 2020 

431. Zaprojektowanie rozkładów jazdy dla całej sieci komunika-

cyjnej na podstawie wyników badań napełnienia pojazdów 

MPK sp. z o.o. we Włocławku 2020 

432. Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta 

Zielona Góra 

Miasto Zielona Góra 2020 

433. Opracowanie koncepcji przekształcenia Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Zielonej Górze wraz z koncepcją fuzji z Zakła-

dem Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze sp. z o.o.  

Miasto Zielona Górna 2020 

434. Wykonanie analizy wraz z rekomendacjami możliwości prze-

dłużenia obecnej umowy wykonawczej w zakresie przewo-

zów autobusowych oraz sporządzenie aneksu do umowy, 

w przypadku możliwości przedłużenia jej z MPK w Często-
chowie sp. z o.o. 

Gmina Miasto Częstochowa 2020 

435. Przygotowanie procedury uruchomienia przewozów autobu-

sowych  

Gmina Grodzisk Mazowiecki 2020 

436. Aktualizacja „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” 

Gmina – Miasto Tomaszów Ma-

zowiecki – Zarząd Dróg i Utrzy-

mania Miasta w Tomaszowie 

2020 

437. Współopracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności dla 

dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni” 

Gmina Miasta Gdyni 2020 

438. Koncepcja transportu zbiorowego i centrum przesiadkowego Miasto i Gmina Pleszew  2020 

439. Wielkość popytu na usługi przewozowe starogardzkiej komu-

nikacji miejskiej 

MZK w Starogardzie Gdańskim 2020 

440. Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę 6 szt. 

autobusów elektrycznych wraz z systemem ładowania oraz 

udzielenie odpowiedzi na pytania oferentów związane z opi-

sem przedmiotu zamówienia 

Bico Group sp. z o.o. 2020 

441. Wykonanie projektu wieloletniej umowy wykonawczej po-

między organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

a MPK w Częstochowie sp. z o.o. – jako operatorem – wraz 

z niezbędnymi załącznikami 

Gmina Miasto Częstochowa – 

Miejski Zarząd Dróg i Trans-

portu w Częstochowie 

2020 
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442. Koncepcja obsługi gminy Santok publicznym transportem 

zbiorowym 

Gmina Santok 2020 

443. Koncepcja organizacji transportu na terenie gminy Elbląg Gmina Elbląg 2020 

444. Opracowanie siatki połączeń użyteczności publicznej i proce-

dur uruchomienia transportu publicznego przez Gminę Wy-

dminy 

Gmina Wydminy 2020 

445. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego na lata 2021-2027, z elementami strategii rozwoju 

elektromobilności dla Miasta Rzeszowa i gmin ościennych, 

które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w za-

kresie organizacji transportu publicznego 

Gmina Miasto Rzeszów 2020 

446. Ocena realizacji strategii i planów zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego w województwie pomor-

skim 

Województwo Pomorskie 2020 

447. Opracowanie siatki połączeń użyteczności publicznej i proce-

dur uruchomienia transportu publicznego przez Gminę 
Opoczno 

MPK sp. z o.o. w Opocznie 2020 

448. Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego 

Transportu Zbiorowego na lata 2021-2027 dla Miasta Zielona 
Góra i Gmin Ościennych 

Miasto Zielona Góra 2020 

449. Opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrówno-

ważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla 
Powiatu Świeckiego 

Powiat Świecki 2020 

450. Analiza kosztów i przychodów MZK oraz wykonanie projek-

tów umów wykonawczych wraz z projektami niezbędnych 
uchwał Rady Miasta 

Miasto Zielona Góra 2020 

451. Wsparcie merytoryczne w realizacji umów dot. usług prze-
wozowych 

Powiat Grodziski 2020 

452. Opracowanie siatki połączeń użyteczności publicznej i proce-

dur uruchomienia transportu publicznego przez Powiat Wą-
growiecki 

Powiat Wągrowiecki 2020 

453. Opracowanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przez 

Zamawiającego procedur o udzielenie zamówienia publicz-
nego o wartości szacunkowej powyżej 214 000,00 Euro 

Miasto Chełm 2020 
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454. Opracowanie kompleksowej dokumentacji niezbędnej do 

wdrożenia przez Powiat Mielecki powiatowych przewozów 

autobusowych 

Powiat Mielecki 2020 

455. Wykonanie analizy uwarunkowań wyboru rodzaju układu na-

pędowego do zastosowania w autobusach miejskich naby-
wanych przez TBUS sp. z o.o. do 2028 r. 

Komunikacja Gminy Tarnowo 

Podgórne TPBUS sp. z o.o. 

2021 

456. Opracowanie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego dla miasta Włocławek 

Gmina Miasto Włocławek 2021 

457. Przygotowanie planu kont – syntetyki wraz ze sporządze-

niem polityki rachunkowości 

Miasto Zielona Góra 2021 

458. Aktualizacja analizy kosztów i korzyści wykorzystania pojaz-

dów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie mia-

sta Kalisz i gmin, z którymi Miasto Kalisz podpisało porozu-

mienia 

Miasto Kalisz 2021 

459. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści związanych z wy-

korzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej 
autobusów zeroemisyjnych 

Gmina – Miasto Grudziądz 2021 

460. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego na lata 2021-2027, z elementami strategii rozwoju 
elektromobilności dla gminy-miasto Grudziądz i gmin ościen-

nych 

Gmina – Miasto Grudziądz 2021 

461. Analiza stanu organizacji przewozów pasażerskich przez ZG 
PKS – wraz z koncepcją utworzenia podmiotu wewnętrznego 

Związek Gmin „Podkarpacka 
Komunikacja Samochodowa” 

2021 

462. Usługi doradcze w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego 

Miasto i Gmina Pleszew 2021 

463. Usługi doradcze w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego 

Gmina Olecko 2021 

464. Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzy-

staniem przy świadczeniu usług piotrkowskiej komunikacji 

miejskiej autobusów zeroemisyjnych 

Miasto Piotrków Trybunalski 2021 

465. Usługi doradcze w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego 

Gmina Bogdaniec 2021 

466. Usługi doradcze w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego 

Powiat Grodziski 2021 

467. Koncepcja obsługi gminy Grudziądz publicznym transportem 

zbiorowym 

Gmina Grudziądz 2021 
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468. Usługi doradcze w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego 

Gmina Elbląg 2021 

469. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemi-

syjnych wraz z aktualizacją obowiązującego Planu Zrówno-
ważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 

Miasta Słupska i gmin ościennych 

Miasto Słupsk 2021 

470. Koncepcja rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gru-
dziądzkiego Obszaru Funkcjonalnego 

Gmina – Miasto Grudziądz 2021 

471. Usługi doradcze w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego 

Gmina Skarżysko-Kamienna 2021 

472. Wykonanie opracowań: AKK i Planu transportowego Gmina Miasta Radomia 2021 

473. Wykonanie projektu oraz druk i dostawę 20 000 szt. mapek 

sieci  

Gmina Miasto Pruszków 2021 

474. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Gminy Miasta Pruszkowa na lata 2021-2027 

Gmina Miasto Pruszków 2021 

475. Usługi doradcze w zakresie publicznego transportu zbioro-

wego 

Gmina Miejska Tczew 2021 

476. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, 

przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów ze-

roemisyjnych oraz innych środków transportu 

Gmina – Miasto Tomaszów Ma-

zowiecki 

2021 

477. Opracowanie polityki rachunkowości oraz opracowanie wzor-

cowej umowy na świadczenie usług użyteczności publicznej  

PKS Gdynia SA 2021 

478. Koncepcja obsługi gminy Kolbudy publicznym transportem 

zbiorowym 

Gmina Kolbudy 2021 

479. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, 

przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów ze-

roemisyjnych 

Gmina Miasto Ełk 2021 

480. Koncepcja obsługi gminy Lubiszyn publicznym transportem 

zbiorowym 

Gmina Lubiszyn 2021 

481. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem au-

tobusów zeroemisyjnych dla Miasta Suwałki 

Miasto Suwałki 2021 

482. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-
rowego dla Powiatu Garwolińskiego 

Powiat Garwoliński 2021 
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483. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Miasta Suwałki na lata 2022-2030 

Miasto Suwałki 2021 

484. Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę 7 szt. 

autobusów elektrycznych oraz 6 szt. autobusów zasilanych 

silnikiem Diesla wraz z udzieleniem odpowiedzi na pytania 
oferentów związane z opisem przedmiotu zamówienia 

Miasto Piotrków Trybunalski 2021 

485. Opracowanie nowego rozkładu jazdy dla całej sieci komuni-

kacji puławskiej komunikacji miejskiej 

MZK-Puławy sp. z o.o. 2021 

486. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego dla Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samo-

chodowa” 

Związek Gmin Podkarpacka Ko-

munikacja Samochodowa 

2021 

487. Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia dot. systemu wno-

szenia za pomocą mobilnych kasowników opłat za przejazdy 

przy pomoc zbliżeniowych kart płatniczych lub zbliżeniowych 
płatności mobilnych wraz z udzieleniem odpowiedzi na pyta-

nia oferentów związane z opisem przedmiotu zamówienia 

MZK w Bielsku-Białej sp. z o.o. 2021 

488. Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na dostawę 5 szt. 

autobusów klasy mini zasilanych CNG wraz z udzieleniem od-

powiedzi na pytania oferentów związane z opisem przed-

miotu zamówienia 

MPK sp. z o.o. w Opocznie 2021 

489. Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzy-

staniem przy świadczeniu usług leszczyńskiej komunikacji 

miejskiej autobusów zeroemisyjnych 

Miasto Leszno 2021 

490. Wykonanie badań marketingowych sieci komunikacji miej-

skiej ZIM w Słupsku 

Miasto Słupsk 2021 

491. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroe-

misyjnych oraz innych środków transportu 

ZKM w Elblągu sp. z o.o. 2021 

492. Optymalizacja rozkładów jazdy dla sieci komunikacyjnej jele-

niogórskiej komunikacji miejskiej 

MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze 2021 

493. Koncepcja rozwoju sieci komunikacyjnej skarżyskiej komuni-

kacji miejskiej 

Gmina Skarżysko-Kamienna 2021 

494. Koncepcja rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej w Powiecie Myszkowskim 

Powiat Myszkowski 2021 

495. Aktualizacja Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla MZK Wejherowo sp. z o.o. 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 2021 
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496. Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzy-

staniem przy świadczeniu usług wejherowskiej komunikacji 

miejskiej 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 2021 

497. Badania wielkości popytu we wszystkich kursach na liniach 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 2021 

498. Opracowanie wielkości popytu na usługi wejherowskiej ko-

munikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingo-

wych z jesieni 2021 r. wraz z propozycjami zmian w podaży 
usług 

MZK Wejherowo sp. z o.o. 2021 

499. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroe-
misyjnych oraz innych środków transportu 

Miasto Tczew 2021 

500. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroe-
misyjnych oraz innych środków transportu 

Miasto Białystok 2021 

501. Przeprowadzenie badań napełnień pociągów w przewozach 
pasażerskich organizowanych przez Woj. Śląskie wraz 

z opracowaniem wyników przeprowadzonych badań 

Województwo Śląskie 2021 

502. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 
świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroe-

misyjnych oraz innych środków transportu 

Gmina Miasto Rzeszów 2021 

503. Badania wielkości popytu we wszystkich kursach na linii or-
ganizowanych przez Operatora Kaliskie Linie Autobusowe sp. 

z o.o. 

Miasto Kalisz 2021 

504. Opracowanie wniosku aplikacyjnego z FRPA wraz z nową 
umową z operatorem 

Gmina Santok 2021 

505. Opracowanie koncepcji nowej oferty przewozowej do aplika-
cji z FRPA wraz ze zmianami rozkładów jazdy linii 216 

Gmina Santok 2021 

506. Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonywanie 

przewozów autobusowych zakupionymi 2 autobusami elek-
trycznymi wraz ze wzorem umowy z operatorem oraz udzie-

lenie odpowiedzi na pytania oferentów związane z opisem 

przedmiotu zamówienia 

Gmina Miasto Pruszków 2021 

507. Koncepcja obsługi Miasta i Gminy Sztum publicznym trans-

portem zbiorowym 

Miasto i Gmina Sztum 2021 
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508. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu komunikacji miejskiej autobusami zeroemisyj-

nymi 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 2021 

509. Opracowanie ekspertyzy dot. Planu Zrównoważonej Mobilno-

ści 

Gmina Miasto Rzeszów 2021 

510. Wykonanie projektu nowej wieloletniej umowy przewozowej 

dla MZK w Radomiu sp. z o.o. w trybie in-house oraz wyli-

czenie rekompensaty na przewidywany 10-letni okres zawar-
cia umowy 

MPK w Radomiu sp. z o.o. 2021 

511. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy 

świadczeniu komunikacji miejskiej autobusami zeroemisyj-
nymi 

Miasto Zielona Góra 2021 

512. Wykonanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Grodzisk Mazowiecki 

Gmina Grodzisk Mazowiecki 2021 

 


