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DroDzy  
CzytelniCy
Autobusy niskopodłogowe wpisały się już na stałe w war-
szawski krajobraz. Obecnie trudno sobie wyobrazić, że 15 lat 
temu stanowiły niewielki procent stołecznego taboru. 

18 stycznia minęło 15 lat od dnia, w którym niskopodło-
gowe Jelcze M121M zaczęły codziennie jeździć po ulicach 
Warszawy. 

Na głównych „bohaterów” lutowego wydania „iZTM” wy-
braliśmy właśnie autobusy niskopodłogowe. Dowiedzą się 
państwo czym, oprócz niskiej podłogi, wyróżniały się Jelcze, 
dlaczego jeden z nich był „białą damą” oraz jak ocenili je 
warszawiacy. 

Nie zabraknie także informacji o najnowszym nabytku  
w Warszawie – hybrydowych solarisach Urbino 18. O „dwo-
istej naturze” hybrydy opowiada Kazimierz Bogusz – kie-
rowca MZA. 

„Bilety ZTM bliżej, niż myślisz” – pod taką nazwą rozpo-
częła się kampania informacyjna ZTM. W bieżącym numerze 
przeczytacie państwo nie tylko o jej celach. 

Jak zwykle nie zapomnieliśmy o informacjach dotyczących 
warszawskiej komunikacji miejskiej. piszemy m.in. o nowych 
parkingach, uruchomionych w ramach systemu parkuj i Jedź, 
nowo otwartych punktach Obsługi podróżnych oraz nowości 
na naszej stronie internetowej – zakładce, w której umiesz-
czamy informacje o bieżących utrudnieniach w ruchu. 

Na koniec zachęcamy do lektury wspomnień Tadeusza 
roszczypały – głównego specjalisty ds. rozwoju i techniki w 
ZTM. Macie państwo niepowtarzalną okazje dowiedzieć się, 
jak przebiegał proces „od biletów papierowych do elektro-
nicznej karty miejskiej” oraz poznać najbliższe plany ZTM.

Zapraszamy do lektury!
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wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom pasażerów, od 18 stycznia 
br. ztm przez całą dobę informuje  
o zatrzymaniach w ruchu komunika-
cji miejskiej. w górnej części strony 
internetowej ztm.waw.pl pojawia 
się pasek „utrudnienia”, informujący  
o doraźnych zatrzymaniach w ruchu.

W pasku „utrudnienia” umieszcza-
ne są najważniejsze doraźne zmiany, 
trwające dłużej niż 15 minut. Głównie 

Informujemy równIeż  
o utrudNieNiacH

PrzysPIeszone zatrzymują sIę na żądanIe 

dotyczą transportu szynowego (awa-
rie, zatrzymania w ruchu tramwajów 
czy pociągów, odwołania kursów po-
ciągów itd.). Udostępniane są także 
informacje o zamknięciach ulic lub 
skrzyżowań, które skutkują objazdami 
autobusów. Nie są podawane informa-
cje o „typowych” korkach. Komunikaty 
są krótkie, zawierają informacje typu: 
godzina zdarzenia/zgłoszenia, miej-
sce, kierunek (lub kierunki), w którym 
występuje utrudnienie, a po ewentu-

www.facebook.com/ztm.warszawa

alnym ustanowieniu objazdów wiado-
mość o zmienionych trasach.

stopniowo zakres informacji będzie 
zwiększany. W przypadku problemów, 
które mogą utrudnić podróżowanie 
bardzo licznej grupie pasażerów, np. 
poważnego ograniczenia kursowania 
metra czy całkowitego zatrzymania 
ruchu, informacje takie będą wyróż-
niane na dodatkowym żółtym pasku 
na stronie głównej. 

W chwilach, gdy nie ma komunika-
tów, blok się nie wyświetla. Nie ozna-
cza to, że w mieście nie ma żadnych 
utrudnień, lecz jedynie tych odstę-
pujących od swego rodzaju „normy”. 
inne utrudnienia udostępniane są 
wyłącznie w odpowiednim bloku 
informacyjnym.

od 27 stycznia 2012 roku, od godziny 18.00 do odwo-
łania, autobusy linii przyspieszonych zatrzymują się 
„na żądanie” na wszystkich występujących na trasie 
przystankach. celem uruchomienia tzw. „przystan-
ków mrozowych” jest skrócenie czasu oczekiwania 
pasażerów na autobus w niesprzyjających warunkach 
atmosferycznych. 

Autobusy linii przyspieszonych (4xx i 5xx) zatrzymują się na 
wszystkich przystankach napotkanych po drodze. 

przystanki te otrzymują status „na żądanie”. Oznacza to, 
że pasażerowie, którzy chcą wsiąść lub wysiąść z autobusu 
na danym przystanku muszą zgłosić to żądanie kierowcy. 

Zarząd Transportu Miejskiego podjął decyzję o urucho-
mieniu „przystanków mrozowych” w związku z nasilający-
mi się mrozami. Jednocześnie jest to odpowiedź na liczne 

prośby kierowane do ZTM przez pasażerów, dotyczące uru-
chomienia tego typu przystanków. 

Autobusy linii przyspieszonych będą zatrzymywały się na 
wszystkich przystankach do odwołania.
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parkiNg obok stacji
od 30 stycznia 2012 roku zmotoryzowani mieszkańcy 
warszawy, w drodze do centrum miasta, mogą zostawiać 
swoje samochody na nowym parkingu działającym w sys-
temie parkuj i jedź – p+r wawer skm. do dyspozycji kie-
rowców zostały oddane 133 miejsca parkingowe. 

Jednopoziomowy parking p+r wawer skm został wybudo-
wany przy ul. Widocznej 2A, w bezpośrednim sąsiedztwie 
przystanku szybkiej Kolei Miejskiej Warszawa Wawer. Na 
parkingu są 133 miejsca dla samochodów (w tym 4 miejsca 
dla kierowców niepełnosprawnych) oraz 144 miejsca dla 
rowerów. Wszystkie stojaki rowerowe są zadaszone. 

parking jest korzystnym rozwiązaniem dla mieszkańców 

Wawra. po pozostawieniu samochodu, będą mogli na pragę 
czy do centrum Warszawy dojechać szybko i wygodnie po-
ciągiem szybkiej Kolei Miejskiej. Na przystanku Warszawa 
Wawer zatrzymują się pociągi linii s1, która łączy Otwock 
z pruszkowem. czas dojazdu do stacji śródmieście to tylko 
21 minut. Kierowcy, w ramach Wspólnego Biletu, mogą ko-
rzystać również z pociągów Kolei Mazowieckich. 

Budowa parkingu została dofinansowana z funduszy 
unijnych (razem z parkingami: p+r Metro Marymont, p+r 
Metro Wilanowska, p+r Anin sKM, p+r Metro Ursynów, 
p+r Al. Krakowska, p+r Ursus-Niedźwiadek i p+r rem-
bertów sKM). całkowita wartość inwestycji to 91,1 mln 
zł. Wysokość dofinansowania unijnego – 43,6 mln zł. 

Parkuj i jedź 
WarszaWski system to już 13 ParkingóW, które oferują 
łącznie 3750 miejsc ParkingoWych. 

Większość z nich cieszy się sPorym zainteresoWaniem 
kieroWcóW. jednym z elementóW zachęcających kieroW-
cóW do PozostaWienia sWoich samochodóW na Parkin-
gach P+r są koszty Podróży, które W dobie rosnących cen 
PaliW dobitniej PrzemaWiają do kieroWcóW. 

z Parkingu można korzystać bezPłatnie mając co naj-
mniej bilet doboWy, Więc korzyść ekonomiczna jest jesz-
cze bardziej Wyraźna dla tych, którzy do tej Pory Parkują 
W strefie Płatnego ParkoWania.
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z myślą o euro 2012
30 stycznia 2012 roku został otwarty 
parking w warszawie przy ulicy ja-
giellońskiej, wybudowany, podobnie 
jak p+r wawer skm i p+r metro imie-
lin, w systemie parkuj i jedź. 

parking p+r jagiellońska, powstał 
na terenie byłej fabryki FsO (obecnie 
Mennica polska), na wysokości zespo-
łu przystankowego śliwice. Zmieści 
się na nim 100 samochodów, z czego 
4 miejsca przeznaczone są dla osób 
niepełnosprawnych. istnieje jednak 
możliwość szybkiego powiększenia 
parkingu nawet do 700 miejsc. Ten 

parking jest jednym z kilku przewi-
dzianych dla zmotoryzowanych kibi-
ców, którzy przyjadą do Warszawy na 
eUrO 2012. Docelowo, będzie mogło 
na nim stanąć nawet 7 tys. samocho-
dów osobowych. 

p+r jagiellońska będzie najwięk-
szym parkingiem z planowanych na 
euro 2012 i jako jedyny będzie działał 
przez cały czas trwania mistrzostw. 
pozostałe będą działały jedynie w dni 
„meczowe”, m. in.: parking na terenie 
hipodromu w Wesołej czy przy cen-
trum handlowym Marywilska. 

parking p+r Jagiellońska został 

uruchomiony już teraz, bo ZTM zale-
ży, aby to miejsce zaistniało do roz-
grywek eUrO 2012 w świadomości 
mieszkańców aglomeracji warszaw-
skiej jako obiekt, gdzie można zosta-
wić samochód w drodze do centrum 
miasta. 

Według założeń, do czasu mi-
strzostw, parking będzie służ ył  
dojeżdżającym kierowcom z północ-
nej Warszawy, którzy będą chcieli 
uniknąć korków tworzących się czę-
sto przed rondem starzyńskiego, 
na moście Gdańskim czy Wybrzeżu 
szczecińskim. 
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zaparkuj w multikiNie

Nowa NocNa liNia

parking p+r metro imielin to 13. parking w warszawie, funk-
cjonujący w ramach systemu parkuj i jedź. kierowcy mogą 
zostawiać na nim samochody od 1 lutego 2012 roku. 

parking p+r Metro imielin usytuowany jest na tyłach 
Multikina. 

Na poziomach od 1 do 4, dla użytkowników systemu parkuj  
i Jedź jest dostępnych 236 miejsc parkingowych. W dni po-
wszednie, poziomy -1 i 0 będą dostępne dla widzów kina,  
a poziomy od 1 do 4 dla kierowców korzystających z systemu 
p+r. W dni wolne od pracy, cały obiekt będzie dostępny dla ki-
nomanów. Aby poprawić komfort i bezpieczeństwo, właściciel 
parkingu odnowił obiekt. W ramach remontu zamontowano 
system monitoringu, wymieniono źródła światła, a wiosną bie-
żącego roku planowana jest naprawa nawierzchni i elewacji.  
W ramach umowy ZTM wprowadzi na parking ochronę.

Na wniosek mieszkańców ożarowa 
mazowieckiego, zarząd transportu 
miejskiego od 3 lutego 2012 roku, 
uruchomi nową linię nocną – N52. bę-
dzie to linia weekendowa, kursująca 
w nocy z piątku na sobotę i z soboty 
na niedzielę.

Linia będzie realizowała dwa kursy, 
po trasie linii dziennej 713: AGricO-

Op (Koprki) – Jaśminowa – rataja – po-
znańska – (Ołtarzew) poznańska – Oża-
rów Mazowiecki – Ożarów – Bronisze 
– Jawczyce – Mory – połczyńska – Wol-
ska – Fort Wola – cM. WOLsKi. 

Odjazd z cmentarza Wolskiego jest 
zaplanowany o godz. 0.45 i o 2.45,  
a z pętli AGricOOp o godz. 1.06 i 3.06. 
Kursy będą skoordynowane z linią N42 
w obu kierunkach, dzięki czemu będzie 

można dojechać z Ożarowa Mazowiec-
kiego do centrum, jak i w przeciwnym 
kierunku. przewozy będą realizowane 
w pojazdach monitorowanych. 

To nie pierwsza nocna linia week-
endowa uruchomiona przez ZTM. 
Obecnie kursują linie N50 (Metro Wi-
lanowska-skolimów), N53 (Nowodwo-
ry – Metro Marymont) oraz N58 (Metro 
Młociny – Truskaw).
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dwa nowe POP-y
30 stycznia 2012 roku zostały otwarte kolejne punkty 
obsługi pasażerów – drugi punkt na stacji metra centrum 
oraz większy na węźle komunikacyjnym młociny.

Na stacji metra centrum jest to drugi pOp. Dotychczasowy był 
mocno obciążony, praktycznie przez cały dzień. Nowy punkt 
jest zlokalizowany przy wschodniej antresoli handlowej, bli-
żej południowego wyjścia ze stacji, w pawilonie 2002H. Do 
dyspozycji pasażerów są trzy zintegrowane okienka obsługi 
informacyjno-kasowej, w tym jedno stanowisko dla osób nie-
pełnosprawnych. pOp centrum 2 jest otwarty od poniedział-
ku do piątku, w godzinach 7.00-20.00, w soboty nieczynny. 
pOp centrum 1 (pawilon 2010B) jest otwarty poniedziałek-
piątek, w godzinach 7.00-20.00, w soboty 7.00-19.00.

Na węźle komunikacyjnym Młociny został uruchomiony 
punkt Obsługi pasażerów znacznie większy niż dotychczas 
działający. Do dyspozycji pasażerów docelowo będzie sześć 
okienek informacyjno-kasowych, w tym trzy dla osób nie-
pełnosprawnych (dotychczas było jedno okienko kasowe  
i jedno informacyjne). pOp jest zlokalizowany na poziomie 
0, bliżej węzła przesiadkowego autobus-metro-tramwaj,  
w poczekalni dworca autobusowego. Otwarty jest od ponie-
działku do piątku, od 7.00 do 20.00, a w soboty od 9.30 do 
16.30. Większy pOp usprawni obsługę pasażerów, zwłasz-
cza po otwarciu mostu im. Marii skłodowskiej-curie.

do dyspozycji pasażerów jest obecnie dziewięć punktów 
obsługi pasażerów: przy ul. żelaznej 61 oraz na stacjach 
metra: centrum, świętokrzyska, ratusz arsenał, dworzec 
gdański, plac wilsona, marymont, oraz przy węźle komu-
nikacyjnym młociny.

We wszystkich punktach jest świadczony pełen zakres 
usług, czyli: sprzedaż biletów, informacja, sprzedaż rozkła-
dów jazdy, personalizacja WKM, odwołania od wystawio-
nych wezwań za jazdę bez ważnego biletu, przyjmowanie 
skarg i wniosków oraz przekodowanie biletów.

pop młociny

pop centrum 2
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zarząd transportu miejskiego szuka firmy, która wydzierża-
wi prawie 500 wiat na przystankach komunikacji miejskiej. 
są to czerwone, półokrągłe zadaszenia, które należały do 
firmy adpol. potencjalni dzierżawcy mieli czas na składanie 
ofert do 30 stycznia 2012 roku. 

Umowa z firmą Adpol – poprzednim operatorem wiat, wyga-
sła wraz z końcem ubiegłego roku. Zarząd Transportu Miej-
skiego nie chce, by 477 zadaszeń pozostało bez operatora, 
dlatego ogłosił konkurs na ich dzierżawę. 

Zainteresowane podmioty mogły przesyłać oferty do 30 
stycznia. Tego samego dnia wszystkie oferty konkursowe 
zostały otwarte. Jedynym kryterium wyboru najkorzystniej-
szej oferty będzie cena. Wygra ten, kto zaoferuje najwyższą. 
Jeśli wpłyną trzy ważne oferty, zostanie zorganizowana au-
kcja elektroniczna. 

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało utrzymywanie 
wiat w czystości i dobrym stanie technicznym. W zamian bę-
dzie mógł na wiatach zamontować swoje gabloty reklamowe 
(na każdej wiacie maksymalnie dwie) i czerpać zyski z tytułu 
sprzedaży reklam. reklamy będą mogły być umieszczane tyl-
ko w gablotach i to takie, które nie naruszają obowiązującego 
prawa, norm społecznych i zasad społecznego współżycia. 
Dodatkowym ograniczeniem będzie to, że do końca lipca 
2012 roku każda reklama będzie mogła być umieszczona 

jedynie po uzyskaniu zgody ZTM. Wynika to z zobowiązań 
Warszawy wobec UeFA w związku z turniejem eUrO 2012. 
część powierzchni w gablotach przeznaczona zostanie na 
informację pasażerską umieszczaną tam przez ZTM. 

Umowa będzie zawarta na okres do końca 2014 roku.  
Z jednym zastrzeżeniem. Możliwa będzie wcześniejsza  
likwidacja wiat objętych umową ze względu na trwającą 
realizację programu przystanek Komunikacji Miejskiej, za-
kładającego pojawianie się na przystankach wiat według 
projektu wybranego w konkursie, który poprzedził ten 
program.

www.facebook.com/ztm.warszawa

kto wydzierżawi wiaty?

korekta rozkładu jazdy skm
1 lutego br. nastąpiła nieznaczna ko-
rekta rozkładów jazdy skm, na trasie 
s9 i s2. zmiany będą obowiązywać do 
29 lutego 2012 roku. wprowadzona 
korekta związana jest z pracami mo-
dernizacyjnymi na torach.

W porannym kursie pociąg S9 odjedzie 
z Wieliszewa 12 minut później, o 6.52 
(zamiast o godz. 6.40). czas przejazdu 
pomiędzy poszczególnymi stacjami 

pozostanie bez zmian, pociąg przy-
jedzie do Warszawy Gdańskiej o 7.25 
(zamiast o 7.13). Zmiany obowiązują 
codziennie, od 1 do 29 lutego br.

Na trasie linii S9 jeden kurs pociągu 
– na wniosek pasażerów – został wy-
dłużony do stacji Legionowo piaski 
(dotychczas Legionowo). Zmiana tra-
sy dotyczy pociągu odjeżdżającego 
ze stacji Warszawa Gdańska o 16.25, 
przyjazd do Legionowa piaski o 16.54. 

Wydłużył się również powrotny kurs. 
pociąg odjeżdża o 17.05 ze stacji Le-
gionowo piaski, nie zmienił się czas 
odjazdu ze stacji Legionowo (17.09)  
i kolejnych stacji w kierunku Warszawy 
Gdańskiej (przyjazd o 17.31). Zmiany 
obowiązują od poniedziałku do piątku, 
od 1 do 29 lutego br.

przez 4 dni – 2, 5, 26 i 29 lutego  
– dłużej będzie jechał pociąg linii s2. 
składy odjeżdżające z Warszawy Za-
chodniej o 5.36, od stacji Warszawa 
Wschodnia będą jechały o 3 minuty 
dłużej w kierunku sulejówek Miłosna. 

Niewielka zmiana dotyczy także 
kursów pociągu s2, odjeżdżające-
go ze stacji Warszawa Zachodnia,  
w kierunku sulejówek Miłosna (godz. 
15.08, do 31 stycznia br. 15.06). czas 
przejazdu pomiędzy poszczególnymi 
stacjami pozostanie bez zmian, pociąg 
przyjedzie do stacji sulejówek Miło-
sna o godz. 15.45 (dotychczas 15.43). 
Zmiany obowiązują codziennie, od  
1 do 29 lutego br.

kolejna zmiana rozkładu jazdy skm 
nastąpi 1 marca 2012 roku.
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zakończyły się aukcje przedmiotów przekazanych przez ztm 
na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. w licytacji sied-
miu  zestawów, unikalnych firmowych upominków wzięło 
udział 118 osób. wylicytowano 2469 złotych – najwyższą 
cenę zyskały dwa odlewy wkm (po 610 zł), najniższą – ze-
staw filiżanek (124,5 zł).

Na aukcję internetową, zorganizowaną w ramach XX Finału 
WOśp przekazaliśmy:

trzy komplety albumów „Warszawa w powojennym • 
kadrze” i „Warszawski dzień – komunikacja miejska  
– lata 60., 70., 80. minionego stulecia”. Niedostępne  
w sprzedaży albumy, w których – w obiektywie aparatu 
fotograficznego – została zatrzymana powojenna  
historia komunikacji miejskiej.   
cztery metalowe Warszawskie Karty Miejskie. WKM • 
można wyrobić w kilku kolorach i wzorach, ale tylko 
zwycięzca licytacji będzie mógł pochwalić się WKM-ką 
w takiej formie! 
zestaw 2 porcelanowych filiżanek z logo ZTM. • 

podczas tegorocznego Finału Wielkiej Orkiestry świątecznej 
pomocy zbierano fundusze na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń do ratowania życia wcześniaków oraz pomp insuli-
nowych dla ciężarnych kobiet chorujących na cukrzycę.

wylIcytowalIśmy

2469 złotych

zarząd transportu miejskiego, we 
współpracy z władzami mokotowa, 
po uwzględnieniu opinii mieszkań-
ców ul. kierbedzia zdecydował, że 
przystanek linii 107 zostanie prze-
sunięty na ul. bobrowiecką. zostanie 
utworzony na wysokości niezagospo-
darowanej działki. 

przystanek Kierbedzia 01 stał się 
„bohaterem” mediów po przywróce-
niu go do eksploatacji 16 stycznia.  
O skierowaniu autobusu ul. Kierbedzia 
prosili sami mieszkańcy. Zatrzymują-
ce się na nim autobusy linii 107 nie 
mogły go jednak prawidłowo „obsłu-
żyć”, gdyż cały był zastawiony niele-
galnie zaparkowanymi samochodami. 
Autobusy musiały stawać na środku 
jezdni blokując całkowicie przejazd 
ulicą. równocześnie część mieszkań-
ców budynku protestowała przeciwko 
funkcjonowaniu tego przystanku.

Dzięki zdecydowanej interwencji 

straży miejskiej 
problem nielegal-
nie parkujących 
kierowców został 
rozwiązany. Nie 
ustawały jednak 
protesty miesz-
kańców, k tórz y 
– choć mieszkają 
w największ ym 
mieście w polsce 
– chcieliby mieć 
„święty spokój” 
na swojej ulicy.  
W porozumieniu z władzami dzielni-
cy Mokotów ZTM podjął więc decyzję  
o przesunięciu przystanku. Zostanie 
on wybudowany przy ul. Bobrowiec-
kiej, zaraz za skrzyżowaniem z Kierbe-
dzia. ZTM zaprojektuje go i gdy projekt 
zostanie zatwierdzony, zleci jego wy-
konanie. przystanek w nowej lokali-
zacji powinien zostać uruchomiony w 
drugiej połowie lutego. Warto dodać, 

prZysTANeK KierBeDZiA 
będzie przesuNięty

że będzie się na nim mogła zatrzymy-
wać również linia 119.

Do czasu uruchomienia przystanku 
w nowej lokalizacji linia 107 nie będzie 
miała na ul. Kierbedzia pętli. Autobu-
sy jadące z pętli esperanto zatrzymają 
się, zabiorą pasażerów i bez postoju 
ruszą w drogę powrotną. postoje będą 
tylko na pętli esperanto.
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Bilety ZtM  
– bliżej, Niż myślisz…
cZy ZAKUp BiLeTU W sTOLicy JesT sKOMpLiKOWANy? GDZie i W iLU pUNK-
TAcH MOŻNA Je NAByć? ZA pOśreDNicTWeM JAKicH UrZąDZeń ZApłAci-
My ZA prZeJAZD? ODpOWieDZi NA Te pyTANiA MOŻNA UZysKAć pODcZAs 
KAMpANii ZTM pOD HAsłeM „BiLeTy ZTM – BLiŻeJ, NiŻ MyśLisZ”. TO pierW-
sZA TeGO TypU AKcJA, iNFOrMUJącA TUrysTóW i MiesZKAńcóW O MOŻLi-
WOściAcH ZAKUpU BiLeTóW W sTOLicy. A DZięKi ZAsTOsOWANiU NOWO-
cZesNycH TecHNOLOGii JesT icH WieLe. Z rOKU NA rOK cOrAZ WięceJ.

szybko i wygodnie bilety z taryfy ZTM 
na terenie całej aglomeracji warszaw-
skiej można kupić już w ponad 1500 
punktach sprzedaży, m.in. w kioskach, 
salonikach prasowych, placówkach 
poczty polskiej i w wybranych kasach 
Kolei Mazowieckich. Do dyspozycji pa-
sażerów są także punkty Obsługi pasa-
żerów ZTM na stacjach metra: centrum, 
świętokrzyska, ratusz Arsenał, Dwo-
rzec Gdański, plac Wilsona, Marymont 
i Młociny oraz przy ul. Żelaznej 61.

przez całą dobę bilety można na-
być również w ponad 290 biletoma-
tach stacjonarnych, ustawionych na 
węzłach komunikacyjnych, w pobliżu 
stacji metra, dworców kolejowych, lot-
niska, centrów handlowych i w ponad 
280 automatach mobilnych znajdują-
cych się w nowoczesnych autobusach, 
tramwajach swing i pociągach sKM. 

Bilety można kupić także przez tele-
fon komórkowy (działają trzy systemy 
- mpay, skycash i moBiLeT) oraz przez 
internet za pośrednictwem strony  
– ztm.waw.pl/ewkm. 

Kampania „Bilety ZTM - bliżej, niż my-
ślisz” rozpoczęła się 1 lutego i potrwa 
do 24 lutego 2012 roku. plakaty oraz 
ulotki z informacją o liczbie punktów 
sprzedaży i technologiach, za pomocą 
których można kupić bilety pojawiły się 
w pojazdach komunikacji miejskiej. są 
także dostępne w punktach informacji 
turystycznej stołecznego Biura Tury-
styki. plakaty informujące o kampanii 
umieszczono na wiatach przystanko-
wych, znajdujących się przy głównych 
ciągach komunikacyjnych. Na moni-
torach w autobusach i metrze są emi-
towane spoty. informacje o kampanii 
pojawiły się również na stronach sto-
łecznych portali internetowych oraz na 
stronie internetowej ZTM i profilu ZTM 
na portalu Facebook. 
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15 lat Niskiej podłogi

15 lat temu autobusy Niskopodłogowe staNowiły zaledwie  
2,1 proc. wszystkicH kursującycH w warszawie pojazdów.
18 styczNia 1997 roku Na ulice warszawy wyjecHały cztery  
Niskopodłogowe autobusy jelcz m121m.
Nie były to pierwsze Niskopodłogowe pojazdy w stolicy, ale sta-
Nowiły zapowiedź jakościowej zmiaNy Na warszawskicH ulicacH.
po raz pierwszy, kursy realizowaNe przez autobusy Niskopodło-
gowe zostały wyróżNioNe w rozkładacH jazdy umieszczoNycH Na 
przystaNkacH autobusowycH.
90 proc. autobusów wyjeżdżającycH Na warszawskie ulice w dNi 
powszedNie i 100 proc. w weekeNdy to pojazdy Niskopodłogowe.
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kiedy w warszawie pojawiły się 
autobusy niskopodłogowe? 
pierwszym niskopodłogowym autobu-
sem był Neoplan N4020. 15-metrowy 
autobus wyjechał na ulice Warszawy 
w listopadzie 1994 roku. początkowo 
kursował głównie na linii 175 dojeż-
dżającej na lotnisko. rok później na 
stołecznych ulicach pojawiły się ika-
rusy 411, które obsługiwały głównie 
linię 700, łączącą Dworzec centralny 
z Konstancinem-Jeziorną. 18 stycznia 
1997 roku na ulice Warszawy wyje-
chały pierwsze cztery, z 50 zamówio-
nych, niskopodłogowe autobusy Jelcz 
model M121M. 

czym wyróżniały się jelcze m121m?
To 12-metrowy autobus niskopo-
dłogowy. pierwsze dwa wejścia do 
pojazdu są bezstopniowe, czyli znaj-
dują się na tym samym poziomie co 
podłoga. Aby wejść trzecimi drzwiami, 
trzeba pokonać dwa stopnie. podłoga 
znajduje się na wysokości 37 cm nad 
jezdnią. W autobusach zastosowano 
funkcję tzw. „przyklęku”, co oznacza, 
że w pojeździe można opuścić podło-
gę o dodatkowe 8 cm. Jednocześnie, 
Jelcze były pierwszymi autobusami, 
w których zastosowano elektroniczne 
tablice wyświetlające kierunek jazdy. 

Dzięki emisji spalin o niższej war-
tości tlenku azotu, węglowodorów 
i tlenków węgla były też bardziej 
ekologiczne. cel osiągnięto dzięki 
zamontowaniu w pojazdach silni-
ka eUrO 1, zgodnie z dyrektywą Unii 
Europejskiej nr 91/441/EC [11] dla sa-
mochodów osobowych oraz dla osobo-
wych i lekkich ciężarówek 93/59/EEC.  
W dyrektywie określono normy do-
puszczalnej emisji spalin w nowych 
pojazdach sprzedawanych na terenie 
Unii europejskiej. 

Na jakich liniach jeździły jelcze? 
pierwsze 4 autobusy wyjechały na uli-
ce Warszawy na linii 127 (Nowe Wło-
chy – Bródno podgrodzie). Z czasem, 
wraz z kolejnymi dostawami, autobusy 
niskopodłogowe kursowały na liniach: 
101, 107, 118, 119, 127, 135, 150, 157, 
170, 180, 409, 505, 511, 512 i 524. 

ile jelczy m121m zostało ostatecz-
nie zakupionych dla warszawy? 
W ramach pierwszego zamówienia, do 
końca marca 1997 roku, dotarło całe 
zamówienie – 50 sztuk. Współpracę 
z Jelczańskimi Zakładami samocho-
dowymi kontynuowano do 1998 ro-
ku. W 1997 roku producent dostar-
czył kolejne 28 autobusów, a w roku 

wszystko, co chcIelIbyścIe wIedzIeć o warszawskIch  

autobusacH NiskopodłogowycH 
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1998 – 30 pojazdów. W efekcie sto-
lica stała się właścicielem 109 Jelczy 
M121M, w tym „białej damy”. Obec-
nie ponad 90 Jelczy wyjeżdża nadal  
w trasy. 

kim lub czym jest „biała dama”? 
„Biała dama” to Jelcz M121M, który po-
jawił się w Warszawie w grudniu 1995 
roku do obsługi linii 700 i zastąpił kur-
sujące na tej trasie ikarusy 411. 

Linię 700 utworzono w 1995 roku 
w celu połączenia centrum Warsza-
wy z ośrodkami rehabilitacyjnymi  
w Konstancinie-Jeziornie. Aby ułatwić 
podróż osobom mającym problemy  
z poruszaniem się, miasto Konstancin-
Jeziorna zakupiło dla Miejskich Zakła-
dów Autobusowych autobus niskopo-
dłogowy – Jelcza model M121M. 

„Biała dama” znacząco odbiegała 
wyglądem od późniejszych pojazdów 
tego modelu. Dominującą barwą na 
zewnątrz autobusu, w przeciwieństwie 
do żółto-czerwonych stołecznych au-
tobusów, był biały kolor. 

jak pasażerowie ocenili  
nowe autobusy? 
przede wszystkim doceniono moż-
liwość wygodnego wsiadania i wy-
siadania z autobusów. Odczuły to 

głównie osoby poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, mające ogra-
niczone możliwości poruszania się, 
osoby starsze oraz pasażerowie  
z małymi dziećmi w wózkach. 

pozytywne komentarze dotyczyły 
nie tylko nowych autobusów. chwa-
lono także oznaczenie, początkowo 
literą „n”, a następnie kwadracikiem, 
w rozkładach jazdy kursów realizowa-
nych przez autobusy niskopodłogowe. 
Ułatwiło to zaplanowanie podróży 
osobom niepełnosprawnym ruchowo 
oraz rodzicom z małymi dziećmi. 

W „Barometrze Warszawskim” 
(grudzień 2010 roku) – badaniu pro-
wadzonym regularnie przez Urząd 
m.st. Warszawy na reprezentatywnej 
grupie 1100 mieszkańców Warszawy 
– wprowadzenie autobusów nisko-
podłogowych, z 14-proc. poparciem, 
znalazło się na drugim miejscu wśród 
najważniejszych pozytywnych cech 
komunikacji miejskiej. siódme miejsce 
(5 proc. wskazań) zajęło dostosowanie 
komunikacji miejskiej dla potrzeb lu-
dzi starszych i niepełnosprawnych. 

ile autobusów niskopodłogowych 
kursuje obecnie w warszawie? 
1388 z 1534 eksploatowanych auto-
busów. Oznacza to, że ponad 90 proc.  
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autobusów wyjeżdżających na ulice  
w dni powszednie i 100 proc. w weeken-
dy to autobusy niskopodłogowe. Dla po-
równania, 10 lat temu było to 27,7 proc. 

Obecnie w warszawskich barwach  
kursują następujące modele auto- 
busów: 

przegubowe
solaris Urbino 18• 
MAN NG313 • 
MAN Lion’s city G• 
Jelcz M181M • 

staNdardowe
Jelcz M121M • 
Neoplan N4020 • 
solaris Urbino 15 • 
solaris Urbino 12 • 
MAN NL223• 
scania Omnicity • 
Berkhof Ambassador • 

miNibusy
solaris Urbino 10• 
solaris Urbino 8.6 • 
Jelcz Libero • 
solbus sM12 • 
MAN NM223 • 
Autosan solina. • 

jakie rozwiązania zastosowa-
no w nowoczesnych autobu-
sach, by ułatwić podróż osobom 
niepełnosprawnym? 
Z myślą o osobach poruszających się 
na wózku inwalidzkim, autobusy zosta-
ły wyposażone w pochylnie, które uła-
twiają wjechanie wózkiem inwalidzkim 
do pojazdu oraz opuszczenie go. 

W przypadku osób niewidomych  
i niedowidzących, kluczowe znaczenie 
ma system głosowego zapowiadania 
przystanków. Dodatkowo, przyciski 
otwierania drzwi zostały oznakowa-
ne napisami w alfabecie Braille’a. 
Wprowadzono także bardziej kon-
trastowe oznakowanie drzwi i kra-
wędzi podestów, przy użyciu listew  
w kolorach żółtym i czarnym. Zmo-
dyf ikowano tablice informujące  
o trasie przejazdu, zastępując trady-
cyjne dużymi wyświetlaczami. prezen-
towana jest na nich trasa przejazdu,  
a przebyty odcinek drogi wyświetla-
ny jest w bledszym szarym kolorze, co 
ułatwia pasażerom orientację odno-
śnie miejsca, w którym się znajdują. 
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solaris urbiNo 18
siLNiK DAF pe228c

MOc siLNiKA 310 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 176/45

DłUGOść 18000 MM

sZerOKOść 2550 MM

WysOKOść 2850 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340/340 MM

maN Ng 313 
siLNiK MAN D2866 

MOc siLNiKA 310 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 175/45

DłUGOść 17980 MM

sZerOKOść 2500 MM

WysOKOść 2880 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340/340 MM

maN lioN’s city g
siLNiK MAN D2066 LUH48

MOc siLNiKA 360 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 150/50

DłUGOść 17980 MM

sZerOKOść 2500 MM

WysOKOść 2880 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340/340 MM

jelcz m181m
siLNiK MerceDes-BeNZ OM447H

MOc siLNiKA 250 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 180/36

DłUGOść 17980 MM

sZerOKOść 2500 MM

WysOKOść 3050MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/540/936 MM

jelcz m121m
siLNiK MAN D0826

MOc siLNiKA 220 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 100/32

DłUGOść 11960MM

sZerOKOść 2500 MM

WysOKOść 3050 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/936 MM

autobusy Niskopodłogowe  
– W piGUłce
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NeoplaN N4020 
siLNiK DAF Gs200

MOc siLNiKA 272 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 149/42

DłUGOść 14600 MM

sZerOKOść 2500 MM

WysOKOść 2780 MM

WysOKOść pODłOGi 350/350/635 MM

solaris urbiNo 15
siLNiK MAN D0826

MOc siLNiKA 260 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 158/40

DłUGOść 14590 MM

sZerOKOść 2550 MM

WysOKOść 2850 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340 MM

solaris urbiNo 12
siLNiK DAF pe183

MOc siLNiKA 255 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 105/35

DłUGOść 12000 MM

sZerOKOść 2550 MM

WysOKOść 2850 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340 MM

maN Nl 223 
siLNiK MAN D0836

MOc siLNiKA 220 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 101/34

DłUGOść 11950 MM

sZerOKOść 2500 MM

WysOKOść 2880 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340 MM

scaNia omNicity
siLNiK scANiA Dc917

MOc siLNiKA 270 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 100/29

DłUGOść 11185 MM

sZerOKOść 2550 MM

WysOKOść 2950 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340 MM

berkHof ambassador 
siLNiK DAF 

MOc siLNiKA 225 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 99/43

DłUGOść 11195 MM

sZerOKOść 2500 MM

WysOKOść 2920 MM

WysOKOść pODłOGi 350/350 MM
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solaris urbiNo 10
siLNiK ivecO NeFF4A

MOc siLNiKA 240 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 62/20

DłUGOść 9940 MM

sZerOKOść 2550 MM

WysOKOść 2850 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340 MM

solaris urbiNo 8.6
siLNiK isB6.7ev

MOc siLNiKA 246 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 50/16

DłUGOść 8600 MM

sZerOKOść 2400 MM

WysOKOść 3035 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340 MM

jelcz libero
siLNiK cUMMiNs isBe4 160B 

MOc siLNiKA 160 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 61/17

DłUGOść 8550 MM

sZerOKOść 2420 MM

WysOKOść 2630 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340 MM

solbus sm 12
siLNiK ivecO cUrsOr c78 eNTG (cNG)

MOc siLNiKA 272 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 119/37

DłUGOść 12000 MM

sZerOKOść 2550 MM

WysOKOść 2900 MM

WysOKOść pODłOGi 320/320/320 MM

maN Nm 223
siLNiK MAN D0836

MOc siLNiKA 220 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 80/24

DłUGOść 9665 MM

sZerOKOść 2350 MM

WysOKOść 2880 MM

WysOKOść pODłOGi 320/340/340 MM

autosaN soliNa
siLNiK MerceDes-BeNZ OM904LA

MOc siLNiKA 150 KM

LicZBA MieJsc (OGółeM/sieDZącycH) 40/18

DłUGOść 7770 MM

sZerOKOść 2376 MM

WysOKOść 2823 MM

WysOKOść pODłOGi 760/340 MM
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autobus na baterie 
W solarisach Urbino 18 Hybrid wyko-
rzystano układ hybrydowy amerykań-
skiej firmy Allison, łączący możliwości 
silnika spalinowego oraz napędu hybry-
dowego. silnik przez cały czas pracuje 
na optymalnych obrotach, dzięki czemu 
spala o 24 proc. mniej paliwa niż auto-
bus z silnikiem spalinowym. Nadwyżki 
mocy silnika ładują baterie. Dodatkowo,  
w bateriach kumulowana jest energia 
powstająca podczas hamowania pojaz-
du. Ostatecznie energia „przechowywa-
na” w bateriach wykorzystywana jest 
przy przyspieszaniu autobusu. 

Baterie niklowo-kadmowo-wodoro-
we, ważące 410 kg, umieszczone są na 
dachu autobusu. Okres ich działania, 
uzależniony od sposobu eksploatacji, 
wynosi 6-7 lat. 

Klimatyzacja, monitoring  
i wyświetlacze 
Hybryda może zabrać na pokład nawet 
160 osób. pasażerowie mają do dyspo-
zycji 51 miejsc siedzących. Autobusy 
zostały wyposażone w klimatyzację 
śródziemnomorską (wydajniejszą od 
standardowej), monitoring oraz sys-

NA pOcZąTKU sTycZ-
NiA NA ULice WAr-
sZAWy WyJecHAły 
sOLArisy UrBiNO 18 
HyBriD – pierWsZe 
AUTOBUsy HyBryDO-
We W sTOLicy. cZTery 
pOJAZDy O NApęDZie 
HyBryDOWyM ZOsTAły 
KUpiONe prZeZ MieJ-
sKie ZAKłADy AUTOBU-
sOWe W rAMAcH TZW. 
„prZeTArGU sTULeciA” 
NA 168 AUTOBUsóW 
NisKOpODłOGOWycH. 

tem informacji wizualnej, w postaci 
dużych elektronicznych wyświetlaczy 
na zewnątrz i wewnątrz pojazdu. 

Z myślą o osobach poruszających się 
na wózkach inwalidzkich, przy drugich 
drzwiach zamontowano rampę. Jedno-
cześnie, dzięki funkcji przyklęku, ist-
nieje możliwość opuszczenia podłogi 
o dodatkowe 7 cm. 

PraWie bez co2

Dzięki połączeniu możliwości napędu 
hybrydowego i spalinowego, solarisy 
Urbino 18 Hybrid zużywają mniej pa-
liwa, a tym samym znacznie zreduko-
wana jest emisja spalin. emisja tlenku 
azotu (NO2) może być mniejsza nawet 
o 39 proc., a dwutlenku węgla (cO2) 
i związków węglowodoru o 90 proc. 
Zmniejszanie wydzielania cząstek 
stałych może zostać zmniejszone  
o 97 proc. 

solaris Bus & coach s.A. produkuje 
seryjnie autobusy hybrydowe od 2006 
roku. pojazdy, oprócz Warszawy, jeż-
dżą także w poznaniu i sosnowcu. poza 
polską, korzystają z nich pasażerowie 
we Francji, Niemczech, szwajcarii oraz 
na wyspie reunion. 

Hybrydy opaNowują warszawę

T e M A T  N U M e r U
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ogórek, lewar, pszczółka – to słowa 
klucze w pańskiej branży. gdyby 
nie ten lewar, stawiałabym na 
ogrodnictwo. tymczasem jest pan 
kierowcą w warszawskich miejskich 
zakładach autobusowych. 
Ogórkiem nazywaliśmy autobusy 
Jelcz, zresztą nie tylko my kierowcy, 
ale też większość osób korzystają-
cych z komunikacji miejskiej w la-
tach 60., 70. i 80. ubiegłego stulecia. 
Właśnie na Jelczach, przypominają-
cych kształtem ogórka, zaczynałem  
w 1978 roku pracę. później przesia-
dłem się na Berliety, a następnie 
na lewary, czyli ikarusy 280. Nazwa 
wzięła się od manualnej skrzyni bie-
gów, która delikatnie mówiąc, była 
masywna, a zmiana biegów wymagała 
sporego wysiłku. 

została nam jeszcze pszczółka.
pszczółka to pieszczotliwa nazwa naj-
nowszego warszawskiego nabytku  
– hybrydowego solarisa Urbino 18. 

Mój zmiennik przyprowadził naszą 
hybrydę do Warszawy z Bolecho-

pierWsZe 5,5 Tys. KiLOMeTróW

pszczółki 
MAJąc W pAMięci pO-
DZiUrAWiONe, OD NA-
cisKANiA sprZęGłA W 
OGórKAcH, pODesZWy 
W BUTAcH, A późNieJ 
„cięŻKie” W OBsłUDZe 
LeWAry W iKArUsAcH, 
ByłeM W sTANie WieLe 
sOBie WyOBrAZić, ALe 
Nie AUTOBUsy O NApę-
DZie HyBryDOWyM – 
MóWi KAZiMierZ BO-
GUsZ – KierOWcA sO-
LArisA UrBiNO 18 Hy-
BriD W MieJsKicH ZA-
KłADAcH AUTOBUsO-
WycH W WArsZAWie. 

wa, gdzie mieści się zakład produk-
cyjny solarisa. Jak tylko dojechał, 
zadałem pytanie, najbardziej prze-
widywalne z możliwych – No i jaka 
jest? Tomek zastanowił się chwilę,  
i odpowiedź, w przeciwieństwie do 
pytania, nie była już tak przewidy-
walna – Cicha, ekologiczna i pracowita, 
jak pszczółka! i tak hybryda została 
pszczółką :-). 

3 stycznia 2012 roku – zapamięta 
pan tę datę na długo? 
Na bardzo długo! 3 stycznia rano za-
debiutowałem jako kierowca hybry-
dy. skoro świt usiadłem za kierownicą  
i wyruszyłem w trasę na linii 514 z Me-
tra politechniki do Woli Grzybowskiej. 
stres ogromny, porównywalny do tego 
sprzed lat, gdy pierwszy raz prowadzi-
łem solarisa Urbino. Dostałem wów-
czas linię 525 łączącą centrum miasta 
z Międzylesiem. Tylko nie do Między-
lesia. Ja tam mieszkam, wszyscy mnie 
znają. Jak coś pójdzie nie tak, stracę sza-
cunek wśród sąsiadów :-) – żartowałem  
z dyspozytorem. 

cicha, ekologiczna  
i PracoWita,  
jak Pszczółka!
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prowadził pan już solarisy. skąd 
więc obawy? czy prowadzenie auto-
busu hybrydowego wymaga innych 
umiejętności?
Nie. W obsłudze jest podobny do kla-
sycznego solarisa Urbino. stres był 
związany przede wszystkim z tym, że 
powierzono mi najnowocześniejszy 
pojazd w Warszawie, a tym samym ob-
darzono mnie ogromnym zaufaniem. 

reprezentuję starą szkołę. Gdy prowa-
dzisz autobus, jesteś odpowiedzialny za 
niego i za pasażerów. Traktuj pojazd tak, 
jakby był twoją własnością – mawiała 
jedna z wykładowczyń podczas wykła-
dów organizowanych w ramach kursu na 
kierowcę. pamiętam te słowa do dziś. 

zapytam, w podobny sposób, jak 
pan zmiennika po debiutanckim kur-
sie. No i jaki był ten pierwszy dzień? 
przystanek po przystanku, jeden kurs, 
drugi i emocje odrobinę opadły. poza 
tym było niewiele czasu na rozmyśla-
nia. Na przystankach krańcowych, ale 
też pośrednich, mnóstwo osób pod-
chodziło i zadawało pytania albo dzie-
liło się opiniami na temat hybrydy. 

jak warszawiacy przyjęli  
nowy autobus? 
Wielu pasażerów było doskonale przy-
gotowanych. Mieli wydrukowane in-
formacje o autobusach hybrydowych 
i chcieli tylko dopytać o szczegóły.  
Z kolei pasażerowie, którzy na co dzień 
nie interesują się nowinkami technicz-
nymi w dziedzinie autobusów, byli za-
ciekawieni, co to takiego podjechało 
na przystanek. po pierwsze wyższy, 
niż standardowy solaris, po drugie,  
z tyłu ma zamontowane wentylatory, 
a po trzecie, jest pomalowany inaczej 
niż pozostałe warszawskie autobusy. 

Ale, zarówno znawcy tematu, jak  
i pasażerowie, którzy dopiero ode mnie 
dowiedzieli się, że jadą autobusem hy-
brydowym, wyciągali telefony komór-
kowe, żeby zrobić zdjęcia i zadzwonić 
do znajomych. pierwsze zdanie zawsze 
było takie samo – Jadę hybrydą! 

Muszę też dodać, że nowy autobus 
zaciekawił nie tylko osoby korzystające  
z komunikacji miejskiej. Z jakiegoś 
powodu budzi on także respekt wśród 
kierowców samochodów osobowych. 
Zdecydowanie łatwiej jest mi włą-
czyć się do ruchu, np. po postoju na 
przystanku. Kierowcy chętniej się 
zatrzymują. 

czy, gdyby ćwierć wieku temu, 
założył się pan z kolegą, że w 2012 
roku warszawiacy będę mogli 
podróżować autobusem o napędzie 
hybrydowym, wygrałby pan? 
przegrałbym, i to z kretesem. Mając  
w pamięci podziurawione, od naciska-
nia sprzęgła w ogórkach, podeszwy w 
butach, a później „ciężkie” w obsłudze 
lewary w ikarusach, byłem w stanie 
wiele sobie wyobrazić, ale nie auto-
busy o napędzie hybrydowym. To jest 
technologiczna przepaść. Nie tylko, 
jeśli chodzi o połączenie możliwości 
silnika spalinowego i elektrycznego. 
Hybryda jest autobusem przyjaznym 
dla pasażerów i kierowcy. podróżuje 
się nią komfortowo. Jest przestronna, 
cicha, wyposażona w rozbudowany 
system informacji wizualnej. 

wspomniał pan, że jest również 
przyjazna dla kierowcy. 
Mam osobne wejście do kabiny. W za-
leżności od potrzeb, mogę regulować 
ogrzewanie i klimatyzację. Jeśli zapa-
rują lusterka umieszczone na zewnątrz 
pojazdu, mogę je wyczyścić, a także 
zmienić ich położenie za pomocą po-
krętła znajdującego się w kabinie. Na 
monitorze wyświetlają się wszyst-
kie niezbędne dane: przebieg trasy, 
przystanki na żądanie, odległość do 
przystanku, strefa biletowa, nazwy 
ulic. Dodatkowo, na monitorach mam 
podgląd na trzecie i czwarte drzwi, 
co zdecydowanie ułatwia kontrolę 
wysiadania i wsiadania pasażerów do 
pojazdu, zwłaszcza na przystankach o 
krótkiej linii podjazdu, gdy dochodzi 
do tzw. złamania autobusu. 

Te udogodnienia mają bezpośred-
nie przełożenie na bezpieczeństwo 
pasażerów. Wszystkie niezbędne da-
ne mam w zasięgu wzroku. Mogę więc 
skupić się przede wszystkim na sytu-
acji na drodze. 

Hybryda jest już w trasie od  
miesiąca. ile ma na liczniku? 
Gdy pierwszy raz usiadłem za kierow-
nicą, miała niewiele ponad 400 km.  
W tym momencie ma już 5,5 tys. km. 
Znamy się już trochę i z całą pewnością 
mogę powiedzieć, że posłuży miesz-
kańcom Warszawy i stołecznemu śro-
dowisku naturalnemu wiele lat. 

noWy autobus zacie-
kaWił nie tylko osoby 
korzystające z komuni-
kacji miejskiej. z jakie-
goś PoWodu budzi on 
także resPekt Wśród 
kieroWcóW samocho-
dóW osoboWych.
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Zarząd Transportu Miejskiego nie po-
wstał ot tak sobie, z niczego. prace kon-
cepcyjne, związane z jego utworzeniem 
trwały od 1989-1990 roku. Należało 
bowiem określić zadania nowego pod-
miotu, oddzielić funkcję organizatora 
od funkcji operatora transportu.

ztM przejMuje obowiązki Mzk 
i nie powstał od razu. Najpierw, we 
wrześniu 1992 roku, powstał zalążek 
pionu ekonomiczno-księgowego i ko-
mórka kadrowa ZTM, żeby firma mogła 
rozpocząć funkcjonowanie. W począt-
kowym okresie obsadę kadrową ZTM 
stanowiły głównie osoby zatrudnione 

wspomNieNia tadeusza roszczypały
GłóWNeGO specJALisTy NA sAMODZieLNyM sTANOWisKU Ds. rOZWOJU TecHNiKi

w Miejskich Zakładach Komunika-
cyjnych, które przechodziły do ZTM 
etapami w ramach przeniesienia służ-
bowego, prawie we wszystkich przy-
padkach z zachowaniem warunków 
pracy i płacy.

W listopadzie 1992 roku przeniesio-
no do ZTM Dział Organizacji przewo-
zów, który w MZK nosił nazwę Działu 
studiów i Techniki ruchu. 

nadzór inaczej
Na przełomie 1992 i 1993 roku do ZTM 
przeszła część pracowników nadzoru ru-
chu MZK, co doprowadziło do podziału 
w systemie nadzoru komunikacji miej-
skiej w stolicy. przewoźnicy zachowali 
ekspedycje, centralę ruchu, instrukto-
rów i dyspozytorów. ZTM był odpowie-
dzialny za koordynację, nadzór i kontro-
lę jakości świadczonych usług.

W styczniu 1993 ZTM przejął wraz 
z obsadą kadrową sprzedaż i kontrolę 
biletów.

oPinia technoKraty
Trudno mi jest wypowiadać się na temat 
trudności związanych z utworzeniem 
ZTM, występujących po stronie władz 
miasta, gdyż jako typowy technokrata 
nie zajmowałem się bezpośrednio po-
lityką i zagadnieniami prawnymi. Wiem 
natomiast, że dla wielu byłych pracow-
ników MZK, którzy przenieśli się do 
ZTM, sama zmiana firmy nie oznaczała 
nawet zmiany biurka czy pomieszcze-
nia. Oczywiście każda zmiana niesie ze 
sobą trochę obaw i niepewności, ale  
z perspektywy czasu nie znam osoby, 
która zdecydowanie żałowałaby decy-
zji o przejściu z MZK do ZTM. ponadto 
decyzja taka nie zamykała drogi po-
wrotu do dawnego pracodawcy. 

tylKo dWa Piony 
W początkowym okresie struktura ZTM 
była bardzo prosta – funkcjonowały 
dwa piony – przewozów i handlowy, 
a w ramach ich kilka działów zajmują-
cych się organizacją przewozów, pla-
nowaniem, księgowością, nadzorem 
ruchu, kontrolą i sprzedażą biletów. 
po dwóch latach doszło do pierwszej 
restrukturyzacji – wydzielono referat 
informatyki i Dział Marketingu. 

Z  K A r T  H i s T O r i i  Z T M
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od biletóW PaPieroWych  
do Karty eleKtronicznej
Od samego początku działalności ZTM 
jednym z najpoważniejszych wyzwań 
było rozszerzenie sieci sprzedaży i po-
prawa jakości zabezpieczeń biletów. 
W obiegu były wówczas tylko bilety 
papierowe, kasowane mechanicznie 
i papierowe bilety okresowe. Bilety 
przeznaczone do samodzielnego ka-
sowania sprzedawane były w sieci kio-
sków. ZTM miał tylko kilka własnych 
kas, dodatkowo sprzedaż biletów 
jednorazowych prowadzili kierowcy. 
Z czasem uruchomiono trzeci kanał 
– sprzedaż w punktach ajencyjnych, 
prowadzonych na zasadzie własnej 
działalności gospodarczej lub odręb-
nej umowy cywilno-prawnej. Dla wy-
gody pasażerów do oferty taryfowej 
dodano bilety czasowe i strefowe. 

ponieważ możliwości starego sys-
temu biletowego były ograniczone,  
a w obiegu znajdowały się podrobio-
ne bilety, w latach 1993-1994 zapadła 
decyzja dotycząca wprowadzenia no-
wego, bardziej szczelnego systemu. 
Nowe nośniki biletowe miały utrudniać 
fałszowanie biletów. Dodatkowo zbliżał 
się termin oddania do użytku fragmen-
tu pierwszej linii metra. postanowiono 
wprowadzić bramki przy wejściu do 
metra, które otwierają się po pozytyw-
nej weryfikacji ważności biletu. 

rozpatrywano cztery oferty dotyczą-
ce nowego systemu biletowego. Osta-
tecznie w 1994 roku wybrano rozwią-
zanie – bilet z paskiem magnetycznym 
– zaoferowane przez francuską firmę 
Monetel. pomimo szybkiego podpisa-
nia umowy do realizacji przedsięwzięcia 
przystąpiono dopiero po pięciu latach. 
W międzyczasie ofertę uzupełniono, bez 
dodatkowych kosztów, o elektroniczną 
kartę zbliżeniową, która była wówczas 
jednym z najnowocześniejszych tego 
typu rozwiązań na świecie.

przygotowania do wdrożenia syste-
mu rozpoczęto w 1999 roku. Bramki  
w metrze uruchomiono w październiku 
2000 roku, a system na dobre zaczął 
funkcjonować rok później. To było naj-
większe wyzwanie techniczne, przed 
jakim stanął ZTM.

inforMatyka coraz ważniejsza
Konieczne były kolejne restruktury-
zacje. referat informatyki został roz-
budowany i przekształcony w Dział 
informatyczno-Techniczny. W przed-

sięwzięciu brał udział nie tylko cały 
ZTM, ale i wszyscy przewoźnicy. Warto 
podkreślić, że zamiast jednego prze-
woźnika na początku lat dziewięćdzie-
siątych, w okresie wdrażania nowego 
systemu taryfowego w Warszawie 
funkcjonowało już trzech przewoźni-
ków miejskich i kilku przewoźników 
prywatnych – tzw. ajentów.

 sam montaż kasowników w autobu-
sach i tramwajach trwał rok. pracownicy 
odpowiedzialni za wdrożenie nowego 
systemu czasami nocowali w firmie. 
Niebawem pojawiły się automaty do 
kodowania kart i nowi dostawcy sprzę-
tu. Nieskromnie podkreślę tu rolę ZTM 
jako integratora systemu i partnera dla 
kolejnych dostawców. po prostu umie-
my przekazać dostawcom niezbędną 
wiedzę techniczną o systemie.

przez cały czas pracowaliśmy i pra-
cujemy nad rozwiązaniami dotyczący-
mi informacji pasażerskiej i dystrybu-
cji elektronicznych rozkładów jazdy. 
Wiele funkcjonujących obecnie roz-
wiązań i narzędzi informatycznych do-
tyczących rozkładów, windykacji, Krs 
czy postępowań sądowych zostało 
opracowanych właśnie przez naszych 
pracowników. szkoda tylko, że przez 
wiele lat traktowano nas jako nieszko-
dliwych hobbystów i w ZTM nigdy nie 
powstał specjalistyczny pion tech-
niczny czy komórka badawcza z od-
powiednią obsadą kadrową, zajmująca 
się nowymi technologiami, projekto-
waniem nowych rozwiązań i narzędzi. 
To co powstało, było tworzone przez 
nas dodatkowo, doraźnie, niejako poza 
obowiązkami służbowymi… Myślę, że 
warto to wreszcie zmienić. 

suKces
Za sukces ZTM na przestrzeni tych 20 
lat uważam uporządkowanie funk-
cjonowania wielu przewoźników  
w jednym systemie o zasięgu aglome-
racyjnym, wprowadzenie wspólnego 
biletu, wymianę taboru i wdrożenie 
Warszawskiej Karty Miejskiej. To się 
naprawdę udało. 

a co jeszcze Przed nami?
Modernizacja systemu biletowego  
i poprawa jego bezpieczeństwa – funk-
cjonujące obecnie rozwiązania są już 
nieco przestarzałe. rozwój systemów 
informacyjnych, nowe technologie  
w organizacji przewozów, nadzorze 
ruchu, technologie iTs…

rozPatryWano cztery 
oferty dotyczące no-
Wego systemu biletoWe-
go. ostatecznie W 1994 
roku Wybrano rozWią-
zanie – bilet z Paskiem 
magnetycznym – zaofe-
roWany Przez francu-
ską firmę monetel.
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„kNypek” wróci „do życia”
pArK TABOrOWy KLUBU MiłOśNiKóW KOMUNiKAcJi MieJsKieJ NieDAWNO pOWięKsZył się O NOWy 
AUTOBUs – iKArUs 405. cZłONKOWie KLUBU rOZpOcZęLi prZyGOTOWANiA DO GrUNTOWNeGO 
reMONTU pOJAZDU, KTóreGO ceLeM JesT prZyWróceNie AUTOBUsU „DO ŻyciA”. 

19 Tysięcy ZłOTycH – TAKą KWOTę ZeBrALi 
cZłONKOWie KLUBU MiłOśNiKóW KOMUNi-
KAcJi MieJsKieJ pODcZAs XX FiNAłU WieL-
KieJ OrKiesTry śWiąTecZNeJ pOMOcy. 

ikar us 4 05 .01 , 
zwany popularnie 
„knypkiem”, został 
wyprodukowany 
w 1994 roku. Jest 
jednym z pięciu 
dostarczonych do 
stolicy autobusów 
tego typu. prze-
znaczony był do 
obsługi specjalnej 
linii Airportcity, 
która kursowała 

pomiędzy śródmieściem a lotniskiem. 
po zakończeniu służby liniowej w 2002 
roku, autobus został sprzedany do Byd-
goszczy, skąd po dziewięciu latach po-
wrócił do stolicy i znalazł się we flocie 
historycznych pojazdów KMKM. Miło-
śnicy chcą przywrócić autobus do peł-
nej sprawności, zarówno wizualnej, jak 
i mechanicznej.

Autobus mierzy nieco ponad 7 me-
trów i jest wyposażony w 16 miejsc 
siedzących oraz duże półki na bagaże. 
Wygodne i ciche ikarusy szybko zyska-
ły sympatię pasażerów korzystających 
z „lotniskowej” linii. Autobusy były wi-
zytówką Warszawy wśród cudzoziem-
ców odwiedzających polskę. Niestety, 
pojazdy obsługujące linię Airportcity 

nie miały szczęścia. często dochodziło 
do wypadków z ich udziałem. Na domiar 
złego ulegały awariom, którym ówcze-
sne zaplecze techniczne nie było w sta-
nie sprostać.

W 1999 roku zlikwidowano połącze-
nia śródmieścia z lotniskiem. spowodo-
wane to było niską frekwencją. W związ-
ku z tym, malutkie ikarusy przerzucono 
do obsługi linii 308, która łączyła elsne-
rów z Targówkiem. Jednak i tu, w wyniku 
powtarzających się problemów tech-
nicznych, podjęto decyzję o skreśleniu 
autobusów ze stanu. W lipcu 2002 roku 
autobusy zostały sprzedane. 

po 9 latach, dzięki zaangażowaniu 
kilku członków Klubu Miłośników Ko-
munikacji Miejskiej udało się odnaleźć  
i odkupić jeden z pojazdów. Na początku 
2011 roku autobus powrócił do stolicy. 
Obecnie znajduje się w kolekcji miłośni-
ków i czeka na remont. rozpoczęły się 
już drobne prace konserwacyjne oraz 
poprawiające estetykę pojazdu. Osta-
tecznie jednak planowane jest przywró-
cenie pełnej sprawności mechanicznej 
autobusu.

Więcej informacji znajduje się na stro-
nie Klubu: www.kmkm.waw.pl. 

www.ztm.waw.pl

WOśp NA DOBry 
pOcZąTeK rOKU
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podobnie, jak w latach poprzednich, wspólnie z Funda-
cją zagrali: Zarząd Transportu Miejskiego, Klub Miłośników  
Komunikacji Miejskiej oraz stołeczni przewoźnicy. 

Tego dnia po Warszawie jeździły dwa serduszkowe tramwa-
je (nowoczesny swing oraz zabytkowy wagon 102Na, zwany 
„kanciakiem”). Na placu Narutowicza miłośnicy zorganizowa-
li licytację elementów wyposażenia tramwajów typu 13N, 
które są sukcesywnie wycofywane i zastępowane nowocze-
snymi. Oprócz wagonów tramwajowych, na miasto wyjechał 
również serduszkowy autobus, w którym klubowicze, wożąc 
pasażerów po całym mieście, zbierali datki do puszek. 

Udało się! Zebrano ponad 19 tysięcy złotych, czyli  
o 5 tysięcy złotych więcej niż w 2011 roku. 



miesięcznik Zarządu Transportu Miejskiego


