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DroDzy  
CzytelniCy
Kolejny rok za nami, dlatego w pierwszym numerze iZTM 
prezentujemy bilans 2011 roku. piszemy m.in. o zmianach 
komunikacyjnych wprowadzonych w Warszawie i gminach 
ościennych, budowie centralnego odcinka ii linii metra i in-
nych zrealizowanych inwestycjach, o największym ubiegło-
rocznym wyzwaniu, jakim było wprowadzenie nowej taryfy 
biletowej. 

podsumowujemy ubiegłoroczne zakupy nowoczesnego 
taboru i piszemy o tegorocznych planach inwestycyjnych.

Tradycyjnie, nie zabraknie aktualnych informacji. przed-
stawiamy szczegółowy plan rozwiązań komunikacyjnych, 
które zostaną wprowadzone, po uruchomieniu mostu Marii 
skłodowskiej-curie oraz założenia zmian, które niebawem 
zaczną obowiązywać w rembertowie. 

piszemy również o Wspólnym Bilecie i porozumieniu pod-
pisanym pod koniec ubiegłego roku z władzami Otwocka  
i sulejówka. 

Jak zawsze, zapraszamy do zapoznania się z planami 
KMKM i wystawą w parku sztuki Młociny. 

poprzedni numer poświęciliśmy historii ZTM, który działa 
dla państwa już 20 lat, dlatego przez cały, jubileuszowy, rok 
2012, w specjalnej kolumnie „Z kart historii ZTM” będziemy 
prezentowali wspomnienia naszych pracowników. 

fot. na okładce Mirosław Kaźmierczak
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pasażerowie SkM od 1 stycznia 2012 
roku mogą kupować bilety tylko w bi-
letomatach. w każdym pociągu SkM 
są zainstalowane po dwa urządzenia, 
w których można kupić kilka rodza-
jów biletów.

Możliwość nabycia biletu w pojeź-
dzie przy wykorzystaniu mobilnego 
automatu biletowego jest dużym uła-
twieniem i wygodą dla osób, które nie 
kupiły wcześniej biletu. Działające bi-
letomaty są praktycznie niezawodne, 
a sporadyczne awarie są usuwane na-
tychmiast, często na trasie. Działające 
biletomaty przyjmują tylko monety, ale 
za to oferują szerszą gamę biletów. Kie-
rownicy pociągów sprzedawali do tej 
pory tylko bilety jednorazowe. Warto 
dodać, że we wszystkich najnowszych 
składach sKM, typu 27We (jest ich 
obecnie 13) będą sukcesywnie insta-
lowane kolejne biletomaty. Docelowo, 
w każdym pociągu będą trzy automaty, 
w których będzie można kupić bilet.

W pierwszym okresie wprowadze-
nia sprzedaży w pociągach wyłącznie 
w biletomatach, kierownicy pociągów 

Szybciej i łatwiej kupiSz bilet w SkM

autobuSy wróciły  
na traktorzyStów

będą pomagali pasażerom, zwłaszcza 
starszym, w skorzystaniu z tej formy 
kupna biletu. Jednocześnie, odciąże-
nie kierowników pociągów od prowa-
dzenia sprzedaży biletów, pozwoli im 
jeszcze lepiej wykonywać podstawo-
we obowiązki, m.in. dbać o bezpie-
czeństwo podróżnych.

www.facebook.com/ztm.warszawa

Automaty biletowe, wyposażone  
w dotykowe wyświetlacze, są proste  
w obsłudze i można w nich kupić 
wszystkie bilety jednorazowe, cza-
sowe: 20-, 40- i 60-minutowe oraz 
krótkookresowe: dobowe i 3-dniowe. 
Biletomaty przyjmują bilon i wydają 
resztę.

28 grudnia 2011 roku na swoje trasy podstawowe,  
w rejonie wiaduktu w ciągu ulicy traktorzystów nad  
ul. cierlicką, wróciły autobusy linii 194, 394 i 716. 
Zlikwidowano przystanki:

UrsUs-rATUsZ 53 – na ul. szamoty, w kierunku  • 
ul. świerszcza; 
UrsUs-rATUsZ 54 – na ul. szamoty, w kierunku  • 
ul. posag 7 panien; 
pOsAG 7 pANieN 53 – na ul. posag 7 panien, w kierunku • 
ul. Gierdziejewskiego; 
pOsAG 7 pANieN 54 – na ul. Gierdziejewskiego, w kie-• 
runku ul. posag 7 panien; 
pKp UrsUs 51 – na ul. Władysława Jagiełły, w kierunku • 
ronda przy skrzyżowaniu ulic Jagiełły / Lalki / Balicka. 

przywrócono przystanek pKp UrsUs 01 i 02. Dla linii 716 
zmieniono charakter przystanków w zespole LALKi ze 
stałego na „na żądanie”. 

Nadal obowiązują objazdy dla linii 194 i 716, związane  
z remontem ul. Dźwigowej. ponadto dla linii 194 obowią-
zuje dodatkowy objazd ul. świerszcza związany z budową 
ul. Nowolazurowej.

2 stycznia 2012 roku zlikwidowano linię 575, urucho-
mioną na czas polskiej prezydencji w radzie unii euro-
pejskiej. bezpośrednie połączenie lotniska im. frydery-
ka chopina i biurowców zlokalizowanych przy zachod-
nim odcinku ul. poleczki ze stacją metra wilanowSka 
zostało utrzymane dzięki wydłużeniu linii 331.
Linia 331 została skierowana na trasę wydłużoną: Me-
TrO WiLANOWsKA – puławska – poleczki – Wyczółki  
– Łączyny – poleczki – wirażowa – narkiewicza – lot-
niSko chopina.

Od 16 do 27 stycznia, w okresie ferii zimowych w woje-
wództwie mazowieckim, zostaną wprowadzone zmiany 
w komunikacji. Tramwaje linii 1, 9, 17, 23, 24, 26 i 33 
pojadą według specjalnych rozkładów jazdy. podczas 
ferii nie będzie jeździła linia autobusowa 304, zostaną 
zawieszone kursy szkolne linii 725 i kursy oznaczone 
symbolem „f” linii 211. pociągi metra i sKM będą kur-
sowały bez zmian.

likwidacja linii 575,  
wydłużenie 331

koMunikacja  
podczaS ferii
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„elki” w babicach i nieporęcie 

2 stycznia ztM uruchomił dwie nowe, lokalne linie  
dowozowe w powiecie warszawskim zachodnim (l-7)  
i legionowskim (l-8). 

Linia dowozowa, oznaczona symbolem l-7, zapewni 
mieszkańcom gmin powiatu warszawskiego zachodniego 
dojazd do starostwa w Ożarowie Mazowieckim. Autobusy, 
obsługiwane przez firmę pkS grodzisk Mazowiecki kursują 
co ok. 2 godziny, na trasie: dziekanów leśny – Kiełpin sta-
ry: Warszawska – Łomianki: Warszawska – Wiślana – Akacjo-
wa – partyzantów – Kampinoska – Laski: Trenów – Warszawa: 
Trenów – estrady – Wólczyńska – Laski: 3 Maja – izabelin: 3 
Maja – Fedorowicza – Hornówek: Fedorowicza – Lipkowska 
– Lipków: Jakubowicza – Zielonki: sportowa – Białej Góry  
– Warszawska – stare Babice: Warszawska – piłsudskiego 
– rynek – Okulickiego – Nowe Babice: Ogrodnicza – Wieru-
chów: świerkowa – sochaczewska – strzykuły: sochaczewska 
– strzykulska – piotrówek Mały: strzykulska - Ożarów Mazo-
wiecki: strzykulska – poznańska – Konopnickiej – Kolejowa 
– strażacka – poznańska – radziwiłłów – StaroStwo.  

przystanek starostwo 02 dla linii l-7 funkcjonuje jako dla 
wsiadających. Jako krańcowe obowiązują przystanki: staro-
stwo 03 – dla wysiadających oraz Dziekanów Leśny 01.

Linia L-8 usprawni dojazd mieszkańców gminy Nieporęt 
do linii s-9, z terenów dotychczas nieobjętych komunika-

cją. Autobusy, obsługiwane przez raf-bus, jeżdżą co ok. 
2 godziny, następującą trasą: pkp dąbkowizna – Wólka 
radzymińska: szkolna – Nieporęt: Nowolipie – Małołęcka 
– izabelin: Małołęcka – Graniczna – stanisławów pierwszy: 
izabelińska – Jana Kazimierza – rembelszczyzna: strużań-
ska – Kąty Węgierskie: strużańska – Kościelna – Akacjowa 
– Wola Aleksandra: Wolska – stanisławów Drugi: Wolska  
– Legionowo: Zegrzyńska – Jagiellońska – słowackiego  
– Kościuszki – pkp legionowo.

Do czasu wybudowania peronów przystankowych zawie-
szone zostaje funkcjonowanie przystanków porannej rosy 
01 i 02. Uruchomiono przystanek pKp Dąbkowizna 01, funk-
cjonujący jako krańcowy.

powiat Legionowskistare Babicepowiat Warszawski 
Zachodni

Nieporęt

W pojazdach oznaczonych literą l są honoroWane 
bilety ztM Ważne W drugiej strefie (doboWe, 
3-dnioWe, 30-dnioWe, 90-dnioWe i bilet seniora). 
dodatkoWo, W „eLkach” oboWiązują bilety przeWoź-
nikóW, Według cennikóW określonych przez gMiny:
L-7•	  – bilet jednorazoWy norMalny kosztuje 2 zł, 
Miesięczny norMalny – 60 zł, a ulgoWe, odpoWied-
nio – 1 zł i 30 zł.
L-8•	  – bilet jednorazoWy norMalny kosztuje 3 zł, 
Miesięczny norMalny – 90 zł, natoMiast ulgoWe 
– 1,5 zł i 45 zł.
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ztM realizuje – w ramach unijnego 
programu leonardo da Vinci – projekt 
„nowa kultura mobilności w warsza-
wie”. 12 pracowników będzie na sta-
żach w wiedniu i turynie poznawać 
nowoczesne sposoby zarządzania 
komunikacją miejską. 

Głównym celem projektu jest zdo-
bycie wiedzy i umiejętności związa-
nych z organizacją i funkcjonowaniem 
systemów transportu miejskiego. 
Obejmuje on m.in. efektywne zarzą-
dzanie komunikacją i jej wizerunkiem, 
wprowadzenie innowacyjnych tech-
nologii oraz edukowanie pasażerów. 
rezultatem projektu będzie naby-
cie przez beneficjentów praktycznej 
wiedzy w zakresie nowoczesnych 

NOWA KULTUrA MOBiLNOści

pOp-y iNAcZeJ W sOBOTy

www.facebook.com/ztm.warszawa

ZTM, wspólnie z berlińskim partne-
rem BVG.

Tym razem staże odbędą się w au-
striackim przedsiębiorstwie komuni-
kacyjnym Wiener Linien oraz włoskim 
AMMT. Argumentem przesądzającym 
o zaproszeniu partnerów do projektu 
było ich doświadczenie w organizacji 
imprez masowych – przed trzema laty 
w Wiedniu rozgrywane były mecze 
eUrO 2008, a w 2006 roku Turyn był 
gospodarzem XX zimowych igrzysk 
olimpijskich. Włoski partner wypra-
cował także efektywne rozwiązania 
zapewniające sprawną komunikację 
turystom i pielgrzymom odwiedzają-
cym miasto w okresie, gdy wystawiany 
jest całun turyński.

standardów zarządzania komunikacją 
miejską, znajomości języków obcych 
oraz możliwość nawiązania kontaktów  
z osobami zajmującymi się zarządza-
niem komunikacją zbiorową  w innych 
stolicach europejskich. staż odbędzie 
się w pierwszym kwartale 2012 roku  
i będzie trwał cztery tygodnie dla każ-
dego z uczestników.

projekt „Nowa kultura mobilności  
w Warszawie” otrzymał dofinansowa-
nie w wysokości 29.820 euro z fun-
duszy unijnych w ramach programu 
Leonardo da Vinci. przedsięwzięcie 
jest kontynuacją projektu „Nowa ja-
kość usług – młodzi pracownicy mo-
torem zmian w komunikacji miejskiej”, 
zrealizowanego w 2009 roku przez 

od 7 stycznia punkty obsługi pasażerów ztM: Młociny, 
centrum oraz ratusz arsenał będą w soboty otwarte w 
innych godzinach. 

pop na stacji metra centrum w 2011 roku był w soboty 
czynny w godzinach od 10.00 do 17.00. Od 7 stycznia będzie 
w soboty działał dłużej, bo od godz. 7.00 do godz. 19.00. 

punkt na stacji Młociny w ubiegłym roku działał w soboty 
w godz.: 9.00 – 16.00. Od 7 stycznia będzie otwierany pół 

godziny później. O 30 min. później będzie też zamykany, 
czyli będzie pracował w godz. 9.30 – 16.30. 

sobotnie godziny otwarcia i zamknięcia pop-u ratusz  
arsenał również zostaną przesunięte o 30 min., ale w dru-
gą stronę. punkt będzie otwierany i zamykany wcześniej. 
będzie działał od 9.00 do 16.00 (w 2011 roku był otwarty 
w godz. 9.30-16.30).
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„Dobrą nowinę” ogłosił 22 grudnia, na 
specjalnej konferencji prasowej, dyrek-
tor ZTM Leszek ruta. - Mieszkańcy	pod-
warszawskich	miejscowości	mogą	spać	
spokojnie	– powiedział. – Wspólny	Bilet	
zostanie	utrzymany!

po czym, w świetle reflektorów, pod-
pisał porozumienie z prezydentem 
Otwocka Zbigniewem szczepaniakiem. 
Uciął tym samym wszelkie spekulacje 
odnośnie kursowania sKM do Józefowa 
i Otwocka. Na przełomie października  
i listopada ub. roku w mediach speku-
lowano, czy samorządowcom z powia-
tu otwockiego „uda się dogadać” z ZTM  
w sprawie dofinansowania linii s1.

– Negocjacje były trudne, ale nie może 
być inaczej, gdy chodzi o pieniądze, i to 
pieniądze publiczne – powiedział prezy-
dent Otwocka. – Dziękuję ZTM za otwar-
cie na propozycje i wyrozumiałość w 
czasie negocjacji. Podziękowania należą 
się również pozostałym gminom naszego 
powiatu i władzom powiatu za wsparcie.

Dyrektor ZTM podpisał również uro-
czyście porozumienie z burmistrzem 

sulejówka Arkadiuszem śliwą. - Nasi 
mieszkańcy bardzo chwalą sobie współ-
pracę z ZTM, dlatego nie wyobrażają so-
bie, że mogliby nie korzystać z pociągów 
SKM czy podróżować pociągami KM w 
ramach Wspólnego Biletu – powiedział.

warto dodać, że to właśnie Sulejó-
wek był pierwszą gminą podwarszaw-
ską, która została objęta wspólnym 
biletem ztM-kM.

Nie ma zagrożenia dla funkcjono-
wania sKM i Wspólnego Biletu także 
w większości pozostałych gmin pod-
warszawskich, czyli w Ożarowie Ma-
zowieckim, Jabłonnie, Legionowie, 
Wieliszewie, piasecznie, Lesznowoli, 
piastowie i pruszkowie. potwierdzili to 
na konferencji swoją obecnością przed-
stawiciele władz samorządowych z tych 
gmin. Byli na niej również przedstawi-
ciele władz powiatu legionowskiego 
i otwockiego. Te powiaty, jako jedne  
z nielicznych, zdecydowały się na 
wsparcie finansowe swoich gmin w za-
kresie komunikacji kolejowej.

istnieje duża szansa, że do grona tych 
powiatów dołączy również powiat woło-
miński. starosta piotr Uściski chce, żeby 
to powiat, a nie poszczególne gminy by-
ły stroną w rozliczeniach dla Warszawy. 
rozmowy w sprawie funkcjonowania 
Wspólnego Biletu na linii wołomińskiej 
będą kontynuowane.

WspóLNy BiLeT  
zoStanie utrzyMany

Mieszkańcy podWarszaW-
skich MiejscoWości Mogą 
spać spokojnie. Wspólny 
bilet zostanie utrzyMany!
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jak wyglądają zasady rozliczeń 
między ztM a kM?
podstawową jednostką rozliczenio-
wą w transporcie jest wozokilometr  
(w przypadku przewozów kolejowych 
– pociągokilometr). Mówiąc najpro-
ściej – jest to cena jednego kilometra 
przejechanego przez pociąg. stawka za 
pociągokilometr jest zapisana w umo-
wie między ZTM a KM. Jej wysokość 
ustala przewoźnik na podstawie m.in. 
cen energii elektrycznej, cen dostępu 
do infrastruktury kolejowej a także 
procentowego udziału pasażerów 
podróżujących z biletami ZTM. Udział 
ten jest ustalany na podstawie badań 
regularnie wykonywanych wspólnie 
przez KM i ZTM. 

całkowity koszt, jaki ZTM ponosi  
z tytułu Wspólnego Biletu jest oblicza-
ny na podstawie rzeczywistej pracy 
przewozowej, czyli liczby wykonanych 
przez KM kilometrów pomnożonej 
przez stawkę za pociągokilometr. 

Warto dodać, że wzrost kosztów 
Wspólnego Biletu wynika nie tylko 
ze zwiększenia stawki za pociągo-

kilometr, ale również np. ze wzrostu 
pracy przewozowej, która z kolei jest 
konsekwencją zwiększenia liczby kur-
sów pociągów KM. 

z czego wynika wysokość dopłat  
ze strony gmin?
Wysokość dopłat, zapisana w poro-
zumieniach międzygminnych, jest 
procentowym udziałem gmin w kosz-
tach Wspólnego Biletu na ich terenie. 
przyjęte zostały zasady, że gminy znaj-
dujące się w drugiej strefie biletowej 
powinny ponosić 40 proc. kosztów,  
a w pierwszej – 60 proc. W rzeczywi-
stości jednak procentowy udział gmin 
w kosztach jest niższy. Wynika to m.in. 
ze „strategii Zrównoważonego rozwo-
ju systemu Transportowego Warszawy 
do 2015 roku i na lata kolejne”, która 
zakłada integrację różnych systemów 
transportu – w tym przypadku kolei  
z komunikacją miejską. ZTM bierze 
pod uwagę również uwarunkowania 
finansowe poszczególnych samorzą-
dów oraz kieruje się interesem spo-
łecznym. pasażerom zależy bowiem 
na utrzymaniu Wspólnego Biletu. 

dlaczego wysokość dofinansowania 
ze strony gmin jest naliczana od 
pracy przewozowej, a nie według 
innych kryteriów, np. rzeczywi-
stego wykorzystania linii przez 
pasażerów?
Już w 2004 roku, kiedy po raz pierw-
szy został nałożony obowiązek zawie-
rania porozumień międzygminnych 
i ZTM negocjował z podwarszawski-
mi samorządami ich warunki – były 
rozważane różne warianty ustalania 
wysokości dofinansowania. pod uwa-
gę brano m.in. ustalanie dopłat na 
podstawie liczby mieszkańców czy 
wielkości budżetu. ówczesne władze 
gmin podwarszawskich, po dogłębnej 
analizie wszystkich możliwości uznały, 
że najbardziej przejrzystym sposobem 

www.facebook.com/ztm.warszawa

wSpólny bilet  
- Mity i fakty
ZAsADy DOTycZące WspóLNeGO BiLeTU W AGLOMerAcJi WArsZAWsKieJ Nie ZMie-
NiŁy się OD pOcZąTKU JeGO FUNKcJONOWANiA, cZyLi OD pOcZąTKU 2009 rOKU. 

staWki za  
pociągokiloMetr  
oboWiązujące  
W poszczególnych  
latach:
2007 – 3,26 zł
2008 – 7,50 zł
2009 – 13,70 zł
2010 – 15,04 zł
2011 – 16,54 zł

wspólny bilet cieszy się  
dużym zainteresowaniem
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będzie wyliczenie kosztów na podsta-
wie pracy przewozowej. W 2007 roku, 
wraz z rozpoczęciem kolejnej kadencji 
samorządu, w wielu gminach zmieni-
ły się władze. ZTM spotkał się więc  
z nowymi burmistrzami, wójtami i pre-
zydentami, którzy zdecydowali, że naj-
lepszym rozwiązaniem będzie pozo-
stanie przy takim systemie rozliczeń. 

czy ztM pobiera jakieś dodatkowe 
opłaty z tytułu zarządzania wspól-
nym biletem? 
Nie pobiera! przypominamy o tym 
wszystkim samorządom objętym 
Wspólnym Biletem w trakcie corocz-
nych negocjacji związanych z prze-
dłużaniem umów na kolejny rok. ZTM 
nie pobiera z tego tyłu żadnych opłat 
mimo, że sam ponosi koszty, jak np. 
koszty związane z kontrolą jakości 
usług świadczonych przez Koleje 
Mazowieckie. 

dlaczego ztM nie ujawnia wysoko-
ści wpływów z biletów na terenie 
poszczególnych gmin i stopnia po-
krycia tymi wpływami przewozów  
w ramach wspólnego biletu? 
Wpływy z biletów w aglomeracji war-

szawskiej pokrywają obecnie niewiele 
powyżej 30 proc. nakładów na komuni-
kację, które przekraczają 2 mld zł. We-
dług planu na 2012 rok stopień pokry-
cia ma wynieść ok. 33 proc. szczegó-
łowe informacje bez problemu można 
znaleźć w budżecie m. st. Warszawy. 
Nie jest jednak możliwe wyliczenie,  
w jakim stopniu wpływy z biletów po-
krywają przewozy w ramach Wspólne-
go Biletu na terenie konkretnej gminy. 
Taryfa biletowa ZTM opiera się bowiem 
w dużej mierze na biletach czasowych 
i długookresowych. posiadacze np. bi-
letów 30- lub 90-dniowych, ważnych 
w obu strefach, mogą poruszać się po 
całej aglomeracji. Mogą korzystać na 
jednym bilecie zarówno z pociągów 
z Otwocka do Warszawy, jak i z auto-
busów w Lesznowoli. pasażer kupując 
taki bilet płaci za dostęp do całego 
systemu komunikacji organizowanej 
przez ZTM. 

dlaczego kwoty zawarte w projek-
cie budżetu warszawy na 2012 rok 
są znacznie niższe niż kwoty, któ-
rych oczekuje od samorządów ztM?
Kwoty, jakie samorządy miałyby do-
płacać do Wspólnego Biletu, wynika-

ztM nie pobiera żadnych 
dodatkoWych opłat 
z tytułu zarządzania 
WspólnyM bileteM.
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ją z wysokości zatwierdzonej na 2012 
rok stawki za pociągokilometr, jaką 
ZTM będzie płacił Kolejom Mazowiec-
kim oraz wielkości pracy przewozowej. 
Zaś kwoty, które zostały umieszczone 
w projekcie budżetu Warszawy zo-
stały obliczone na podstawie stanu  
z pierwszej połowy 2011 roku. Nie 
były jeszcze wówczas zatwierdzone 
aneksy do porozumień z poszczegól-
nymi gminami. 

dlaczego wysokość dofinansowa- 
nia ze strony samorządów podwar-
szawskich nie jest pomniejszona  
o wpływy z biletów ztM, wpływy  
z biletów kM oraz o wysokość dota-
cji urzędu marszałkowskiego?
Jest pomniejszona! strukturę podzia-
łu kosztów najłatwiej przedstawić na 
przykładzie niewielkiej kwoty – 100 
zł. połowę tej kwoty stanowią wpływy 
z biletów Kolei Mazowieckich i dotacje 
z urzędu marszałkowskiego. czyli zo-
staje 50 zł. Z tych 50 zł 40 proc. (20 zł) 
jest pokrywane ze sprzedaży biletów 
ZTM. Kolejne 20 proc. (10 zł) to koszt, 
jaki ponosi Warszawa dopłacając do 
przejazdów pociągami KM swoim 

mieszkańcom, którzy poruszają się po 
drugiej strefie biletowej. pozostałe 
40 proc. (20 zł) to koszt gmin. To są 
wyliczenia dla gmin znajdujących się  
w drugiej strefie biletowej. W przypad-
ku Ząbek, które są w pierwszej strefie 
ten podział wygląda nieco inaczej. 
Dopłaty z urzędu marszałkowskiego 
i wpływy z biletów KM nadal stano-
wią połowę kosztów. Druga połowa 
dzieli się następująco: 30 proc. (15 zł) 
– wpływy z biletów ZTM, 10 proc. (5 zł) 
– dotacja Warszawy dla swoich miesz-
kańców i 60 proc. (30 zł) – udział gmi-
ny znajdującej się w pierwszej strefie 
biletowej.

dlaczego przewoźnik kolejowy nie 
jest wybrany w trybie przetargu?
podstawowo organizacją przewozów 
kolejowych na terenie Mazowsza 
zajmuje się urząd marszałkowski. 
samorząd województwa zdecydo-
wał, że przewoźnikiem kolejowym, 
obsługującym linie kolejowe łączące 
podwarszawskie gminy z Warszawą są 
Koleje Mazowieckie. ZTM wykupił za-
tem usługę Wspólnego Biletu właśnie  
u tego przewoźnika.

saMorząd WojeWództWa  
zdecydoWał, że przeWoź-
nikieM kolejoWyM, obsłu-
gującyM linie kolejoWe 
łączące podWarszaWskie 
gMiny z WarszaWą są 
koleje MazoWieckie.
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ZTM dołożył jednak wszelkich starań, 
żeby uciążliwości dla pasażerów były 
jak najmniejsze - autobusy i tramwaje 
były kierowane na trasy objazdowe, 
uruchamiano linie zastępcze, a w nie-
których sytuacjach dodatkowe przy-
stanki. Mieszkańcy Warszawy mogli 
zawsze liczyć na wcześniejszą, pełną 
informację o planowanych zmianach, 
a w wyjątkowych sytuacjach – jak 
podczas Wszystkich świętych i święta 
Niepodległości – komunikaty o utrud-
nieniach można było śledzić na bieżą-
co na naszej stronie internetowej. 

NoWe liNie, NoWe trasy
Najbardziej „rewolucyjne” ubiegło-
roczne zmiany były związane z budową 
metra. pierwsze z nich – po zamknięciu 
ul. świętokrzyskiej – wprowadzono  
w połowie roku, pozostałe w rejonie 
pl. Wileńskiego, zaczęły obowiązywać 
od października. Trasy niektórych linii 
zostały skrócone, część linii zawieszo-
no, kilka połączono z innymi. Trasa WZ 
i most śląsko-Dąbrowski stały się ko-
munikacyjnym korytarzem, a znaczna 
część pasażerów, na okres kilku najbliż-
szych lat, musiała diametralnie zmienić 
swoje dotychczasowe komunikacyjne 
przyzwyczajenia.

Tradycyjnie, jak co roku, ZTM reagował 
również na postulaty mieszkańców i pa-
sażerów – wprowadzając liczne korekty 
tras i uruchomiając dodatkowe połącze-
nia w innych rejonach Warszawy.

zMiany, zMiany, zMiany…
ZApeWNieNie sprAWNeJ 
KOMUNiKAcJi MieJsKieJ 
W 2011 rOKU Nie ByŁO 
ŁATWyM ZADANieM.  
W ZWiąZKU Z BUDOWą 
ceNTrALNeGO ODciNKA 
ii LiNii MeTrA NAJpierW 
ZOsTAŁA ZAMKNięTA  
UL. śWięTOKrZysKA,  
późNieJ WprOWADZO-
NO pOWAŻNe ZMiANy 
NA prADZe.  
prAWDZiWyM WyZWA-
NieM ByŁy TAKŻe LicZNe 
reMONTy TOrOWisK  
W WieLU DZieLNicAcH.

poprawiono komunikację na Moko-
towie i w Wilanowie. Linia 301 została 
połączona z linią 141 łączącą Witolin 
z Okęciem (przez Dolny i Górny Mo-
kotów) – kursującą często przez cały 
tydzień. Zwiększono częstotliwość  
i zmieniono trasę linii 107, którą moż-
na dojechać ze śródmieście do sielc. 
stację Metro Wilanowska z pętlą Bok-
serska połączyła nowa linia 365, która 
zastąpiła linię 141 na południowym 
odcinku ul. postępu. Z kolei linia 422 
została skierowana do obsługi Mia-
steczka Wilanów i połączenia z ul. so-
bieskiego oraz ze śródmieściem, Wolą 
i Jelonkami.

Linia 800 umożliwiła wszystkim 
zainteresowanym historią dojazd 
do Muzeum – Miejsca pamięci pal-
miry, znajdującego się w puszczy 
Kampinoskiej.

W związku z polską prezydencją  
w radzie Unii europejskiej na ulice 
wyjechała linia 575, która połączyła 
lotnisko chopina z metrem. Na jej tra-
sie uruchomiono kilka dodatkowych 
przystanków, spełniając tym samym 
postulaty pasażerów, dojeżdżających 
do biurowców przy ul. poleczki. po za-
kończeniu prezydencji linia 575 zakoń-
czyła kursowanie, a w zamian wydłużo-
no trasę linii 331 do lotniska chopina. 

Na wniosek mieszkańców Ursusa ro-
biących zakupy na targowisku przy ul. 
Gierdziejewskiego, w soboty zwiększo-
no częstotliwość kursowania linii 177.
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W 2011 roku uruchamiano także 
linie weekendowe. Autobusy linii 
444 w weekendy i święta zapewniły 
mieszkańcom i turystom sprawny do-
jazd do nowoczesnego centrum Nauki 
„Kopernik” i warszawskiego ZOO. Do 
toru wyścigów konnych na służewcu 
można było dojechać linią 300, a linia 
439 poprawiła dojazd do parku Kultu-
ry w powsinie.

Na Boernerowo po okresie zawiesze-
nia spowodowanym budową trasy s8 
wróciła linia tramwajowa 20. Notabe-
ne – zadecydowali o tym pasażerowie  
w sondzie ZTM. 

Jeszcze więceJ „elek”
W ubiegłym roku ZTM kontynuował 
współpracę z gminami podwarszaw-
skimi uruchamiając kolejne „eLki”, 
czyli linie dowożące pasażerów do 
najbliższych stacji kolejowych i pętli 
autobusów podmiejskich.

Uruchomiono linię L17, która umożli-
wiła mieszkańcom (m.in. Zielonki Ban-
kowej) przesiadkę do kolei i usprawniła 
dojazd do Warszawy (na Dworzec Wi-
leński) oraz Kobyłki i Wołomina. Uła-
twiła również przesiadkę do autobu-
sów linii podmiejskich na przystanku 
Fabryczna w Markach.

Na trasę wyjechała linia L-6, pierw-
sza lokalna linia dowozowa na terenie 
powiatu warszawskiego zachodniego, 
łącząca rejony, które nie były dotych-
czas obsługiwane przez komunikację. 
Z kolei uruchomiona linia L11 umoż-
liwiła mieszkańcom największych 
pruszkowskich osiedli – staszica  

i prusa dojazd do stacji kolejowej pKp 
pruszków.

Trzy nowe linie dowozowe – L14, 
L15 i L16 powstały na terenie gminy 
Konstancin – Jeziorna. Uruchomiono 
również linię L18 w starych Babicach.

Zmiany nie ominęły również linii pod-
miejskich – skorygowano ich trasy i roz-
kłady. powstała nowa linia autobusowa 
742, która połączyła Górę Kalwarię  
z Warszawą. podjęto również decyzję  
o likwidacji linii 801, 809 i 815.

co nas czeka w 2012 roku?
Odpowiedź może być tylko jedna – ko-
lejne zmiany. pierwsze z nich zostaną 
wprowadzone już w drugiej połowie 
stycznia i będą dotyczyły m.in. rem-
bertowa. ZTM planuje m.in. połączenie 
dwóch linii przyspieszonych 415 i 515 
w jedną linię zwykłą - 143, kursującą 
z częstotliwością co 10 minut oraz po-
dział linii 168 na dwie linie – 168 (jeż-
dżącą z Witolina do pętli rakowiecka 
– sanktuarium) i 345 (kursującą z pętli 
Mokry Ług do Gocławia). przewidywane 
jest wprowadzenie dalszych korekt w 
układzie linii autobusowych w stolicy.

Kolejne zmiany są związane z odda-
niem do użytku mostu Marii skłodow-
skiej-curie. W tym przypadku projekt 
przygotowany przez ZTM przewiduje 
uruchomienie dwóch nowych linii  
– jednej zwykłej i jednej przyspieszo-
nej oraz zmiany tras kilku linii dzien-
nych i nocnych (projekt proponowa-
nych zmian na str. 12).

W marcu można się natomiast 
spodziewać korekty w układzie linii 
tramwajowych.

Najpoważniejszy egzamin czeka 
ZTM w czerwcu – podczas eUrO 2012. 
Według przyjętej koncepcji komunika-
cję pomiędzy stadionem Narodowym  
i strefą Kibiców na pl. Defilad zapew-
nią odpowiednio wzmocnione linie 
dzienne i nocne oraz specjalne linie, 
które połączą je z czasowymi parkin-
gami parkuj i Jedź dla kibiców, którzy 
przyjadą na mecz do stolicy. 

Kibiców przewiezie przede wszyst-
kim kolej oraz linia tramwajowa kursu-
jąca dwukierunkowo na moście ponia-
towskiego. Na stadion dojadą również 
autobusy – będą jednak wracały na 
lewy brzeg inną trasą, ponieważ pół-
nocna jezdnia Al. Jerozolimskich, od ul. 
Marszałkowskiej do ronda Waszyngto-
na, przed i po meczu zostanie przezna-
czona wyłącznie dla pieszych.

W ubiegłyM roku urucho-
Miono 7 lokalnych linii 
doWozoWych, czyli „eLek”.
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Szczegóły projektu 

• Uruchomienie linii zwykłej 101 na 
trasie: nowodw0ry – światowida 
– Myśliborska – most Skłodowskie-
j-curie – trasa Mostu północnego  
– Metro Młociny. Autobusy bę-
dą jeździły co ok. 4 minuty w go-
dzinach szczytu, a poza szczytem  
i w dni wolne co ok. 10 minut. Linia 
zapewni obsługę całego pasma tar-
chomińsko-nowodworskiego przez 
cały tydzień (analogicznie, jak obec-
nie linia 508) w relacji do i od stacji 
metra. Na lewym brzegu Wisły auto-
busy zatrzymają się na przystankach: 
prOZy – co umożliwi przesiadki do 
linii 114 w kierunku Młocin i UKsW 
oraz linii Ł w kierunku Łomianek; ZA-
JeZDNiA ŻOLiBOrZ - przesiadki do 
linii tramwajowej 17, kursującej uli-
cą Marymoncką i MeTrO MŁOciNy, 
gdzie będzie można się przesiąść do 
linii autobusowych i tramwajowych, 
kursujących w kierunku Bemowa  
i Woli.

• Uruchomienie linii przyspieszo-
nej 404 na trasie: nowodwory  
– światowida – Myśliborska – most 
Skłodowskiej-curie – trasa Mostu 
północnego – Metro Młociny. 
Na trasie będą obowiązywały przy-
stanki: NOWODWOry, sTeFANiKA, 
MeHOFFerA, TArcHOMiN, MeTrO 
MŁOciNy. Autobusy będą jeździły 

cztery linie na nowyM Moście

co ok. 4 minuty w godzinach szczytu 
porannego. Linia 404 wzmocni zna-
cząco linię 101 w porannym szczy-
cie, a dzięki ograniczonej liczbie 
przystanków zapewni szybki dojazd 
do metra pasażerom z centralnej  
i północnej części Tarchomina oraz 
Nowodworów (podobną funkcję 
pełni obecnie linia e-8). Linia będzie 
obsługiwała wyłącznie pasażerów 
jadących do węzła komunikacyjne-
go MŁOciNy.

• skrócenie trasy linii 503 do odcinka 
Ursynów - centrum miasta i zastą-
pienie jej na północnym odcinku 
linią 510.

• Zmiana trasy linii 508: MeTrO MA-
ryMONT – Włościańska – al. Armii 
Krajowej – most Grota-roweckiego 
– Modlińska – światowida – Myśli-
borska – most Skłodowskiej-curie 
– trasa Mostu północnego – Metro 
Młociny. Autobusy zatrzymają się 
na przystankach: MeTrO MAry-
MONT, pArK KAsKADA, Os.pOTOK, 
KONWALiOWA, pŁOcHOciŃsKA, 
eKspresOWA, BiAŁOŁęKA-rATUsZ, 
MyśLiBOrsKA, pOrAJóW, śWiDer-
sKA, MeTrO MŁOciNy. Linia będzie 
kursowała co ok. 8 minut w godzi-
nach szczytu i co ok. 20 minut poza 
szczytem i w dni wolne. Linia 508 
połączy południowy Tarchomin 
(razem z linią 101) oraz osiedla po-

przygotowany przez ztM 
projekt związany z plano-
wanyM otwarcieM drogo-
wej części MoStu iM. Marii 
SkłodowSkiej-curie zakłada 
zMiany w układzie koMuni-
kacyjnyM tarchoMina i no-
wodworów. przeprowadzo-
ne analizy wykazały, że na 
przejeździe MoSteM zySkają 
– jeśli chodzi o czaS podró-
ży – MieSzkańcy tych oSiedli, 
natoMiaSt Może on nie być 
aż tak atrakcyjny dla MieSz-
kańców pozoStałych części 
dzielnicy. bowieM na ciągu 
ulicy ModlińSkiej wydzielo-
ny jeSt paS dla autobuSów. 
zMiany w układzie Są Mini-
Malne, ponieważ nie SpoSób 
dokładnie określić, w jaki 
SpoSób rozłoży Się ruch 
pojazdów indywidualnych 
po otwarciu przeprawy. 
ztM nie wyklucza dodatko-
wych korekt i będzie zbierał 
wSzelkie opinie i wnioSki od 
paSażerów. 
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łożone przy białołęckim ratuszu ze 
stacją metra MŁOciNy i dodatkowo 
z Żoliborzem i Marymontem przez 
most Grota-roweckiego. ponadto 
wraz z linią 511 zapewni obsługę 
południowego ciągu ulicy Modliń-
skiej ze stacją metra MAryMONT.

• Zmiana trasy linii 510 i jej połączenie 
z linią 503: N0W0DW0ry – światowi-
da – świętosławskiego – świderska 
– porajów – Myśliborska – światowi-
da – Modlińska – most Grota-rowec-
kiego – słowackiego – Metro Mary-
mont – Słowackiego – plac wilsona 
– Mickiewicza – andersa – Mura-
nowska – bonifraterska – Miodowa 
– krakowskie przedmieście – nowy 
świat – al. jerozolimskie – dworzec 
centralny – eMilii plater. Na tra-
sie będą obowiązywały przystanki: 
NOWODWOry, sTeFANiKA, MeHOF-
FerA, (pANcerA), TArcHOMiN, pi-
cAssA, pOrAJóW, MyśLiBOrsKA, 
BiAŁOŁęKA-rATUsZ, eKspresOWA, 
pŁOcHOciŃsKA, K0NWALi0WA, 
Os. pOTOK, MeTrO MAryMONT, 
pL. WiLsONA, DW. GDAŃsKi, MU-
r ANOWsK A , pL .Kr AsiŃsKicH, 
pL.ZAMKOWy, UNiWersyTeT, Or-
DyNAcKA, FOKsAL, ceNTrUM, DW. 
ceNTrALNy, eMiLii pLATer. Auto-
busy będą jeździły co ok. 12 minut 
w godzinach szczytu, co ok. 15 mi-
nut poza szczytem i co ok. 20 minut 
w dni wolne. Linia 510 zapewni bez-
pośrednie połączenie zachodniej 
Białołęki z Dworcem centralnym 
i Traktem Królewskim (połączenie 
obecnie realizuje linia 503). Nie bę-
dzie zależna od utrudnień w ruchu, 
występujących w rejonie Mokotowa 
i Ursynowa, gdzie pasażerów znacz-
nie szybciej dowozi metro. Dojazd 
do Jana pawła ii będzie możliwy po 
przesiadce do linii tramwajowej 17 
na przystanku ZAJeZDNiA ŻOLiBOrZ 
lub MeTrO MAryMONT.

• pozostawienie linii 511 na dotych-
czasowej trasie. przeprowadzone 
analizy wykazały, że skierowanie li-
nii 511 przez most skłodowskiej-cu-
rie wydłużyłoby czas podróży. Au-
tobusy będą jeździły co ok. 8 minut  
w godzinach szczytu, a poza szczy-
tem i w dni wolne co ok. 20 minut. 
pasażerowie z osiedli Dąbrówka Wi-
ślana, którzy będą chcieli dojechać 
do węzła MŁOciNy mogą skorzystać 
z linii 211 i dojechać do pętli NOWO-
DWOry (gdzie mogą się przesiąść 
do autobusów linii 101 i 404) lub 
linii 511 do przystanku BiAŁOŁęKA-
rATUsZ – gdzie będzie można prze-
siąść się do linii 508.

• Wydłużenie trasy linii N01: tarcho-
Min – światowida – Myśliborska  
– most Skłodowskiej-curie – trasa 
Mostu północnego – Metro Młoci-
ny – (dalej po dotychczasowej trasie)  
– Metro urSynów. całotygodnio-
wa linia N01 zapewni połączenie 
z węzłem przesiadkowym Młociny 
oraz północno-zachodnimi i zachod-
nimi dzielnicami Warszawy.

• Zmiana trasy linii n13, n63: DW ceN-
TrALNy – al. jana pawła ii – ks. po-
piełuszki – Marymoncka – al. armii 
krajowej – most grota-roweckie-
go – Modlińska – (dalej dotychcza-
sowymi trasami) – NOWODWOry / 
LeGiONOWO. Zmiana tras linii N13 i 
N63 skróci czas przejazdu pomiędzy 
centrum Warszawy a Nowodworami,  
a linie zastąpią N53 na odcinku Me-
tro Marymont – Nowodwory. połą-
czenie pragi z Nowodworami zapew-
nia linia n03. 

• Likwidacja linii e-4, e-8 i n53. Tra-
sy pozostałych linii pozostaną bez 
zmian.

T e M A T  N U M e r U
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przez Most iM. Marii 
skłodoWskiej-curie  
pojadą cztery linie  
autobusoWe: 101, 
404, 508 i n01.
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z nową taryfą,  
biletaMi i logo
rOZWóJ i DyNAMicZNe ZMiANy. TAKi ByŁ 2011 rOK W sTOŁecZNeJ KOMUNiKAcJi. 
ZMieNiŁA się TAryFA, A DO OBieGU TrAFiŁy NOWe BiLeTy, Z UNOWOcZeśNiONyM 
LOGO ZTM. ZWięKsZyŁA się LicZBA BiLeTOMATóW sTAcJONArNycH i MOBiLNycH.  
W sTOLicy pOJAWiŁy się NOWe pUNKTy OBsŁUGi pAsAŻeróW OrAZ KOLeJNi OperA-
TOrZy, OFerUJący MOŻLiWOści ZAKUpU BiLeTóW prZeZ TeLeFON KOMórKOWy. 

sażerów o planowanych zmianach, 
zapoznać ich z nowymi cenami i wzo-
rami. A wreszcie przekonać do tego, że 
kierunek obrany przez ZTM – budowa 
metra i inne zaplanowane inwestycje, 
rozbudowa systemu parkingów p+r, 
unowocześnianie taboru i podnoszenie 
standardów, a wreszcie niekorzystny 
bilans pomiędzy wpływami z biletów 
a wydatkami miasta ponoszonymi na 
transport publiczny – wymaga pod-
wyżek cen biletów. W ten sposób „zła-
godzono” reakcje społeczne, zwykle 
nieprzychylne w takich sytuacjach. 

Taryfa zaczęła obowiązywać 16 
sierpnia 2011 roku – zmieniły się ce-
ny wszystkich biletów oprócz Biletu 
seniora, a z taryfy wycofano najmniej 
popularne rodzaje biletów: 30-dniowe 
na jedną linię, 7- i 14-dniowe, 90-mi-
nutowe oraz jednorazowe międzysz-
czytowe. Wprowadzono nowe wzory 
biletów. Białe kartoniki z kolorowymi 
kwadracikami, zostały zastąpione 
„wyrazistą” kolorystyką, przyporząd-
kowaną do rodzaju biletu (czerwony 
– jednorazowy ważny tylko w i stre-
fie, zielony – 20-minutowy, błękitny 
– dobowy) pozwalającą na szybkie 
odróżnienie biletu normalnego od 
ulgowego. Na biletach umieszczono 
informacje w języku angielskim. 

W ubiegłym roku pojawiło się nowe 
logo ZTM – prostsze pod względem 
kształtu i grafiki. początkowo wzbu-
dziło kontrowersje, ale ostatecznie 
zostało zaakceptowane i wyparło, po 
20 latach, lekko pochylony w prawo 
czworokąt z czerwonymi literami „Z” 
i „M” oraz żółtą literą „T”. 

Jeszcze więceJ możliwości
Zakup biletu w Warszawie w 2011 
roku stał się jeszcze prostszy. Można 
to zrobić o każdej porze dnia i nocy. 

Najtrudniejszym wyzwaniem przed 
jakim stanął ZTM była konieczność 
wprowadzenia w życie nowej taryfy 
biletowej. 

Akcja związana z jej zmianą była 
skomplikowana – należało z dużym 
wyprzedzeniem poinformować pa-

www.facebook.com/ztm.warszawa
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Zarówno „mobilnie”, za pomocą inter-
netu i telefonów komórkowych, jak 
i w sposób tradycyjny – w biletoma-
tach, znajdujących się w pojazdach  
i zamontowanych na ważnych przy-
stankach, węzłach przesiadkowych 
oraz na stacjach metra. Do dyspozycji 
pasażerów niemal przez cały tydzień są 
także pOp-y. Bilety można kupić rów-
nież w 1477 innych punktach na tere-
nie aglomeracji (kioskach, salonikach,  
w placówkach poczty polskiej itd.). 

Automaty biletowe, które jeszcze 
rok temu były nowinką, obecnie są już 
powszechne. Można je zobaczyć w no-
woczesnych autobusach, tramwajach  
i pociągach sKM. Urządzenia wypo-
sażone w dotykowe wyświetlacze są 
proste w obsłudze i można w nich ku-
pić wszystkie bilety kartonikowe – jed-
norazowe, czasowe oraz krótkookreso-
we. co ważne, urządzenia przyjmują 
bilon i wydają resztę. 

Ogółem w tramwajach sWiNG, po-
ciągach sKM oraz w autobusach MZA  
i Mobilisu działają już 282 automaty.

Znacznie, gdyż do 271 wzrosła licz-
ba biletomatów stacjonarnych. W War-
szawie znajdują się na stacjach metra, 
dworcach i stacjach kolejowych, głów-
nych węzłach przesiadkowych i na 
skrzyżowaniach. Najwięcej urządzeń 
zamontowano w śródmieściu (66), na 
Mokotowie (37) i Ursynowie (33). 22 
biletomaty ustawiono na Bielanach  
i pradze południe. 

Urządzenia są już dostępne na sta-
cjach kolejowych w gminach podwar-
szawskich, co znacznie ułatwiło pasaże-

rom z tych miejscowości zakup biletów 
– m.in. w Legionowie, Otwocku, piasto-
wie, pruszkowie, piastowie, sulejówku, 
piasecznie i Michałowicach. 

coraz większym zainteresowaniem 
cieszą się także e-bilety, m.in. poprzez 
wprowadzenie kolejnego, już trzeciego 
operatora, czyli moBiLeT-u. Za pomocą 
telefonu komórkowego można zapła-
cić za przejazd wszystkimi środka-
mi stołecznej komunikacji miejskiej,  
a dodatkowo takie bilety są ważne  
w pociągach Kolei Mazowieckich oraz 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej (od 
dobowego wzwyż). i to niezależnie 
od pory dnia i miejsca, w którym się 
aktualnie znajdujemy. pasażerowie 
cenią sobie wygodę tego rozwiązania 
– w 2011 roku za pomocą tego kanału 
dystrybucji sprzedano ogółem 360 tys. 
biletów. 

Bilet ZTM można też kupić nie wy-
chodząc z domu, przez internet za po-
mocą specjalnej witryny internetowej 
ztm.waw.pl/ewkm, korzystając z tzw. 
szybkich przelewów lub płatności 
kartą płatniczą.  Można je kodować 
w 50 specjalnych urządzeniach zwa-
nych „kodomatami”, zainstalowanych 
na każdej stacji metra (na bocznej 
ścianie automatów biletowych) oraz  
w punktach Obsługi pasażerów ZTM. 
Należy jednak pamiętać o aktywacji 
biletu przed pierwszym przejazdem  
– w bramce metra lub kasowniku.  
W 2011 roku przez internet sprzedano 
prawie 6,5 tysięcy biletów długookre-
sowych. Największym zainteresowa-
niem cieszyły się bilety 30- i 90-dnio-
we ważne w 1 strefie biletowej. 

W ubiegłym roku na komunikacyjnej 
mapie stolicy pojawiły się dwa nowe, 
dodatkowe punkty Obsługi pasaże-
rów ZTM. Jeden z nich został oddany 
do użytku na parterze siedziby ZTM 
przy ul. Żelaznej 61. W  nowym pOp-
ie działa sześć stanowisk obsługi klien-
tów, a dwa „okienka”  dostosowano do 
obsługi osób niepełnosprawnych. pa-
sażerowie mogą skorzystać w nim ze 
wszystkich usług, a punkt jest czynny 
w dni powszednie. Od lipca formalno-
ści związane z zakupem biletów, odwo-
łaniami i skargami można załatwić rów-
nież w pOp-ie na Dworcu Gdańskim. 
Znajdują się tam dwa stanowiska. 

W tym roku ZTM planuje uruchomie-
nie dwóch kolejnych placówek – przy 
stacjach metra centrum i służew.

bilety Można kupić  
W 1477 punktach sprze-
daży, 282 biletoMatach  
W pojazdach koMunikacji 
Miejskiej i W 271 bileto-
Matach stacjonarnych.
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rok rozpoczął się od złożenia wniosku 
na budowę kolejnych stacji metra. Dwa 
miesiące później na placu Defilad stanął 
pawilon – centrum informacji o budowie 
ii nitki metra. W czerwcu zamknięto ul. 
świętokrzyską i ul. sokola, a w paździer-
niku budowa wkroczyła na pragę. 

ZTM rozbudowywał system parkin-
gów p+r. Do użytku oddano obiekt 
przy al. Krakowskiej na 415 miejsc dla 
samochodów osobowych i 100 miejsc 
dla rowerów. 

Zakończono również budowę par-
kingu w Wawrze przy ulicy Widocznej, 
w bezpośrednim sąsiedztwie stacji ko-
lejowej „pKp Wawer”, na 135 miejsc 
postojowych dla samochodów i 144 
dla rowerów. Obiekt zostanie nieba-
wem oddany do użytku. 

Oprócz tego ZTM prowadził także 
działania niestandardowe – m.in. uru-
chomił tymczasowy parking przesiad-

budowy i reMonty
NAJWięKsZą iNWesTycJą reALiZOWANą OD UBieGŁeGO rOKU W sTOLicy ByŁA BUDOWA 
ceNTrALNeGO ODciNKA ii LiNii MeTrA. KONTyNUOWANO prAce ZWiąZANe Z prZeBUDO-
Wą i reMONTAMi pęTLi AUTOBUsOWycH, ZAKOŃcZONO BUDOWę pArKiNGU prZy AL. 
KrAKOWsKieJ OrAZ WyreMONTOWANO KiLKA ZATOK i prZysTANKóW AUTOBUsOWycH. 

kowy p+r na 265 miejsc, na dolnym 
poziomie (-1) centrum Handlowego 
Wileńska, a pod koniec roku podpi-
sał umowę na dzierżawę kolejnego 
obiektu - parkingu Multikina przy al. 
KeN 60. W tym przypadku parking 
przesiadkowy na 265 miejsc, zostanie 
uruchomiony na poziomach od 1 do 6 
(poziomy -1 i 0 pozostaną do dyspozy-
cji klientów kina). Obiekt będzie mo-
nitorowany i objęty stałym nadzorem 
przez pracowników ochrony. W soboty, 
niedziele oraz święta parking będzie 
ogólnodostępny.

W 2011 roku poznaliśmy również lau-
reatów konkursu na projekt koncepcyj-
ny systemowo-modułowego miejskiego 
parkingu rowerowego. parkingi dla ro-
werów, według wybranych koncepcji, 
uzupełnią istniejący system p+r i będą 
powstawały w pobliżu węzłów przesiad-
kowych i przystanków. Zainteresowanie 

ztM rozbudoWał systeM 
parkingoWy p+r o 815 
Miejsc dla saMochodóW 
osoboWych i 244 stano-
Wiska dla roWeróW.
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konkursem było bardzo duże. Do ZTM 
nadesłano ponad 60 projektów, a pierw-
sze miejsce przypadło Małgorzacie Bier-
nackiej i Marcinowi Klichowi. 

W lutym ubiegłego roku zostało 
otwarte przejście tunelem łączącym 
Dworzec Gdański ze stacją metra  
i Żoliborzem. 

rozpoczęły się również prace zwią-
zane z budową pętli autobusowej przy 
Dworcu Wschodnim. Będą z niej korzy-
stały autobusy komunikacji miejskiej, 
prywatnej i międzymiastowej. pętla po-
wstanie po południowej stronie torów 
kolejowych, w rejonie ulic Lubelskiej, 
skaryszewskiej i Bliskiej. Znajdą się na 
niej wygodne, zadaszone perony oraz 
budynek spedycji z pomieszczeniami 
socjalno-technicznymi, w którym bę-
dą m.in. kasy biletowe. pętla zostanie 
przystosowana dla osób niepełno-
sprawnych, a przy pawilonie zostaną 
zamontowane stojaki rowerowe. 

Zarząd Transportu Miejskiego kon-
tynuował remonty pętli autobuso-
wych, których stan techniczny pozo-
stawiał wiele do życzenia. Gruntowną 
metamorfozę przeszły trzy obiekty: 
Marysin, Bokserska i Nowe Bemowo. 
W ramach modernizacji wymieniano 
nawierzchnię jezdni na miejscach po-
stojowych autobusów oraz chodniki  
i krawężniki na peronach dla pasaże-
rów. W latach 2007-2010 wyremon-
towano 18 pętli (m.in. Ostrobramska, 
szczęśliwice i stare Bemowo). 

przebudowano zatoki i przystanki 
autobusowe przy ul. Lewantów, al. 
Zjednoczenia, ul. rudnickiego i ul. św. 
Wincentego. Opracowano również 
koncepcję remontów kolejnych przy-
stanków, m.in. przy ul. płochocińskiej, 
płaskowickiej oraz Górczewskiej. 

Plany inwestycyJne ztm  
na rok 2012 

W tym roku będą kontynuowane 
prace związane z budową centralnego 
odcinka ii linii metra i rozpocznie się 
drążenie podziemnych tuneli. 

Będą remontowane kolejne pętle 
autobusowe – prawdopodobnie Tar-
gówek, Witolin, Dw. Zachodni, Zaci-
sze i częściowo Os.Górczewska. ZTM, 
w ramach porozumienia z Zarządem 
Dróg Miejskich, planuje (ostateczny 
zakres prac będzie zależał od środków 
finansowych przyznanych na ten cel) 
budowę lub przebudowę przystanków 
autobusowych przy ul. płochocińskiej, 
Kąty Grodziskie, płaskowickiej, Keni-
ga, podleśnej, strażackiej, Kondrato-
wicza, świderskiej, chodeckiej, Łabi-
szyńskiej, Kasprzaka, Grochowskiej, 
Wólczyńskiej, szosowej, połczyńskiej, 
roetgena, potrzebnej, szczęśliwickiej, 
Ostrobramskiej, Fieldorfa, czernia-
kowskiej, Jagiellońskiej, przyczółko-
wej, Augustówka i Łodygowej oraz al. 
Zjednoczenia. 

rozbudowywany będzie również 
system p+r. powstanie m.in. projekt 
parkingu p+r w Wesołej przy ul. Bar-
tosza Głowackiego. Obiekt pomieści 
ok. 250 samochodów. Znajdzie się tam 
również 7 miejsc dla osób niepełno-
sprawnych i 150 dla rowerów.

W 2012 roku rozpoczną się prace 
przy budowie obiektu w remberto-
wie (na 295 miejsc) i zakończy budo-
wa pięciopoziomowego parkingu p+r 
Ursus-Niedźwiadek (na 348 miejsc 
postojowych).

W 2012 roku rozpoczną 
się prace przy budoWie 
obiektu W reMbertoWie 
(na 295 Miejsc) i zakończy 
budoWa pięciopozioMo-
Wego parkingu p+r ursus 
-niedźWiadek (na 348 
Miejsc postojoWych).
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Dzięki dostawom, wszystkie wozy 
kursujące po stolicy w dni świąteczne, 
mają już niską podłogę. W dni robocze 
(od 10 stycznia ubiegłego roku) wozy 
niskopodłogowe stanowią ponad 80 
proc. autobusów wyjeżdżających na 
ulice Warszawy. A do końca tego roku 
ten współczynnik powinien wzrosnąć 
do 90 proc. 

Ogółem w 2011 roku do stolicy trafiło: 

13 składów typu elf (27 we)  
dla Szybkiej kolei Miejskiej
„elf” zapewnia pasażerom komfort  
i bezpieczeństwo. Wsiadanie i wysia-
danie z niego ułatwia podłoga dosto-
sowana do wysokości peronów oraz 
dwanaście par drzwi. Wszystkie nowe 
składy są wyposażone w klimatyzację 
i monitoring, obejmujący całość wnę-
trza wagonu. Zostały dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
i przewozu rowerów. Układ siedzeń 
jest podobny do tego z metra (wzdłuż 

nowoczeSny i ekologiczny
2011 rOK sTAŁ pOD ZNAKieM ZAKUpóW i MODerNiZAcJi TABOrU. pODpisANO 
UMOWy M.iN. NA DOsTAWę 168 NOWycH AUTOBUsóW DLA MZA, 35 NOWOcZes- 
NycH, JeDNOprZesTrZeNNycH pOciąGóW MeTrA DLA MeTrA WArsZAWsKieGO  
i LeAsiNG 6 NOWOcZesNycH sKŁADóW DLA sZyBKieJ KOLei MieJsKieJ. 

ścian, frontem do środka wagonu), 
brak przegród pomiędzy członami 
oraz większa długość (107 metrów), 
umożliwia przewiezienie do 900 osób 
jednocześnie.

53 tramwaje 120na – Swing do 
tramwajów warszawskich 
swing jest wyposażony w klimatyza-
cję, monitoring wizyjny, nowoczesne 
wyświetlacze LcD z informacją pa-
sażerską oraz automat do sprzedaży 
biletów. Każdy zabiera 201 pasaże-
rów. Niskopodłogowy swing jest nie-
zwykle bezpieczny – zastosowano  
w nim specjalną strefę zgniotu (ab-
sorbery pochłaniające energię pod-
czas zderzenia), która chroni motor-
niczego i pasażerów, a także zabez-
piecza sam pojazd przed większymi 
zniszczeniami.

158 autobusów (w tym 36 szt.  
– Solaris u12, 20 szt. – Solbus SM12, 
100 szt. – Solaris u18, 2 szt. Solaris 
u18 hybrid) dla Miejskich zakładów 
autobusowych
Wszystkie nowe autobusy są wypo-
sażone w nowoczesne systemy po-
prawiające komfort i bezpieczeństwo 
podróżnych: klimatyzację, zestaw 
monitorów LcD, system monitoringu 
wewnętrznego, przyciski z napisami 
alfabetem Braille’a, system gaszenia 
komory silnika. W pojazdach hybry-
dowych zastosowanie dodatkowego 
napędu elektrycznego pozwoli na 
zmniejszenie spalania paliwa o ponad 
20 procent, w znaczący sposób spad-
nie też emisja spalin. 

40 autobusów Solaris u18  
dla Mobilisu
Fabrycznie nowe, przegubowe sola-
risy są niskopodłogowe i klimatyzo-
wane. Wyposażono je w biletomaty  
i system liczenia pasażerów.
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łagodne przejście
WspOMNieNiA LesŁAWA DeJNKA, KONTrOLerA rUcHU  
Z DZiAŁU NADZOrU prZeWOZóW ZTM

Z  K A r T  H i s T O r i i  Z T M

Pracę w ZTM rozpocząłem 2 listopa-
da 1992 roku, ale nie był to początek 
mojego zatrudnienia w warszawskiej 
komunikacji, gdyż do tego czasu prze-
pracowałem ponad 5 lat w Miejskich 
Zakładach Komunikacyjnych. Od po-
czątku zatrudnienia w MZK, aż do chwili 
obecnej, moim podstawowym zadaniem 
było badanie potrzeb przewozowych,  
a zwłaszcza potoków pasażerskich. 

Dlatego pierwsze miesiące pracy  
w ZTM nie wiązały się z niczym nowym. 
Ten sam zakres obowiązków, ci sami 
współpracownicy i przełożeni. Badania 
prowadziłem na dotychczas używa-
nych formularzach, zaś biuro mieściło 
się nadal w tym samym gmachu przy ul. 
Senatorskiej 37. Krótko mówiąc, Dział 
Studiów i Techniki Ruchu został wyłą-
czony ze struktur MZK i przeniesiony do 
ZTM. 

Stopniowo przychodziły zmiany. Zo-
stał wydłużony czas pracy w terenie 
– początkowo pomiar trwał 3 do 4,5 
godziny. Zwiększył się tez znacznie za-
kres zadań – w pierwszym okresie praca 
polegała prawie wyłącznie na badaniu 
potoków pasażerskich w porannym 
szczycie przewozowym na wyznaczo-
nym przystanku. Inne zlecenia otrzy-
mywaliśmy tylko wyjątkowo.

Z upływem miesięcy i lat nasze ba-
dania stały się bardziej różnorodne  
i szczegółowe, dzięki czemu ZTM mógł 
dokładniej poznać potrzeby przewozowe 
pasażerów i podejmować decyzje, które 
ułatwiały przemieszczanie się mieszkań-
com Warszawy i aglomeracji. Jako przy-
kłady nowych zadań mogę podać:
– prowadzenie pomiarów przez cały 

dzień, a nie tylko w porannym szczycie,
– pomiary wykorzystania konkretnych 

przystanków,



21

www.facebook.com/ztm.warszawa

– badanie kierunków przemieszczania 
się wysiadających i wsiadających 
pasażerów,

– pomiary wykonywane w pojazdach 
komunikacji miejskiej,

– pomiary potoków pasażerskich  
w pociągach na terenie aglomeracji 
warszawskiej,

– czynności związane z kontrolą 
jakości usług świadczonych przez 
przewoźników,

– inne specyficzne zlecenia zależne  
od zaistniałych potrzeb. 

Zmianie uległo też podejście pracowni-
ków do wykonywanych zadań. Począt-
kowo pomiarami zajmowała się grupa 
licząca kilkadziesiąt osób, z których du-
ża część była zatrudniona w niepełnym 
wymiarze godzin. Niestety, nie wszyscy 
wykonywali swoje obowiązki dokładnie 
i rzetelnie. Kolejne reorganizacje dopro-
wadziły do zmniejszenia liczby pracow-
ników i pozostały tylko osoby, które naj-
lepiej wykonywały swoje zadania. 

Jeśli chodzi o wyzwania związane  
z pracą, musze koniecznie wspomnieć  
o wyjątkowej specyfice stanowiska  
– miejscem wykonywania pomiarów był 
i jest najczęściej przystanek – a więc 
miejsce bez zaplecza socjalnego, prace 
wykonuje się nieraz w trudnych warun-
kach atmosferycznych, będąc narażo-
nym na hałas, spaliny samochodowe  
i inne niekorzystne czynniki, a czasami 
również na zaczepki osób postronnych. 

Ponieważ mam świadomość, że od 
dokładności i rzetelności, z jaką wy-
konuje swoje zadania zależy funkcjo-
nowanie komunikacji miejskiej, od  
samego początku starałem się wypeł-
niać swoje obowiązki jak najlepiej. 
Dlatego największym wyzwaniem było 
dla mnie wydłużenie czasu pracy po-
miaru – musiałem dołożyć starań, by nie 
odbiło się to na jakości, co jest szcze-
gólnie trudne podczas niekorzystnych 
warunków atmosferycznych, zwłaszcza  
w okresie zimowym. 

W ciągu minionych 20 lat zauważam 
niewątpliwie bardzo dużą poprawę 
funkcjonowania komunikacji w War-
szawie. Zwiększyła się częstotliwość 
kursowania pojazdów, dużą część ta-
boru wymieniono na nowocześniejszy  
i wygodniejszy, poprawiła się punktual-
ność, tabor jest lepiej wykorzystywany, 
pojemność pojazdów jest dostosowana 
do potrzeb, pasażer ma znacznie lep-
szy dostęp do informacji, poprawiła 
się kultura pracowników komunikacji 
miejskiej, istniejącą sieć kolejową wy-
korzystano do przejazdów w mieście  
i aglomeracji poprzez uruchomienie 
SKM i wprowadzenie Wspólnego Bile-
tu. Za bardzo ważny uważam fakt, że 
zachowano i odbudowano pewną ilość 
historycznych pojazdów, które wycofa-
no z eksploatacji.

A jeśli chodzi o reformy, które należy 
kontynuować to chciałbym wymienić:
– rozbudowę sieci metra,
– rozbudowę linii tramwajowych,
– modernizację taboru tramwajowe-

go i wprowadzenie układu 2+1, co 
zwiększyłoby komfort przejazdu,

– dalsza rozbudowę sieci SKM – ist-
niejąca sieć stwarza jeszcze wiele 
możliwości,

– przywrócenie trakcji trolejbusowej,
– utworzenie muzeum komunikacji 

miejskiej – tak by zgromadzony w 
różnych zajezdniach historyczny ta-
bor był udostępniany mieszkańcom 
i turystom, a zwłaszcza miłośnikom 
komunikacji miejskiej. 

W ciągu Minionych 20 lat 
zauWażaM nieWątpliWie 
bardzo dużą popraWę 
funkcjonoWania koMu-
nikacji W WarszaWie. 
zWiększyła się częstotli-
Wość kursoWania pojaz-
dóW, dużą część taboru 
WyMieniono na noWo- 
cześniejszy i Wygodniej-
szy, popraWiła się punk-
tualność, tabor jest 
lepiej WykorzystyWany.

Z  K A r T  H i s T O r i i  Z T M
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22 jaki będzie 2012 rok?
DLA JeDNycH 2012 rOK OZNAcZA KONiec śWiATA, DLA  
iNNycH TO prZeDe WsZysTKiM rOK MisTrZOsTW eUrO.  
DLA KLUBU MiŁOśNiKóW KOMUNiKAcJi MieJsKieJ (KMKM) 2012 
rOK BęDZie KOLeJNyM, JUŻ 32. rOKieM WyTęŻONeJ prAcy. 

członkowie Klubu Miłośników Komu-
nikacji Miejskiej w Warszawie będą 
widoczni od początku roku. 8 stycz-
nia, wspólnie z Zarządem Transportu 
Miejskiego oraz stołecznymi przewoź-
nikami, stowarzyszenie zagra w XX 
finale Wielkiej Orkiestry świątecznej 
pomocy. Tego dnia na stołeczne tory 
i ulice wyjadą „serduszkowce”, czyli 
specjalne autobusy i tramwaje. szcze-
gółowe informacje można znaleźć na 
stronie internetowej www.kmkm.waw.
pl/wosp. Klub rokrocznie bije swoje 
rekordy w zbieraniu coraz większej 
sumy dla ratowania najmłodszych. W 
ubiegłym roku zebrano 13 655, 82 zł! 

Miłośnicy komunikacji miejskiej 
planują wydanie „przewodnika po 
warszawskiej komunikacji miejskiej”. 
przewodnik w formie elektronicznej, 
w łatwy i prosty sposób wytłumaczy, 

jak najwygodniej poruszać się po sto-
licy, gdzie kupić bilet i w jaki sposób 
go skasować.

Klubowicze nie zrezygnują ze sztan-
darowych imprez, takich jak: Zlot 
Ogórków oraz Warszawska Noc Mu-
zeów. szczególnie wyczekiwane jest 
pierwsze przedsięwzięcie, ponieważ 
podczas Zlotu najprawdopodobniej 
odbędzie się prezentacja i przejazd 
odremontowanym autobusem marki 
chausson. Warto wspomnieć, że od 
maja zeszłego roku KMKM remontuje 
pojazd, który był niemal identyczny 
jak te, które jeździły po stolicy tuż 
po wojnie. postęp prac można śledzić 
na bieżąco na stronie www.ratujemy-
chaussona.pl.

Ubiegły rok, oprócz remontu au-
tobusu chausson, zaowocował także 
sprowadzeniem do Warszawy ikarusa 

www.ztm.waw.pl
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405, który ze względu na swoje małe 
gabaryty zwany jest pieszczotliwie 
„knypkiem” oraz ikarusa-Zemuna. 
członkowie stowarzyszenia będą re-
montowali te pojazdy. 

Klub czuwa nie tylko nad autobusa-
mi, ale także historycznymi tramwa-
jami. W związku z dostawą swingów, 
wkrótce zabytkowymi pojazdami zo-
stanie kilka „parówek”, tramwajów ty-
pu 13N. Niedługo znikną ze stołecz-
nych torowisk i pojawiać się będą spo-

radycznie na okazjonalnych liniach. 
Klub Miłośników Komunikacji Miej-

skiej będzie także kontynuował współ-
pracę z Zarządem Transportu Miejskie-
go w Warszawie przy uruchamianiu 
specjalnych linii tramwajowych, m.in. 
z okazji Wielkanocy, Mikołajek czy Bo-
żego Narodzenia. 

Miłośnicy komunikacji miejskiej 
stawiają sobie również nowe wyzwa-
nia. planowana jest kolejna odsłona 
wystawy zabytkowych pojazdów na 
międzynarodowych targach transpor-
tu zbiorowego TrANseXpO w Kielcach. 
pierwsza taka wystawa przyciągnęła 
ponad 7 tys. gości. Historyczne po-
jazdy będą wystawiane na krajowych 
i międzynarodowych imprezach. 

Kontynuowane mają być tzw. spo-
tkania tematyczne, podczas których 
zapraszani przez Klub goście przed-
stawią zasady funkcjonowania komu-
nikacji, np. priorytety dla tramwajów 
czy historię i rozwój sieci eKD/WKD. 

To nie wszystkie przedsięwzięcia, 
jakie zamierza podjąć Klub Miłośni-
ków Komunikacji Miejskiej w Warsza-
wie w 2012 roku. Wszelkie informacje 
o działalności klubu publikowane są 
na stronie internetowej www.kmkm.
waw.pl. 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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dlaczego  
warto poMagać...
ZArZąD TrANspOrTU MieJsKieGO W WArsZAWie OrAZ FUNDAcJA eKONOMicZNA 
pOLsKA - AFryKA WscHODNiA prZyGOTOWALi WysTAWę „BO LicZy się cZŁOWieK”. 

p A r K  s Z T U K i

Autorzy wystawy, Gonia i robert 
Zduńczyk, z Fundacji ekonomicznej 
polska-Afryka Wschodnia, przygoto-
wali ją w ramach programu polskiej 
współpracy rozwojowej  Ministerstwa 
spraw Zagranicznych rp w 2011 roku. 
Ma ułatwić odpowiedź na pytanie, czy 
i jak pomagać w Afryce w odpowie-
dzialny sposób. 

Wystawa przedstawia sześć histo-
rii ludzi i projektów, zrealizowanych 
przez Fundację w ramach programu 
polska pomoc w latach 2008-2011. Nie 
są to historie spektakularnych sukce-
sów, ale historie ludzi zmieniających 
na lepsze życie swoje i innych wokół 
siebie. To lepsze życie czasem oznacza 
możliwość uprawiania ryżu, pieczenia 
chleba, szycia mundurków szkolnych. 
czasem jest to możliwość pisania o 
ludziach, którym się udało. A czasem 
możliwość realizacji wizji założenia 
„mobilnej biblioteki” lub uniwersytetu 
w slumsach. 

wspólne dla wszystkich historii są 
pasja i determinacja tych osób. 

Dlaczego mamy pomagać Afryce? 
Według autorów Afrykę z wielu powo-
dów można nazwać kontynentem XXi 
wieku. A jej młodzi mieszkańcy, w erze 
łatwego dostępu do informacji, upo-
mną się o swoje miejsce w świecie. 

do 31 stycznia 2012 roku ekspozycja 
będzie prezentowana w parku Sztuki 
na węźle komunikacyjnym Młociny. 
Serdecznie zapraszamy. 



miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego


