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WydarzeNia
KróTKo 3–4

• trzy nowe linie - jedna tramwajowa i dwie autobusowe
• nowy punkt Obsługi pasażerów
• trwa przebudowa wiaduktu przy ul. traktorzystów
• czym polacy dojeżdżają do pracy?
• ekotramwaj na ulicach Warszawy

 
WarszaWsKie LiNie TurysTyczNe 5

7 maja ruszają Warszawskie Linie turystyczne. Do dys-
pozycji warszawiaków będą: tramwaj wodny „Wars”, 
statek „Zefir”, promy oraz omnibus konny

 
KoNsuLTacje WaWersKie 6–9

Do 19 maja trwają konsultacje społeczne dotyczące 
zmian komunikacyjnych na terenie Wawra, Wesołej 
oraz rembertowa. Wyjaśniamy dlaczego 521 zostanie 
zastąpione nową linią 113

 
KampaNia społeczNa zTm  10

16 maja rusza akcja „przyjacielu ustąp miejsca” uwraż-
liwiająca na kobiety ciężarne w komunikacji miejskiej

 

TemaT Numeru
NoWa Taryfa poTrzebNa „od zaraz”! 11 - 15

Warszawa ma najtańsze bilety w polsce, ich ceny nie 
uwzględniają nawet poziomu inflacji. sprzedaż biletów 
pokrywa ok. 30 proc. kosztów

 
jeśLi Nie podWyżKa – To co? 16 - 19

miasto nie może zwiększać nakładów finansowych na 
rozwój komunikacji bez jednoczesnego zapewnienia 
źródeł dochodów. pozostawienie cen biletów na tym 
samym poziomie zahamuje rozwój komunikacji

 
W Trosce o Najsłabszych 20 - 21

mimo planowanej podwyżki słabsze grupy pasażerów 
(seniorzy czy niepełnosprawni) zachowają uprawnienia 
do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów

 

parK szTuKi
faKTury życia 22 - 24

na terenie węzła komunikacyjnego młociny od 16 maja 
będzie można oglądać wystawę marka Lejbrandta, fo-
tografa przyrody

Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejny nu-
mer iZtm. Jest to dla nas numer wyjątkowy. po raz 
pierwszy ukazuje się bowiem w nowej szacie graficz-
nej. Liczymy na to, że przypadnie ona Wam do gustu. 
Dzięki temu iZtm staje się profesjonalnym magazy-
nem. Być może za jakiś czas ukaże się także w postaci 
drukowanej…

tematem numeru jest zmiana taryfy biletowej. te-
mat budzący w ostatnich dniach bardzo wiele kon-
trowersji. Z pełnym projektem uchwały rady m.st. 
Warszawy możecie zapoznać się na naszej stronie 
internetowej. W iZtm obszernie omawiamy pro-
blem cen biletów w stolicy, które są daleko „w tyle” 
za wzrostem kosztów funkcjonowania komunikacji 
miejskiej, za inflacją czy za cenami biletów w innych 
dużych polskich miastach. przedstawiamy argumenty 
przemawiające za podniesieniem cen i plany rozwoju 
komunikacji w ciągu najbliższych lat. 

tradycyjnie przekazujemy również garść najważ-
niejszych komunikacyjnych aktualności. Zapraszamy 
także na nową wystawę w parku sztuki młociny. 

Zachęcamy do lektury i czekamy na państwa uwagi 
i opinie. 

igor Krajnow
i.krajnow@ztm.waw.pl

WydaWca
Zarząd transportu miejskiego m.st Warszawy
redaguje zespół prasowy
redaktor prowadzący: igor Krajnow
ul. Żelazna 61, 02-099 Warszawa
infolinia 24h: 22 194 84
info@ztm.waw.pl
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Jedną z dodatkowych, wakacyjnych 
atrakcji dla pasażerów jest z pewno-
ścią linia 444. Autobusy zapewniają 
mieszkańcom i turystom sprawny 
dojazd do nowoczesnego Centrum 
Nauki „Kopernik” i warszawskiego 
ZOO, w weekendy i święta. Linia kur-
suje od 30 kwietnia do 25 września (z 
częstotliwością co ok. 20 minut) na tra-
sie: DW. CENTRALNY – al. Jana pawła 
ii – świętokrzyska – Kopernika – tam-
ka – most świętokrzyski – Wybrzeże 
szczecińskie – Okrzei – targowa – ra-
tuszowa – RATUSZOWA–ZOO – ratu-
szowa – Wybrzeże Helskie – starzyń-
skiego – Jagiellońska – św. cyryla i me-
todego – targowa – Kłopotowskiego  
– Wybrzeże szczecińskie – most świę-
tokrzyski – Zajęcza – Dobra – tamka 
– Kopernika – świętokrzyska – al. Jana 
pawła ii – DW. CENTRALNY.

Amatorzy zakładów i wyścigów mo-
gą znów dojechać autobusem bezpo-
średnio do toru wyścigów konnych na 
Służewcu. Linia 300 kursuje w week-
endy, tylko w dni organizacji wyści-
gów, na trasie: METRO WILANOWSKA 
– puławska - al. Wyścigowa – TOR 

Ztm uruchomił punkt Obsługi pasaże-
rów w swojej siedzibie przy ul. Żela-
znej 61. Jest to siódmy dostępny pOp 
w Warszawie. punkt jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godz. 7.00 
– 20.00. Działa w nim sześć stanowisk 
obsługi klientów – dwa informacyjne i 
cztery kasowe.  Dwa „okienka” zostały  
dostosowane do obsługi osób nie-

pełnosprawnych. pasażerowie mogą 
w nim skorzystać ze wszystkich usług. 
W pOp-ie można kupić lub zwrócić 
bilety, uzyskać informacje o funkcjo-
nowaniu komunikacji miejskiej, kupić 
rozkłady jazdy, wyrobić spersonali-
zowaną Warszawską Kartę miejską, 
złożyć skargę czy odwołanie od we-
zwania do zapłaty. 

przypominamy – trwa przebudowa 
wiaduktu w ciągu ul. traktorzystów 
nad ul. cierlicką. Ztm na trasy objaz-
dowe skierował trzy linie autobusowe: 
194, 394 i 716. Linia 194 kursuje ulica-
mi: Jagiełły – Lalki – Gierdziejewskiego 
– posag 7 panien – szamoty. autobusy 
linii 394 zostały wycofane z ul. trak-
torzystów oraz pl. czerwca 1976 r.  
i dojeżdżają do przystanku pKp ursus 
przy ul. Władysława Jagiełły. Linia 
716 kursuje trasą: Lalki – Gierdzie-
jewskiego – posag 7 panien – szamoty. 
uruchomione zostały nowe przystan-
ki: ursus-ratusZ 53 i 54, pOsaG  
7 panien 53 i 54 oraz pKp ursus 51. 
Zawieszone zostało funkcjonowanie 
przystanków:  pKp ursus 01 i 02. 

trZy nOWe 

LiNie

NoWy puNKT

remOnt trWa

SŁUŻEWIEC. W związku z jej urucho-
mieniem wznowiono funkcjonowanie 
przystanków TOR SŁUŻEWIEC 01 i WY-
ŚCIGI 08. 

Dzięki weekendowej linii 439, 
poprawił się także dojazd do Parku 
Kultury w Powsinie, którego historia 
sięga 1938 roku. W soboty, niedziele 
i święta autobusy jeżdżą na trasie: ME-
TRO WILANOWSKA – al. Wilanowska 
– przyczółkowa – Drewny – przekorna 
– Opieńki – POWSIN PARK KULTURY. 

Na Boernerowo powróciła po 
trzech latach nieobecności linia 20. 
tramwaje kursują na nowej trasie, po-
wstałej z połączenia dawnej linii 20 i 
zawieszonej linii 13: BOERNEROWO 
– Kaliskiego – Lazurowa – Dywizjonu 
303 – Obozowa – młynarska – al. so-
lidarności – most śląsko-Dąbrowski  
– al. solidarności – targowa – Kijow-
ska – al. tysiąclecia – Kawęczyńska  
– KAWĘCZYŃSKA-BAZYLIKA. Linia 20 
jeździła do Boernerowa nieprzerwa-
nie od 1946 r. do 2008 r. Wcześniej 
– w okresie międzywojennym (1935-
1939) – kursowała na tej trasie jako 
linia nocna.

DyreKtOr Ztm W raDZie 
naDZOrcZeJ iGKm 
Leszek ruta, dyrektor Ztm został powołany na członka rady nadzorczej izby Go-
spodarczej Komunikacji miejskiej (iGKm). Do zadań rady należy m.in. powoływa-
nie komisji branżowych, kształtowanie polityki izby wobec władz centralnych, 
parlamentu, organizacji społecznych i zawodowych, ustalanie zakresu meryto-
rycznego konferencji naukowo-technicznych i publikacji izby. Określa także kie-
runki współpracy z organizacjami międzynarodowymi, agendami unii europej-
skiej oraz krajowymi podmiotami działającymi na rzecz komunikacji miejskiej. 

izba Gospodarcza Komunikacji miejskiej jest organizacją zrzeszającą przewoź-
ników, producentów taboru i inne podmioty związane z transportem publicznym, 
łącznie liczy 210 członków. istnieje od marca 1991 roku.
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W polsce aż 50 proc. osób dociera do 
pracy komunikacją miejską. tak przed-
stawia się wynik globalnego sondażu 
miesięcznika „reader’s Digest“, w któ-
rym uczestnikom badania zadano pyta-
nie: jak docierasz do pracy? 

ankietowani mieli do wyboru jedną 
z czterech możliwości: samochodem, 
rowerem, pieszo lub komunikacją miej-
ską. polacy najczęściej spośród wszyst-
kich krajów, w których przeprowadzono 
sondaż, wybierali komunikację miejską. 
Korzysta z niej w drodze do pracy aż co 
drugi mieszkaniec naszego kraju. Dla 
34 proc. środkiem komunikacji jest sa-
mochód, pieszo do pracy wybiera się 
10 proc. rodaków, a rowerem zaledwie 
6 proc. Dla porównania komunikację 

miejską jako środek dotarcia do pracy 
wybrało na Filipinach – 42 proc., a w:
• rosji – 37 proc.
• czechach – 36 proc.
• rumunii – 33 proc.
• chinach – 32 proc.
• meksyku – 31 proc.
• Francji – 26 proc.
• indiach – 24 proc.
• Hiszpanii – 20 proc.
• niemczech – 18 proc.
• australii – 17 proc.
• Wielkiej Brytanii – 17 proc.
• Kanadzie – 15 proc.
• malezji – 13 proc.
• rpa – 8 proc.
• Holandii – 7 proc.
• stanach Zjednoczonych – 6 proc.

niestety komunikacja publiczna nie 

jest popularna w krajach, gdzie jest 
świetnie zorganizowana, np. w niem-
czech. tam 51 proc. wskazań padło na 
auto, a tylko 18 proc. dla środków ko-
munikacji publicznej, o 1 proc. mniej 
niż dla odpowiedzi „pieszo“.

Globalny sondaż wykazał jeszcze, że 
w większości krajów najbardziej popu-
larnym środkiem komunikacji w drodze 
do pracy jest samochód (w rpa aż 87 
proc., a w usa 80 proc.). 

W badaniu wzięło udział 5 tys. osób, 
w 18 krajach na 5 kontynentach.

zieLoNy TramWaj

E K O
T R A M W A J

TU KASOWAå

7 i 21 maja oraz 4 i 18 czerwca  
– w tych dniach będzie jeździł po War-
szawie specjalny eKOtramWaJ. 

celem akcji jest edukacja ekologicz-
na i propagowanie zachowań proekolo-
gicznych wśród mieszkańców Warsza-
wy. W zielonym eKOtramWaJu będzie 
odbywać się zbiórka baterii, a za odda-
nie minimum 5 baterii każdy otrzyma 
kupon uprawniający do odbioru roślin-
ki (kwiaty, drzewko, zioła).  

tramwaj pojedzie z pl. narutowicza, 

al. Jerozolimskimi, al. Waszyngtona do 
ronda Wiatraczna. Każdorazowo reali-
zowanych będzie pięć kursów. Z pl. 
narutowicza tramwaj odjedzie o 11.15, 
12.25, 13.40, 15.00 i 16.10, a z ronda 
Wiatraczna o 11.45, 13.00, 14.10, 
15.30, 16.40. przejazd tramwajem 
będzie bezpłatny.

Finał akcji będzie połączony z Vi 
Warszawskimi Dniami recyklin-
gu. Więcej informacji na stronie  
www.ekotramwaj.pl

KOmuniKacJa mieJsKa Górą
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Tramwaj wodny „Wars” będzie pły-
wał od podzamcza do „Grubej Kaś-
ki” – od 7 maja do 23 czerwca tylko  
w weekendy i dni świąteczne, a od 
24 czerwca do 31 sierpnia – codzien-
nie. przewidziano trzy kursy dziennie  
w dni robocze i cztery kursy w week-
endy i święta. Każdy rejs potrwa oko-
ło dwóch godzin. 

Statkiem „Zefir” będzie można od-
być malowniczy rejs nad Zalew Ze-
grzyński. Od 7 maja do 26 czerw-
ca będzie pływał w weekendy i dni 
świąteczne, a od 1 lipca do 31 sierp-
nia – dodatkowo w piątki. prawie 
ośmiogodzinny rejs rozpocznie się 
o 9.00 rano na przystani podzamcze, 
w samo południe statek przybije do 
serocka. tam pasażerowie będą mieli 
1,5 godziny na zwiedzanie i odpoczy-
nek. na statku będzie grill oraz bufet 
z napojami. 

Brzegi Wisły połączą promy. W cią-
gu kilku minut przedostaniemy się na 
drugą stronę rzeki. 12 osób i 12 ro-

omNibus po bruKu  
a tramWaJ na WODZie

7 maJa Ztm JuŻ pO 
raZ trZeci urucHOmi 

WarsZaWsKie Linie 
turystycZne. pO 

WiśLe ZnóW BęDą 
KursOWały statKi  

i prOmy, a pO starym 
i nOWym mieście 

ZaBytKOWy KOnny 
OmniBus. teGOrOcZny 

seZOn pOtrWa DO 
KOńca sierpnia.

werów zmieści się na każdym promie, 
które od 7 maja do 23 czerwca będą 
pływały tylko w soboty, niedziele  
i święta, a od 24 czerwca do 31 sierp-
nia również w dni powszednie.

Konny omnibus zabierze 12 chęt-
nych na godzinny spacer na trasie: pl. 
Zamkowy – podwale – Freta – rynek 
nowego miasta – Freta – świętojerska 
– pl. Krasińskich – miodowa – senator-
ska – Wierzbowa – moliera – senator-
ska – pl. Zamkowy. Od 7 maja do 23 
czerwca omnibus wykona po sześć 
kursów dziennie (w soboty, niedziele 
i święta). Od 24 czerwca do 31 sierp-
nia będzie kursował również w dni po-
wszednie (z  wyjątkiem poniedziałków) 
wykonując pięć kursów dziennie.

Przejazd promem będzie bezpłat-
ny. Normalny bilet na rejs tramwajem 
wodnym będzie kosztował 18 zł, na 
rejs do Serocka 36 zł, a na przejażdż-
kę omnibusem konnym – 14 zł. Pasa-
żerowie z Warszawską Kartą Turysty 
otrzymają 10 proc. zniżkę.
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po jego wprowadzeniu więcej miesz-
kańców tych dzielnic będzie miało 
wygodniejszy dostęp do transpor-
tu publicznego. pasażerowie łatwiej 
i szybciej dojadą do „szyny”, czyli 
przystanków kolejowych, tramwajów 
i metra. Krótszy będzie czas podróży  
i oczekiwanie na przystankach. po-
wstaną także nowe połączenia lokalne. 
Żeby jednak nowy układ linii spełniał 
oczekiwania jak największej liczby pa-
sażerów, Ztm prowadzi obecnie kon-
sultacje społeczne. szczegóły doty-
czące projektu są dostępne na stronie 
www.ztm.waw.pl a także na stronach 
dzielnic: Wawer, Wesoła i rembertów. 

Opinie o propozycjach zmian pasaże-
rowie mogą przekazywać telefonicznie 
na numer (22) 194-84 lub pocztą elek-
troniczną na adres konsultacje@ztm.
waw.pl. czekamy także na  komentarze 
na portalu Facebook (facebook.com/
ztm.warszawa). Na uwagi czekamy do 
19 maja włącznie. W kwietniu rozpo-
częły się także badania fokusowe. Jest 
to badanie socjologiczne, w którym 
wyselekcjonowana grupa mieszkań-
ców Wawra, rembertowa i Wesołej 
szczegółowo oceni przedstawione 
rozwiązania na podstawie własnych 
doświadczeń, potrzeb i oczekiwań.

WaWer pO nOWemu
trWaJą KOnsuLtacJe 

spOłecZne 
DOtycZące 

prOJeKtu Zmian 
W uKłaDZie Linii 
autOBusOWycH 

na terenie WaWra 
OraZ WesOłeJ  
i remBertOWa. 
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Korzyści odczują także pasażerowie, 
którzy protestują przeciwko prze-
kształceniu linii 521 w 113. podróż do 
centrum Warszawy (i innych dzielnic), 
którą zapewni krótsza i znacznie bar-
dziej regularna linia autobusowa 113, 
z przesiadką na pradze południe do 
tramwajów omijających korki, potrwa 
mniej więcej tyle samo, co obecnie 
przejazd na całej trasie jednym auto-
busem. a pasażerowie unikną „loterii” 
na przystankach. Wśród komentarzy 
dotyczących linii 521, jakie docierają 
do Ztm możemy przeczytać m.in. taki: 
„Linia działa bezbłędnie (chociaż się 
spóźnia) zapewniając szybki dojazd na 
pragę przez centrum”. 

rzeczywiście, autobusy szybko do-
wożą pasażerów do węzła przesiad-

kowego na Grochowie, ale nie przez 
centrum, lecz z Wawra. tę zaletę Ztm  
w przygotowanym projekcie maksy-
malnie wykorzystuje. Linia 113 miała-
by kursować na trasie FaLenica – By-
sławska – patriotów – Widoczna – pło-
wiecka – Grochowska – WiatracZna, 
z dużą częstotliwością - w godzinach 
szczytu co 10 minut, a poza szczytem 
i w dni świąteczne co 15 minut.

niestety, zdecydowana większość 
pasażerów, w przeciwieństwie do 
wspomnianego internauty, nie uznaje 
spóźniającej się linii za „bezbłędną”. 
przeciwnie, do Ztm wpływają  skargi 
na nieregularne kursowanie linii 521. 
Opóźnienia są nieuniknione przy dłu-
giej trasie prowadzącej przez centrum 
miasta. Dlatego Ztm zaproponował 

dLaczego 113 Zamiast 521

DZięKi ZmianOm 
ZaprOpOnOWanym 

prZeZ Ztm 
autOBusy na 

terenie WaWra 
BęDą KursOWały 

BarDZieJ 
reGuLarnie  

i punKtuaLnieJ.
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równie szybkie, ale znacznie bardziej 
regularne połączenie, z dogodną prze-
siadką do tramwajów na pradze połu-
dnie. Komunikacja szynowa – jak wy-
nika z systematycznie wykonywanych 
przez Ztm pomiarów – jest szybsza  
i bardziej efekt ywna (przewozi 
więcej pasażerów) w porównaniu  
z autobusami.

Koleją najszybciej
Obecnie czas podróży linią 521 z Fa-
lenicy do centrum (uwzględniający 
średni czas oczekiwania na przystan-
kach i czas jazdy zgodnie z rozkładem) 
wynosi 53 minuty. Jednak w praktyce 
często czas ten wydłuża się o kilka lub 
kilkanaście minut z powodu korków na 
trasie. W przypadku połączenia linią 
113 z przesiadką do tramwaju np. 9 lub 
24 czas podróży zgodnie z rozkładem 
jazdy będzie tylko nieznacznie dłuż-
szy (średnio o ok. 6 minut), ale dzię-
ki przejazdowi na znacznym odcinku 
tramwajem poruszającym się po wy-
dzielonym torowisku. należy jednak 
pamiętać, że podstawowym środkiem 

transportu z rejonu ul. patriotów do 
śródmieścia pozostanie kolej.  Jazda 
pociągiem sKm lub Kolei mazowiec-
kich z przystanku Warszawa Falenica 
do przystanku Warszawa śródmieście 
zgodnie z rozkładem jazdy trwa tylko 
ok. 32 minut. podróż z pętli Falenica 
do centrum autobusem (113 lub 161) 
oraz pociągiem sKm lub Kolei mazo-
wieckich potrwa 47-49 minut (przy 
uwzględnieniu średniego czasu ocze-
kiwania na przystankach i czasu jazdy 
zgodnie z rozkładem).

Z pomiarów Ztm wynika, że linię 
521 zaczęło charakteryzować nie-
równomierne wykorzystanie przez 
pasażerów. Znacznie więcej osób 
podróżuje między Falenicą i Gocław-
kiem niż na odcinku trasy przebiega-
jącym ulicami: Waszyngtona – al. Je-
rozolimskie – Grójecka, czyli wzdłuż 
zmodernizowanej w ostatnich latach 
linii tramwajowej. Znaczna część pa-
sażerów podróżujących z Wawra w 
kierunku śródmieścia przesiada się 
na Gocławku do tramwajów. Z badań  

Przejazd autobusem z Falenicy 
do centrum zajmuje średnio  

53 minuty, koleją 32.
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przeprowadzonych przez Ztm wynika,  
że w szczycie porannym, w ciągu go-
dziny z Falenicy do przystanku Gocła-
wek linią 521 jechało 735 osób, a po ru-
szeniu z tego przystanku – dalej w kie-
runku centrum – w pojeździe pozostało 
485 pasażerów. prawie 300 osób prze-
siadło się do tramwajów. Za ich decyzją 
przemawia fakt, iż mimo konieczności 
skorzystania z przesiadki czas podró-
ży z wykorzystaniem linii tramwajowej 
stał się krótszy niż w przypadku dalszej 
jazdy autobusem utykającym w coraz 
większych korkach. Oznacza to, że już 
obecnie wielu podróżnych wybiera 
rozwiązanie zaproponowane przez 
Ztm w projekcie.

1 sKM = 3 autobusy
Zbadano także, że w ciągu godziny 
porannego szczytu w autobusach li-
nii 521 na moście poniatowskiego  
w kierunku centrum podróżowało 420 
osób. Do przewiezienia tylu pasaże-
rów wystarczą trzy autobusy przegu-
bowe lub jeden skład kolejki sKm. aby 
utrzymać połączenie linią autobusową 
pomiędzy Wiatraczną i szczęśliwcami 
oraz zapewnić proponowaną częstotli-
wość co 10 minut, potrzebne byłoby aż 
7 dodatkowych autobusów, które moż-
na wykorzystać lepiej. Zamiast kurso-
wać wzdłuż linii tramwajowej, mogłyby 
zostać skierowane do obsługi rozwija-
jących się osiedli, których mieszkańcy 
nie mają dostępu do komunikacji szy-
nowej. autobusy, które są tam jedynym 
środkiem transportu, będą przydatne 
dla większej liczby pasażerów. Zgod-
nie z projektem - opartym na wynikach 
obserwacji zachowań komunikacyj-
nych mieszkańców Wawra - można je 
będzie wykorzystać do zasilenia linii, 
które obecnie kursują z niskimi czę-
stotliwościami w rozbudowujących 
się rejonach dzielnicy, m.in. linii 142, 
146, 147. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, 
że wzdłuż trasy linii 521 od kilku mie-
sięcy kursuje linia sKm, która sukce-
sywnie „przejmuje” kolejnych pasaże-
rów z linii autobusowych, utrzymywa-
nie mało atrakcyjnej i słabo wykorzy-
stywanej linii kosztem rozwijających 
się nowych osiedli, trudno uznać za 
uzasadnione.

mieszkańcy Wawra, niezadowoleni 
z faktu, że linia przyspieszona zosta-
nie zastąpiona zwykłą powinni zwró-

cić uwagę, że na odcinku łączącym ich 
dzielnicę z rondem Wiatraczna autobu-
sy 521 omijają obecnie tylko dwa przy-
stanki. „przyspieszenie” po skróceniu 
trasy byłoby więc znikome. urucho-
mienie dwóch dodatkowych przystan-
ków warunkowych na trasie linii 113 
poprawi dostępność do komunikacji 
miejskiej, a jednocześnie nie wpłynie 
negatywnie na czas podróży.

uspokoić można także mieszkańców 
Ochoty, obawiających się, iż po „zabra-
niu” linii 521 z odcinka przez centrum, 
znacznie pogorszy się komunikacja 
dla ich dzielnicy. przykładowo (wiele 
sygnałów dotyczyło tej kwestii), bez-
pośrednie połączenie z przystankiem 
BitWy WarsZaWsKieJ utracą tylko 
pasażerowie korzystający z sąsied-
niego przystanku OpacZeWsKa. Bez-
pośrednie połączenie do przystanku 
BitWy WarsZaWsKieJ ze szczęśliwic 
w dalszym ciągu będą zapewniać linie 
186 lub 414.

na ochocie bez zMian
Wszystkie merytoryczne wnioski zgło-
szone przez pasażerów w konsulta-
cjach zostaną przeanalizowane, aby 
wybrać optymalne rozwiązanie. Jesz-
cze raz trzeba jednak podkreślić, że 
do Ztm w ramach konsultacji docie-
rają rozbieżne wnioski, dotyczące tak-
że linii 521. „Zostawcie tak jak jest. po 
co zmiany, ludzie są zadowoleni z ta-
kich tras jakie są” – pisze jedna z pa-
sażerek. Okazuje się, że nie wszyscy, 
bo mieszkaniec Wawra komentuje pro-
jekt następująco:  „Latami czekamy na 
te zmiany i nic się nie zmienia! 521 to 
linia dogorywająca, ciągłe korki, chce-
my dojazdu do sKm i nawet częstsze-
go sKm”. Ztm w projekcie „wawerskim” 
spełnia postulat zapewnienia szybsze-
go i wygodniejszego połączenia z ko-
munikacją szynową. Warto też dodać, 
że drugi postulat pasażera, dotyczą-
cy zwiększenia częstotliwości kurso-
wania pociągów, Ztm będzie starał się 
spełnić, zabiegając o poprawę wspól-
nej oferty Km i sKm, tak jak stało się to 
na linii do pruszkowa. 

PasażeroWie 
już Korzystają 
z rozWiązania 

zaProPonoWanego 
Przez ztM. 

WięKszość z nich 
Przesiada się na 

gocłaWKu  
W traMWaj.

W y D a r Z e n i a
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nasze społeczeństwo starzeje się. 
Dostrzegają to demografowie, a od-
czuwać będziemy wszyscy, coraz do-
tkliwiej wraz z pogłębiającą się dys-
proporcją pomiędzy kurczącymi się 
szeregami osób aktywnych zawodowo  
i rosnącą liczbą emerytów. Decyzja 
o zostaniu mamą nie jest łatwa. Jej 
podjęcie utrudniają m.in. względy 
ekonomiczne, nie zawsze prorodzin-
ne nastawienie pracodawców, brak 
stabilizacji i tempo codziennego  
życia. Kobiety decydujące się na ma-
cierzyństwo zasługują na wsparcie. 
nie trzeba wiele, aby im go udzielić. 
Konieczność dotarcia do pracy, na ba-
dania czy wizyty lekarskie sprawiają, 
iż kobiety nawet w bardzo zaawanso-
wanej ciąży są częstymi pasażerka-
mi z komunikacji miejskiej. Bądźmy 
życzliwi i pomocni, kiedy spotkamy 
je w autobusie, tramwaju, metrze czy 
pociągu podmiejskim. 

podróżując komunikacją publiczną 
przyszła mama musi być bezpieczna 
i czuć się bezpiecznie wśród ludzi. 
chcemy to przesłanie przekazać pod-
czas pierwszej tegorocznej odsłony 
kampanii informacyjno-edukacyjnej 
„przyjacielu, ustąp miejsca”, która 
rozpocznie się 16 maja. 

W środkach miejskiego transportu 
kobieta w ciąży jest narażona na nie-
bezpieczeństwo, m.in. w przypadku 
nagłego hamowania czy podczas jaz-
dy w tłoku. Dodatkowo, w końcowym 
okresie przed rozwiązaniem jest jej 
po prostu ciężko. ustąpienie miejsca, 
zapytanie czy nie potrzebuje pomocy, 
np. gdy widzimy, że mogła nagle po-
czuć się słabo to gesty, które powinny 
być ludzkim odruchem. niestety, w co-
dziennym pędzie – często  nieświado-
mie, niektórzy o tym zapominają.

problematyka pomocy i ustępowa-
nia miejsca wszystkim potrzebującym 
– kobietom w ciąży, ale także ludziom 
starszym, niepełnosprawnym jest wpi-
sana na stałe w działania edukacyjno-
informacyjne Ztm. chcemy, aby prze-
słanie wzajemnej życzliwości przebi-
jało się na co dzień do świadomości 
pasażerów komunikacji publicznej, 
szczególnie do młodych ludzi.

promowania postaw pasażera uczu-
lonego na potrzebujących pomocy nie 
ograniczamy do apelowania o ustępo-
wanie miejsca tylko tam, gdzie znajdu-
ją się miejsca oznaczone piktograma-
mi. Bądźmy pomocni we wnętrzu po-
jazdu, na przystanku, na peronie. trzy 
odsłony kampanii „przyjacielu, ustąp 
miejsca”, zorganizowane przez Ztm w 
2010 roku pokazały, że warto o tym 
przypominać.

materiały informacyjne w taborze, 
publikacje w prasie i programy tele-
wizyjne zainicjowały ożywione dys-
kusje. Ztm otrzymał mnóstwo listów  
i maili od osób, których dotyczyła 
kampania. przyszłe mamy dzieliły się 
swoimi problemami i obserwacjami. 
Opisywały kłopotliwe sytuacje i prze-
szkody, na jakie napotykają podczas 
codziennych podróży po Warszawie. 
taki odzew jest cenny dla organiza-
tora transportu. Wskazuje, co zmienić  
w funkcjonowaniu komunikacji i pod-
powiada, na jakie zjawiska zwrócić 
uwagę organizując kampanie społecz-
ne i działania edukacyjne.

W 2011 roku po raz drugi patronat 
merytoryczny nad kampanią objął in-
stytut matki i Dziecka. partnerami 
kampanii są: city channel, ams, ströer, 
radio Kampus, aktivist oraz portal dla-
studenta.pl.

prZyJacieLu,  
usTąp miejsca

Polacy coraz rzadziej decydują się na 
dziecko. Według prognoz, po krótkim 

okresie dodatniego przyrostu naturalne-
go, od 2014 roku populacja Polski zno-

wu zacznie spadać w następstwie male-
jącej liczby urodzeń. W połowie lat 80. 

XX w. było ich 700 tys. rocznie, obecnie 
- 400 tys. Według szacunków Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych obecnie na 

jednego emeryta przypada czterech 
pracujących. W 2030 roku będzie ich już 

tylko dwóch, natomiast w 2050 na 15 
milionów osób pracujących przypadnie 

aż 11 milionów emerytów.
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nOWa taryFa pOtrZeBna 

„od zaraz”!
WarsZaWsKa sieć KOmuniKacyJna Jest 
naJWięKsZa W pOLsce i JeDna Z naJWięKsZycH 
W eurOpie. prZeWOZi naJWięceJ 
pasaŻeróW W KraJu. na FunKcJOnOWanie 
KOmuniKacJi stOLica WyDaJe naJWięceJ 
spOśróD WsZystKicH pOLsKicH 
miast. WarsZaWsKi transpOrt 
puBLicZny rOZWiJa się BarDZO 
DynamicZnie, aLe sZyBKO rOsną 
KOsZty JeGO FunKcJOnOWania. 
ceny BiLetóW JuŻ nie. 

11
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B
ilety w Warszawie należą do 
najtańszych w kraju. Wyso-
kość opłat za przejazdy nie 
„nadąża” za wzrostem infla-
cji czy za wzrostem płac. sys-

tematycznie więc spada rentowność 
stołecznego transportu publicznego. 
tymczasem wraz z rozwojem sieci, ro-
sną również potrzeby i oczekiwania 
pasażerów. Żeby im sprostać, taryfa 
biletowa w Warszawie wymaga grun-
townej zmiany. 

Jak duża jest sieć komunikacji miej-
skiej organizowanej przez Ztm świad-
czą liczby. na ulice codziennie wyjeż-
dża ponad 1550 autobusów. Do tego 
należy doliczyć autobusy kursujące na 
liniach nocnych oraz lokalnych liniach 
organizowanych przez Ztm wspólnie 
z podwarszawskimi gminami. po szy-
nach kursuje też ok. 400 składów 
tramwajowych, ponad 30 pociągów 
metra oraz 12 pociągów szybkiej Ko-
lei miejskiej. codziennie odnotowywa-
nych jest ponad 2,5 mln przejazdów. 

sieć komunikacyjna w aglomeracji 
warszawskiej sukcesywnie się rozwi-
ja. uruchamiane są nowe linie, a auto-
busy docierają w te rejony, które jesz-
cze niedawno pozbawione były komu-
nikacyjnej obsługi. 

imponująca jest skala wymiany ta-
boru. W latach 2006 – 2010 na ulice 
Warszawy wyjechało ponad 900 no-
woczesnych autobusów. stolica kupiła 
także 60 wysokopodłogowych wago-
nów tramwajowych, 15 niskopodłogo-
wych pociągów pesy oraz podpisała 
umowę na dostawę 186 najnowocze-
śniejszych tramwajów typu swing. nie 
można zapomnieć o 6 nowych pocią-
gach sKm oraz o zaplanowanej na ten 
rok dostawie 13 składów do obsługi 

tzw. linii „lotniskowej” i 6 po-
ciągach, które przyjadą do 

Warszawy w przyszłym 
roku. ten obraz nie 

byłby pełny bez in-

formacji o zakupie 72 wagonów metra 
oraz o podpisaniu umowy na kolejne 35 
jednoprzestrzennych pociągów, które 
będą obsługiwały m.in. budowaną ii li-
nię. intensywnie rozwijana komunika-
cja szynowa jest najbardziej efektywna 
i najszybsza, ale też i najdroższa.

Koszty rosną szybciej  
niż WPłyWy z biletóW
Koszty utrzymania komunikacji ro-
sną dynamicznie. Jej funkcjonowanie 
w 2006 roku kosztowało budżet mia-
sta ponad miliard zł. Dwa lata później 
kwota ta wyniosła już prawie 1,4 mld 
zł. W ubiegłym roku wzrosła o kolejne 
300 milionów zł. Według tegorocznego 
planu na komunikację miejską Warsza-
wa będzie musiała wydać ponad 2 mld 
zł, czyli dwa razy więcej niż 5 lat temu! 

Oczywiście – wpływy ze sprzeda-
ży biletów także rosną. Jednakże dużo 
wolniej i z roku na rok maleje rentow-
ność warszawskiej komunikacji. O ile 
w 2006 r. przekraczała 43 proc., o tyle 
dwa lata później wpływy z biletów po-
krywały niewiele ponad 38 proc. kosz-
tów. W 2009 r. było to już niecałe 37 
proc. W roku ubiegłym rentowność spa-
dła do ok. 34 proc. szacuje się, że ren-
towność komunikacji w roku bieżącym 
wyniesie niecałe 31 proc.! 

to najniższy poziom rentowności 
spośród polskich dużych miast. sto-
licę wyprzedzają: Kraków, szczecin, 
Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, radom, 
Kielce, elbląg, tarnów, słupsk czy 
Biała podlaska. Wyprzedza ją nawet  
Wałbrzych i Jaworzno. W Bydgoszczy, 
Kielcach, elblągu, słupsku i Białej pod-
laskiej wpływy z biletów pokrywają 
od 40 do 47 proc. kosztów funkcjono-
wania komunikacji. szczecin, Gdańsk 
i Lublin mogą pochwalić się rentow-
nością na poziomie powyżej 50 proc. 
rekordzistami są: radom, tarnów i Kra-
ków. W tych trzech miastach wskaźnik 
rentowności sięga prawie 60 proc.! 
Dla przykładu, według danych za  
 i półrocze 2010 r. radom na 

komunikację wydał prawie 
24 mln zł. Wpływy z tytułu 

sprzedaży biletów przekro-
czyły 14 mln zł. 

rentowność komunikacji 
maleje. 31 Proc. to najniższy. 

wskaźnik sPośród dużych  
miast Polski.

Według 
tegorocznego 

Planu na 
KoMuniKację 

MiejsKą 
WarszaWa 

będzie Musiała 
Wydać Ponad 

2 Mld zł, czyli 
dWa razy Więcej 

niż 5 lat teMu!
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droga i tania jednocześnie 
paradoksalnie – warszawska komuni-
kacja miejska jest jednocześnie naj-
droższą i najtańszą. Jak to możliwe? 
2 mld zł, jakie stolica będzie musiała 
wydać w bieżącym roku na jej funk-
cjonowanie, to więcej niż wydadzą 
Kraków, poznań, Gdańsk, Gdynia, Byd-
goszcz, Lublin i jeszcze kilka innych 
miast łącznie. a najtańsza jest dla pa-
sażera. ceny biletów w Warszawie są 
najniższe w całej polsce. 

tymczasem pasażer, w ramach jedne-
go biletu, ma nieograniczone możliwo-
ści poruszania się po mieście oraz po 
terenie całej aglomeracji. Do dyspozy-
cji są autobusy, tramwaje i metro oraz 
pociągi. podróżować może nie tylko 
szybką Koleją miejską, ale – w ramach 
Wspólnego Biletu – Kolejami mazo-
wieckimi, także składami Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej (na pewnym odcinku) 
oraz wybranymi pociągami przewozów 
regionalnych. ponadto na terenie pod-
warszawskich gmin kursują lokalne au-
tobusowe linie dowozowe, czyli popu-
larne „eLki”, a także – w ramach spe-
cjalnej oferty – autobusy Komunikacji 
miejskiej łomianki. Dzięki temu można 
bez przeszkód dojechać np. z Wołomi-
na przez Warszawę do Legionowa lub 
ze starych Babic do radzymina. 

Bilety kupić można wszędzie. są do-
stępne w kioskach z prasą i na pocz-

tach. punktów kodowania Warszaw-
skiej Karty miejskiej jest ponad tysiąc. 
sukcesywnie instalowane są kolejne 
biletomaty w stolicy oraz na tere-
nie miejscowości podwarszawskich.  
W sumie jest ich już ok. 250. pojawiają 
się także w autobusach, tramwajach i 
pociągach sKm. Bilety w Warszawie ku-
pować można również przez telefon ko-
mórkowy (czasowe i krótkookresowe) 
oraz internet (długookresowe). można 
je kodować nie tylko na karcie miejskiej, 
ale także na elektronicznej Legitymacji 
studenckiej oraz specjalnej karcie płat-
niczej banku citi Handlowego. 

tymczasem ceny biletów w stolicy 
są najniższe spośród wszystkich miast. 
porównajmy najpopularniejsze rodza-
je biletów. 

Zacznijmy od jednorazowego.  
W Warszawie kosztuje on 2,80 zł . 
można go kasować w liniach dzien-
nych zwykłych i przyspieszonych oraz  
w liniach nocnych w i strefie bileto-
wej. W poznaniu bilet jednorazowy 
na linie zwykłe kosztuje 3 zł a obej-
mujący linie przyspieszone – 4,40 zł. 
rekordzistą jest tu Opole. Za jeden 
przejazd linią dzienną pasażer mu-
si zapłacić wprawdzie tylko 2,60 zł, 
jednak pojedyncza podróż linią nocną 
kosztuje już aż 6,40 zł. 

na korzyść Warszawy wypadają tak-
że ceny innego bardzo popularnego bi-
letu – biletu dobowego. Jego koszt to  
9 zł (w i strefie). uprawnia do nieograni-
czonej liczby przejazdów. W łodzi jest 
o 60 groszy droższy. W Gdyni kosztuje 
już 10 zł, w szczecinie 11 zł a w Byd-
goszczy, Katowicach i poznaniu – 12 zł. 

Jeszcze większe różnice widać, gdy 
porówna się ceny biletów miesięcz-
nych. W Warszawie bilet imienny 
30-dniowy, ważny w i strefie kosztuje 
78 zł. upoważnia do podróżowania 
liniami dziennymi i nocnymi. W cza-
sie jego ważności pasażer może od-
być nieograniczoną liczbę podróży.  
W poznaniu taki bilet kosztuje 81 zł,  
w Lublinie 84 zł, a w Gdyni 86 zł. 
różnica w cenie biletu miesięcznego 
między Warszawą a Olsztynem jest 
jeszcze większa. pasażerowie w tym 
mieście muszą zapłacić za niego 98 zł. 
rekordowo drogie bilety miesięczne 
są w szczecinie i toruniu. Obejmujące 
także linie przyspieszone kosztują tam 
odpowiednio: 138 i 140 zł. 

pasażerom, którzy bardzo często 
korzystają z komunikacji miejskiej  

Utrzymanie cen biletów na obecnym poziomie – i tym samym utrzymanie obecnego 
poziomu wpływów do budżetu miasta – grozi redukowaniem nakładów na komunika-
cję miejską, a co za tym idzie pogarszaniem się standardu podróżowania lub koniecz-
nością przesuwania i tak niewystarczających środków finansowych z innych dziedzin, 
których potrzeby są równie ważne, takich jak: edukacja, zdrowie czy kultura. Decyzja  
o podniesieniu cen biletów jest niewątpliwe bardzo trudna. Dlatego władze miasta po-
dejmują ją bardzo rzadko. Jest ona jednak nieuchronna i potrzebna dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania nie tylko samej komunikacji, ale i całego miasta. Nie moż-
na zapomnieć, że wraz ze wzrostem zainteresowania korzystaniem z komunikacji miej-
skiej, zwiększają się także wymagania pasażerów dotyczące jakości i komfortu po-
dróżowania. To nakłada na władze miasta obowiązek modernizowania istniejącej in-
frastruktury, dokonywania zakupów nowego taboru, dostosowywania systemu do po-
trzeb osób starszych i niepełnosprawnych oraz budowy nowych połączeń (II linia me-

tra, nowe trasy tramwajowe). Z roku na rok rosną też koszty 
paliwa, usług, ceny taboru oraz koszty pracy. Budżet przewi-
dziany na komunikację miejską obciążają także oczekiwane 
przez mieszkańców inwestycje, czy też zwiększanie często-
tliwości kursowania. Niestety, wszystko to wymusza wzrost 
cen biletów za przejazdy.

dr iNż. aNdrzej brzezińsKi 
z Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, 
współautor „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu 
Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”

Pasażer,  
W raMach 

jednego 
biletu, Ma 

nieograniczone 
MożliWości 

Poruszania się 
Po Mieście oraz 

Po terenie całej 
agloMeracji
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w Warszawie, najbardziej opłaca się 
zakup biletu 90-dniowego. Za kontrakt 
imienny, ważny w i strefie zapłacimy 
tylko 196 zł. W zamian, pasażer może 
podróżować bez ograniczeń wszystkimi 
liniami dziennymi i nocnymi. a jak ceny 
tych biletów kształtują się w innych du-
żych miastach? Lublin – 216 zł, poznań – 
236 zł, a Katowice – 240 zł. Jeśli jednak 
pasażer chciałby taki bilet kupić w Kra-
kowie – wydałby na niego już 276,40 
zł. na zakończenie, jako ciekawostka, 

szczecin. Za bilet 3-miesięczny, ważny 
również na liniach pospiesznych, trzeba 
tam zapłacić... 360 zł. 

również w porównaniu z innymi sto-
licami europejskimi, w Warszawie ceny 
biletów są najniższe. najdroższe bilety 
komunikacji miejskiej mają podróżu-
jący w Berlinie. Za bilet jednorazowy  
w tym mieście trzeba zapłacić 2,30 
euro, czyli ok. 9 zł. najpopularniejszy 
bilet 30-dniowy imienny to wydatek 
rzędu 74,00 euro (ok. 290,00 zł).

W tyle za inflacją
ceny biletów w Warszawie nie 
uwzględniają ani zauważalnego wzro-
stu płac, ani nawet wskaźnika inflacji.  

Kiedy w 2001 r. Zarząd transportu 
miejskiego wprowadził w Warszawie 
nowy, rewolucyjny system bileto-
wy (obecnie obowiązujący), w życie 
weszła także nowa taryfa opłat za 
przejazdy. ceny najpopularniejszych 
rodzajów biletów to: jednorazowy  
– 2,40 zł; dobowy – 7,20 zł a 30-dnio-
wy imienny miejski (według obecnej 
taryfy – ważny tylko w i strefie) – 66 zł.  
W dalszej analizie potraktujemy to ja-
ko punkt wyjściowy.

mijały kolejne lata. Zwiększała się 
zarówno minimalna, jak i średnia pła-

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Warszawie obserwuję od 2008 roku, czy-
li od początku powołania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Białej Podlaskiej. Od mo-
mentu powstania ZKM korzystaliśmy z doświadczeń i porad Zarządu Transportu Miej-
skiego. Na wzór Warszawy wprowadziliśmy u siebie reformy w układzie linii komuni-
kacyjnych, badania napełnień pojazdów. Zwiększamy też częstotliwości kursowania 
i uaktualniamy przepisy porządkowe. Obserwując popularność biletów czasowych w 

stolicy wprowadziliśmy takie również i w Białej Podlaskiej. Bar-
dzo ważnym i cennym elementem warszawskiej polityki taryfo-
wej jest to, że ceny biletów są zdecydowanie bardziej korzystne 
dla pasażerów, którzy korzystają z biletów okresowych, a więc 
podróżują komunikacją codziennie. Stosunek ceny biletu długo-
okresowego do liczby przejazdów na podstawie biletu jednora-
zowego jest bardzo korzystny.

Tadeusz ułaNoWicz 
dyrektor zarządu Komunikacji miejskiej w białej podlaskiej  

niezależnie od wieku studenci 
mają Prawo do 50 Proc. ulgi
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ca. rósł wskaźnik inflacji. a ceny bi-
letów „stały” w miejscu. i to aż przez 
siedem lat! 

tymczasem, uwzględniając jedynie 
sam poziom inflacji, już w 2004 r. ce-
na biletu jednorazowego powinna wy-
nosić ok. 2,70 zł. (poziom inflacji w po-
równaniu z 2001 – 11,7 proc.), dobo-
wego ok. 8 zł a 30-dniowego – ok. 74 
zł. tym samym znacznie zwiększyłyby 
się wpływy z biletów do ponad 471 mln 
zł a nie – jak w rzeczywistości – ponad 
443 mln zł. 

na podniesienie cen biletów władze 
Warszawy zdecydowały się jednak 
dopiero w 2008 r. i należy pamiętać o 
tym, że ceny niektórych biletów wzro-
sły, ale innych – jak np. biletów jed-
norazowych ważnych w obu strefach 
biletowych – spadły. Wprowadzono 
też niezwykle korzystny cenowo rocz-
ny Bilet seniora dla osób między 65. a 
70. rokiem życia. Kosztuje tylko 40 zł. 
Gdyby, przy układaniu nowego cenni-
ka za przejazdy, założyć podniesienie 
cen o poziom inflacji, która od 2001 
r. wzrosła o 21,5 proc., ceny biletów 
powinny być następujące: jednorazo-
wy – ok. 3 zł, dobowy – ok. 8,90 zł a 
30-dniowy – ok. 81 zł. tymczasem w 
nowej taryfie, która obowiązuje do 
dziś, ustalono cenę biletu na jeden 

przejazd na 2,80 zł, a 30-dniowego na 
78 zł. poziom inflacji uwzględniony 
został tylko w przypadku ceny biletu 
dobowego. Jego cena wynosi bowiem  
9 zł . tym samym wpływy z tytułu 
sprzedaży biletów, zamiast ponad 
605 mln zł, wyniosły jedynie ponad 
521 mln zł. 

Warto dodać, że – przynajmniej  
w przypadku ceny biletu 30-dniowe-
go – duże znaczenie miał fakt, że jest 
to bilet dla pasażerów korzystających 
z komunikacji bardzo często, którzy 
powinni mieć swego rodzaju „cenowe 
przywileje”. 

uwzględniając dalszy wzrost po-
ziomu inflacji w stosunku do 2001 r.,  
w roku ubiegłym pasażerowie za bile-
ty jednorazowe powinni płacić ok. 3,20 
zł. Kartoniki dobowe mogłyby koszto-
wać ok. 9,50 a kontrakty 30-dniowe  
– ok. 87 zł. Wtedy wpływy do budżetu 
miasta wyniosłyby prawie 700 mln zł.  
W rzeczywistości nie przekroczyły 569 
mln zł. 

Jeszcze inaczej powinny wyglądać 
ceny biletów komunikacji, jeśliby wziąć 
pod uwagę płace i ich wzrost. skoro pła-
ca minimalna wzrosła z 760 zł w roku 
2001 do 1317 zł w ubiegłym roku, cena 
biletu jednorazowego powinna wzro-
snąć odpowiednio z 2,40 zł do 4,16 zł. 
Wówczas bilet dobowy mógłby kosz-
tować 12,40 zł a 30-dniowy – nawet 
114 zł. Jeśliby z kolei wziąć pod uwagę 
wzrost średniej płacy z 2062 zł w 2001 
r. do 3203 zł w ubiegłym roku (dane za 
iii kwartał), ceny opłat za przejazdy by-
łyby jeszcze inne. Za bilet jednorazowy 
płacilibyśmy 3,70 zł, za dobowy – ok. 
11,10 zł, a za 30-dniowy ok. 102 zł. 

Jako ciekawostkę można by potrak-
tować wyliczenie ceny biletów według 
wzrostu kosztów funkcjonowania ko-
munikacji miejskiej. skoro w 2001 r. 
koszty usług komunikacyjnych wyno-
siły ok. 870 mln zł, a bilet jednorazo-
wy kosztował 2,40 zł to przy wzroście 
kosztów do ok. 1,7 mld zł w roku ubie-
głym (wzrost kosztów związany jest 
m.in. z dynamicznym rozwojem ko-
munikacji szynowej – Wspólny Bilet, 
nowe linie sKm), żeby utrzymać ten 
sam poziom zwrotu z tytułu sprzedaży 
biletów, za jeden przejazd pasażer po-
winien obecnie płacić... 5 zł. Bilet do-
bowy kosztowałby natomiast ok. 15 zł,  
a 30-dniowy ok. 138 zł. 

W ciągu 
ostatnich 

10 lat bilety 
Podrożały 
tylKo raz  

– W 2008 roKu

z metra korzysta codziennie 
Ponad 0,5 mln osób
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czego oczeKują PasażeroWie?
W grudniu ubiegłego roku, na zlece-
nie urzędu miasta, zostały przepro-
wadzone badania w ramach kolejnej 
edycji Barometru Warszawskiego. na 
podstawie ich wyniku można śmia-
ło stwierdzić, że komunikacja miej-
ska i jej rozwój są jednymi z najważ-
niejszych spraw dla większości miesz-
kańców stolicy. najczęściej pojawiała 
się odpowiedź, że najważniejsza jest 
rozbudowa metra. Wielu uczestników 
badania wskazało też na usprawnienie 
komunikacji miejskiej. Gdy pytania zo-
stały zawężone do tematyki transpor-
towej, w dalszym ciągu jednym z naj-
ważniejszych zadań, w opinii ankieto-
wanych, było budowanie kolejnych li-
nii metra. Warszawiacy biorący udział 
w badaniu zwrócili uwagę również na 
potrzebę budowy nowych tras tram-
wajowych, wymianę taboru oraz mo-
dernizację istniejącej infrastruktury 
tramwajowej. 

Jako jedne z najważniejszych po-
zytywnych cech komunikacji wymie-
nione zostały: zasięg komunikacji, du-
ża liczba autobusów niskopodłogo-

wych oraz wysoka częstotliwość kur-
sowania. 

Na tej podstawie można wyciągnąć 
wnioski, że dla pasażerów liczą się 
przede wszystkim „twarde”, czyli in-
frastrukturalne inwestycje oraz po-
prawa komfortu podróżowania, czyli 
inwestycje w tabor. Dzięki nowemu 
taborowi możliwe będzie zwiększenie 
zasięgu komunikacji, a ponadto popra-
wa częstotliwości kursowania, a co za 
tym idzie zmniejszy się również tłok 
w pociągach, tramwajach, autobusach 
i metrze. 

realizując oczeKiWania
rozpoczęła się budowa centralnego 
odcinka ii linii metra pomiędzy sta-
cjami rondo Daszyńskiego a Dworzec 
Wileński, której zakończenie planowa-
ne jest na koniec 2013 roku. aby pa-
sażerowie mogli w pełni skorzystać 
z możliwości udogodnienia w podró-
ży, a miasto odczuło zdecydowaną 
poprawę funkcjonowania transportu, 
konieczne jest doprowadzenie tej in-
westycji do jak najszybszego zakoń-
czenia.

JeśLi nie pODWyŻKa  

– To co?
BuDOWa metra 
i nOWycH tras 

tramWaJOWycH 
OraZ Wymiana 
taBOru – teGO 

cHcą pasaŻerOWie 
KOrZystaJący  

Z WarsZaWsKieJ 
KOmuniKacJi. Ztm 

reaLiZuJe icH 
OcZeKiWania  

i suKcesyWnie 
rOZWiJa transpOrt 

puBLicZny nie tyLKO 
W stOLicy, aLe  

i W aGLOmeracJi. 
JeGO rOZWóJ Jest 

JeDnaK BarDZO 
KOsZtOWny. cZy BeZ 
GruntOWneJ Zmiany 

taryFy BiLetOWeJ 
miastO BęDZie W 
stanie sprOstać 

WymaGaniOm 
pasaŻeróW?

wsPólny bilet obejmuje 29 Pod-
warszawskich gmin. korzystając  

z usług ztm mieszkańcy tych miejsco-
wości od 2009 roku zaoszczędzili 

nawet kilka tysięcy złotych.
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Bogate plany inwestycyjne ma-
ją tramwaje Warszawskie. Jeszcze  
w tym roku powstać ma „łącznik” 
tramwajowy na ul. powstańców ślą-
skich (między Górczewską a radiową). 
W 2013 r. planowane jest uruchomie-
nie linii tramwajowej przez most pół-
nocny. rok później odtworzona ma 
zostać linia tramwajowa między ul. 
Ordona i Kasprzaka. przewiduje się 
także budowę linii tramwajowej na 
planowanym moście Krasińskiego. 

mieszkańcy Warszawy oczekują 
również rozpoczęcia innych prac: po-
łączenia ul. puławskiej przez Gowor-
ka i sobieskiego z miasteczkiem Wila-
nów, al. Waszyngtona z pętlą Gocław, 
ul. Kasprzaka i Dworca Zachodniego 
z ul. Banacha, a także poprowadze-
nia linii tramwajowej wzdłuż ul. mo-
dlińskiej. 

Wkrótce rozpocznie się budowa 
wschodniego odcinka linii tramwa-
jowej na tarchomin. Zostaną zakoń-
czone prace modernizacyjne linii 
tramwajowej w ciągu trasy W-Z oraz 
kontynuowana będzie modernizacja 
tej linii dalej – do ronda Waszyngtona. 
ta ostatnia inwestycja stanowi jeden 
z elementów przygotowań stolicy do 
finałowego turnieju mistrzostw euro-
py w piłce nożnej ueFa eurO 2012. 

Obsługa transportowa mistrzostw to 
wyzwanie dla warszawskiego trans-
portu zbiorowego, którego jednym  
z podstawowych fragmentów będzie 
połączenie kolejowe lotniska Frydery-
ka chopina z centrum miasta i stadio-
nem narodowym.

staWiaMy na noWoczesny 
tabor
stare, rozsypujące się tramwaje z lat 
60. oraz kopcące ikarusy, odchodzą 
już do przysłowiowego lamusa. na 
ulice wyjeżdżają nowoczesne pojazdy  
o wysokim standardzie i spełniające 
rygorystyczne normy czystości spalin. 

miejskie Zakłady autobusowe ku-
pią dla stolicy aż 770 nowych, nisko-
podłogowych autobusów. tramwaje 
Warszawskie oprócz 186 niskopodło-
gowych swingów chcą kupić dodatko-
wo 48 kolejnych składów (w ramach 
możliwości finansowych spółki). 

35 pociągów, do obsługi głównie ii 
linii, kupi metro Warszawskie. Będą to 
pociągi niemieckiego siemensa. 13 
jednostek kupuje także szybka Kolej 
miejska. pociągi o wdzięcznej nazwie 
elf, będą kursować na linii łączącej 
Lotnisko chopina z centrum oraz ze 
stadionem narodowym. 

tegoroczne  
reMonty toróW 
traMWajoWych  

są reKordoWe 

zostaną zakończone Prace mo-
dernizacyjne linii tramwajowej 
w ciągu trasy w-z



t e m a t  n u m e r u

18

www.ztm.waw.pl

rozWój Kosztuje. i to nieMało!
inwestycje infrastrukturalne są bardzo 
kosztowne. Dodatkowo cały proces bu-
dowlany jest długotrwały, a działal-
ność inwestycyjna nie przynosi wy-
miernych efektów w postaci wpływów 
związanych z eksploatacją.

najdroższa oczywiście jest budowa 
metra. Wydrążenie centralnego odcin-
ka ii linii pochłonie 4,1 mld zł. przygo-
towania (w latach 2011-2014) do budo-
wy odcinka wschodniego i zachodnie-
go kosztować będą 20 mln zł. 

Koszt budowy tramwajowego „łącz-
nika” na powstańców śląskich wynie-
sie ok. 31 mln zł. Droższe będzie po-
prowadzenie linii tramwajowej na tar-
chomin przez most północny. inwesty-
cja kosztować ma ok. 235 mln zł (bez 
kosztów zakupu taboru). Budowa tram-
waju na planowanym moście Krasiń-
skiego pochłonąć może ok. 60 mln zł. 
Kolejne 45 mln zł miasto wyda na od-
budowę linii tramwajowej między ul. 
Ordona i Kasprzaka. 

Budowa węzła przesiadkowego w 
ursusie niedźwiadku, w którym będzie 
przystanek kolejowy, przejście pod to-
rami kolejowymi oraz parking parkuj i 
Jedź, to koszt ok. 24 mln zł. 

Do tego należałoby doliczyć koszty 
nieinwestycyjne. planowane zwięk-
szenie prędkości i częstotliwości kur-
sowania i linii metra według szacun-

ków kosztować może ok. 9 mln zł. 
Funkcjonowanie linii sKm z Lotniska 
chopina, która zostanie uruchomiona 
jeszcze w tym roku to wydatek rzędu 
95 mln zł rocznie (bez kosztów tabo-
ru). uruchomienie przewozów na kole-
jowej linii obwodowej – ok. 180 mln zł. 

Dodatkowe środki finansowe mia-
sto będzie musiało wydać na funkcjo-
nowanie przewozów kolejowych w ra-
mach planowanego rozszerzenia stre-
fy Wspólnego Biletu. 

niebagatelne kwoty miasto przezna-
czać będzie także na wymianę taboru. 
Zakup autobusów będzie kosztować 
ponad 790 mln zł, a tramwajów - ok. 
1,6 mld zł. Za nowe składy metra miej-
ska spółka zapłaci ok. 1,8 mld zł. na 
pociągi sKm trzeba będzie wydać ok. 
300 mln zł. 

sKąd Wziąć Pieniądze?
Źródłem finansowania inwestycji i mo-
dernizacji taboru jest przede wszyst-
kim budżet miasta, który obecnie zbli-
ża się do granicy możliwości zaciąga-
nia dalszych zobowiązań. środki wła-
sne spółek transportowych wspiera-
ne kredytami bankowymi są ograni-
czone. środki z programów unii euro-
pejskiej wymagają zaangażowania po-
ważnych nakładów z budżetu; unia re-
funduje część faktycznie poniesionych 
kosztów. 

Wyzwaniem dla budżetu samorządu 
stało się podniesienia przez centralną 
administrację stawki Vat na usługi 
transportowe, z dotychczasowych 7 
do 8 proc. W ostatnich latach istotnie 
wzrosły też ceny paliw i energii elek-
trycznej, czyli podstawowych elemen-
tów składowych kosztów usługi trans-
portowej. modernizacja i rozbudowa 
infrastruktury oraz odnowa taboru 
powoduje wzrost amortyzacji, która w 
wielu przypadkach była już bliska zeru.

przy tym założenia aktualnej Wielo-
letniej prognozy Finansowej miasta nie 
dają możliwości dalszego zwiększania 
wydatków na rozwój komunikacji bez 
jednoczesnego zwiększenia docho-
dów. analiza zapisów wspomnianej 
prognozy prowadzi do refleksji, że 
kluczową możliwością spełnienia po-
stawionych wymogów finansowych 
– poza poszukiwaniem środków ze 
źródeł zewnętrznych (np. zwiększenie 
przychodów z rozszerzenia strefy płat-
nego parkowania) lub kosztem innych 
wydatków – jest zmiana taryfy bile-

wydatki na komunikację  
miejską w Polskich miastach

 dla PasażeróW 
liczą się „tWar-
de” infrastruK-

turalne inWe-
stycje oraz

PoPraWa KoM-
fortu Podró- 

żoWania, czyli 
inWestycja  

W tabor.

WarszaWa 
2 Mld zł

KRAKóW 
363 MLN

GDYNIA 
158 MLN

GDAŃSK 
220 MLN

BYDGOSZCZ 
162 MLN

POZNAŃ 
348 MLN

LUBLIN 
117 MLN
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towej. Jest to uzasadnione tym bar-
dziej, że według „niebieskiej księgi” 
dla sektora transportu publicznego, 
autorstwa inicjatywy Jaspers, która 
jest wyznacznikiem dla tworzenia ana-
liz ekonomiczno-finansowych dla pro-
jektu, który stara się o dofinansowanie 
z ue (w przypadku Warszawy jest to 
m.in. budowa centralnego odcinka ii 
linii metra), ceny biletów powinny być 
wyższe: „Beneficjent projektu musi udo-
wodnić, że dysponuje wystarczającymi 
zasobami finansowymi, które w kolej-
nych latach w pełni pokryją niezbędne 
wydatki związane z eksploatacją i utrzy-
maniem projektu. Wszystkie przychody 
(bilety i refundacje) muszą być odpo-
wiednio wysokie, co oznacza, że skumu-
lowane (niezdyskontowane) przepływy 
pieniężne netto nie mogą być ujemne 
w żadnym roku rozważanego horyzontu 
czasowego”.

jeśli nie PodWyżKa – to co?
Jeśli miasta nie będzie stać na rozwój 
transportu zbiorowego, konieczne sta-
nie się zwiększenie nakładów na trans-
port indywidualny, co jest sprzeczne z 
obowiązującą strategią transportową i 
trendami panującymi w metropoliach, 
ale jest to także wbrew zdrowemu roz-

sądkowi. niekontrolowane zwiększe-
nie ruchu samochodów w Warszawie 
spowoduje drogowy paraliż i wymusi 
zwiększenie środków na działania 
związane z ochroną środowiska. 

Koszty funkcjonowania komunikacji 
w dalszym ciągu będą rosły lawinowo. 
Szacuje się, że w 2014 r. na transport 
publiczny miasto będzie musiało wy-
dać… prawie 3 mld zł! Jeśli ceny bile-
tów nie zostaną podniesione, stopień 
pokrycia kosztów wpływami z opłat za 
przejazdy będzie coraz niższy. W 2014 
r. spadnie do poziomu zaledwie ok. 20 
proc. to zahamuje rozwój komunikacji. 

sPójrzMy na Korzyści
Dzięki wprowadzeniu nowej taryfy 
stopień pokrycia kosztów wpływami 
ze sprzedaży biletów powinien, w cią-
gu kilku najbliższych lat, wzrosnąć do 
ok. 45 proc. możliwe więc będzie speł-
nienie oczekiwań pasażerów: wycofa-
nie z ruchu starych autobusów i tram-
wajów, zwiększenie częstotliwości 
kursowania wielu linii, uruchamianie 
nowych połączeń czy wprowadzanie 
kolejnych innowacji technicznych. 

J ASPERS - Joint Assistance to Support 
Projects in European Regions to ini-

cjatywa, której celem jest m.in. wspar-
cie przygotowania dużych projektów in-
westycyjnych, przyspieszenie przygoto-

wania projektów umożliwiających wy-
korzystanie środków unijnych. Ze strony 

UE w inicjatywie uczestniczą m.in.: Euro-
pejski Bank Inwestycyjny, Komisja Euro-
pejska oraz Europejski Bank Odbudowy i 

Rozwoju. Instytucją koordynująca dzia-
łanie inicjatywy w Polsce jest Minister-

stwo Rozwoju Regionalnego. 
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pełny katalog uprawnionych do 
przejazdów bezpłatnych lub ulgo-
wych (dostępny na stronie www.ztm.
waw.pl) liczy prawie 50 pozycji. Du-
żą część stanowią w nim tzw. słabsze 
grupy pasażerów. 

jedną z taKich gruP  
są niePełnosPraWni 
inną grupę stanowią emeryci, renciści 
i seniorzy. emeryci i renciści, którzy 
nie ukończyli 70. roku życia, mogą 
podróżować z biletami ulgowymi. na-
tomiast po przekroczeniu tej granicy 
wiekowej zyskują prawo do przejaz-
dów bezpłatnych. 

nie można zapominać o specjalnej 
ofercie taryfowej, która została wpro-
wadzona z myślą o osobach w wieku 
65-70 lat. mogą oni korzystać z Bile-
tu seniora. Kosztuje tylko 40 zł (cena 
aktualnie obowiązująca) i jest ważny 
przez rok. upoważnia do nieograni-
czonej liczby przejazdów wszystkimi 
środkami warszawskiej komunikacji 
oraz pociągami Km i WKD w ramach 
Wspólnego Biletu. nie tylko w i, ale  
i w ii strefie. można go kupić w każ-
dym punkcie sprzedaży biletów. na-
leży jednak pamiętać, że może on być 
zakodowany wyłącznie na spersona-
lizowanej Warszawskiej Karcie miej-
skiej. Do tej pory z oferty skorzystało 
już ponad 350 tys. seniorów.

Kolejna grupa to bezrobotni oraz 
osoby w trudnej sytuacji materialnej. 
Bezpłatnie warszawską komunikacją 
miejską mogą podróżować osoby ko-
rzystające z pomocy Ośrodka pomocy 

społecznej, ale tylko te, które podpi-
sały kontrakty socjalne, czyli umowy 
określające zasady współdziałania z 
Ops. Bezpłatnie z komunikacji korzy-
stać mogą także bezrobotni, którzy 
stracili prawo do zasiłku (uprawnienie 
to obowiązuje tylko w dniu obowiąz-
kowej wizyty w urzędzie). 

inną grupę stanowią dzieci. Do 
ukończenia 20. roku życia bezpłatnie 
z komunikacji miejskiej mogą korzy-
stać dzieci z rodzin wielodzietnych, 
czyli takich, w których jest czworo lub 
więcej dzieci. uprawnienie do bez-
płatnych przejazdów zyskały również 
dzieci z rodzinnych domów dziecka 
oraz z rodzin zastępczych. przysługu-
je im ono nie dłużej niż do ukończenia 
20. roku życia. 

a jaK sytuacja Wygląda  
W innych Miastach? 
KraKóW – na bezpłatne podróże nie 
mogą tam liczyć bezrobotni, a także 
osoby pobierające zasiłek z Ops. Zu-
pełnie inaczej wygląda tam również 

W trOsce O naJsłaBsZycH
WarsZaWa BarDZO 

DBa O OsOBy, Które 
pOtrZeBuJą pOmOcy. 
stOłecZne prZepisy 
taryFOWe OBeJmuJą 

sZcZeGóLną OcHrOną 
niepełnOspraWnycH, 

seniOróW, 
BeZrOBOtnycH, 

OsOBy W GOrsZeJ 
sytuacJi materiaLneJ, 

cZy rODZiny 
WieLODZietne. 

naLeŻy pODKreśLić, 
Że pO pODniesieniu 

cen BiLetóW ta 
sytuacJa nie uLeGnie 

Zmianie. naJsłaBsZe 
Grupy pasaŻeróW 
W DaLsZym ciąGu 

BęDą mOGły LicZyć 
na  prZyWiLeJe. 

Przepisy taryfowe w Warszawie są bardzo korzystne dla osób niepełnosprawnych, 
w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadanie uprawnień do bezpłatnych 

i ulgowych przejazdów, otwiera im furtkę do świata. Bo podstawowym źródłem utrzy-
mania osób niepełnosprawnych w Polsce są świadczenia rentowe oraz zasiłki pielę-
gnacyjne. Najczęściej więc niskie dochody uniemożliwiają im aktywne uczestniczenie 

w życiu społecznym. Rozbudowana i rozwinięta sieć połączeń 
komunikacyjnych w stolicy umożliwia zwiedzanie i poznawanie 
ciekawych miejsc. A dzięki stołecznym przepisom taryfowym, 
taka podróż nie jest dużym obciążeniem dla portfela osoby nie-
pełnosprawnej i stanowi dodatkowy czynnik, który mobilizuje do 
wyjścia z domu, do ludzi.

barTosz szpureK 
dziennikarz telewizji TVN, redaktor naczelny portalu  

Niewidzialni.eu
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oferta dla emerytów i rencistów do 
70. roku życia. emeryci i renciści w 
wieku od 60 do 70 lat mogą korzy-
stać z biletu, który jest ważny przez 
rok. Kosztuje jednak znacznie więcej, 
bo 94 zł i obowiązuje wyłącznie na 

liniach dziennych w miejskiej stre-
fie biletowej. renciści z kolei mogą 
wykupić bilet roczny za 40 zł. Jed-
nak obowiązuje on tylko na liniach 
dziennych i w miejskiej strefie bile-
towej, a ponadto... nie obowiązuje w 
dni powszednie w godz. 6.30 – 9.00 i 
14.00 – 18.30. 
pOZnań – stolica Wielkopolski nie 
ma żadnej oferty specjalnej.
WrOcłaW – emeryci i renciści oraz 
osoby głuche mają prawo do podró-
ży z biletami ulgowymi. nie mogą 
jednak na to liczyć osoby niepełno-
sprawne w stopniu umiarkowanym. 
Żadnych dodatkowych uprawnień 
nie mają we Wrocławiu bezrobotni, 
osoby pobierające zasiłki, dzieci z ro-
dzin wielodzietnych czy rodzinnych 
domów dziecka. Wrocław nie ma tak-
że specjalnego biletu dla seniorów, 
którzy nie ukończyli jeszcze 70. ro-
ku życia.

Dla ponad 350 tys. uprawnionych seniorów - Bilet Seniora jest bardzo wygodną for-
mą korzystania z usług ZTM. Można go kupić prosto i szybko, bez zbędnych for-

malności – to niezwykle ważne dla osób starszych. Jego ogromną zaletą jest to, że 
uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów. I to nie tylko w Warszawie. Jego dru-
gim atutem jest cena – 40 zł. Natomiast absolutnym hitem jest także to, że osoby po 

ukończeniu 70. roku życia, mogą podróżować bezpłatnie. Wystar-
czy, że mają przy sobie dokument ze zdjęciem i datą urodzenia. To 
bardzo ważne. Seniorom pozwala na utrzymywanie kontaktów z 
rodziną, znajomymi i pokazuje też, że ZTM dba o osoby, które są w 
„trzecim wieku”.

mareK bochoWicz, członek zarządu najstarszego warszaw-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc

tylko w tym roku traFi do warszawy 6 nowych Pociągów 
skm oraz 13 do obsługi linii „lotniskowej”
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faKTury Życia
OD 16 maJa 

ZaprasZamy 
DO OGLąDania 

KOLeJneJ 
WystaWy  

W parKu sZtuKi 
na terenie WęZła 

KOmuniKacyJneGO 
młOciny. 

 
icH autOrem  

Jest mareK 
LejbraNdT, 

cZłOneK  
ZWiąZKu  
pOLsKicH 

FOtOGraFóW 
prZyrODy.
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mareK LeJBranDt na ZDJęciacH stara się 
uchWycić i zaTrzymać obrazy sTWorzoNe 
przez przyrodę W jej całej gamie 
KoLorysTyczNej. pODróŻuJąc pO pOLsce 
i pO śWiecie sZuKa mieJsc, LuDZi, ZaBytKóW 
cHaraKterystycZnycH DLa DaneGO reGiOnu.

p a r K  s Z t u K i
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pytany, JaK ucHWycić i utrWaLić ZniKaJące 
OBraZy móWi: „przy foTografoWaNiu 
W pLeNerze Trzeba mieć Trochę Wyczucia 
chWiLi i miejsca oraz szczęścia. cZęstO 
BarDZO cieKaWe OśWietLenie, uKłaD 
cHmur trWa KiLKanaście seKunD. WteDy 
trZeBa tam Być i mieć prZyGOtOWany 
sprZęt Z ODpOWieDnim OBieKtyWem”.




