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NIE MAMy wyJśCIA – MUSIMy  
ZdAć TEN EgZAMIN  
– mówi Leszek Ruta, dyrektor  
Zarządu Transportu Miejskiego
prace nad przygotowaniem komunikacji miejskiej do Mi-
strzostw europy w piłce Nożnej UeFA eUrO 2012 praktycznie 
zaczęliśmy w dniu ogłoszenia, że polska będzie ich współor-
ganizatorem, a Warszawa będzie jednym z czterech miast, 
w których zostaną rozegrane mecze. czyli w 2007 roku. 

W stolicy piłkarze będą walczyli na stadionie Narodowym, 
a kibice będą mieli do dyspozycji strefę Kibica zlokalizowa-
ną w ścisłym centrum miasta. Życie w Warszawie nie „ucich-
nie” w tym czasie – dlatego Zarząd Transportu Miejskiego 
stanął przed dużym wyzwaniem. 

Jestem przekonany, że dobrze przygotowaliśmy się do tego 
egzaminu. Ogrom pracy nad projektami komunikacyjnymi 
na ten czas mamy już za sobą. Jestem także przekonany, że 
nasze podstawowe założenie – „na mecz komunikacją miej-
ską” zostanie pozytywnie zweryfikowane nie tylko przez 
naszych gości – piłkarzy i kibiców, ale także przez naszych 
pasażerów, którzy wybrali komunikacje miejską, jako pod-
stawowy sposób poruszania się po stolicy.
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Od 29 maja działa nowa pętla autobusowa dworzec 
wschodni przy ul. Lubelskiej. Nowoczesny węzeł prze-
siadkowy, umożliwiający dogodne przesiadki z kolei do 
komunikacji miejskiej i PKS-ów, obsługuje w ciągu doby 
ponad 280 kursów autobusów miejskich, podmiejskich 
oraz międzymiastowych.

pętla składa się z pięciu zadaszonych peronów. Konstrukcja 
dachu opiera się na stalowych słupach, przykrytych spe-
cjalną, lekką membraną z włókien sztucznych. Na terenie 
pętli znajduje się również parterowy, przeszklony budynek, 
w którym znalazł się m.in. Punkt Obsługi Pasażerów ZTM 
z dwoma stanowiskami kasowymi. Pierwszy na praskiej 
stronie miasta.

W budynku znajduje się również kasa, w której można 
kupić bilety na przejazdy międzymiastowe. Oprócz tego jest 
tam także poczekalnia, pomieszczenia socjalne dla pracow-
ników oraz toalety publiczne. Budynek został w pełni dosto-
sowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Autobusy podmiejskie zatrzymują się na przystankach 
DW. WscHODNi (LUBeLsKA) 04, 05 i 06. A z przystanków 
DW. WscHODNi (LUBeLsKA) 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11 
i 12, korzystają przewoźnicy, którzy wyruszali ze zlikwido-
wanego dworca Warszawa stadion, czyli m.in. pKs Białystok, 
Garwolin, przemyśl, siedlce. W ciągu godziny nowa pętla 
może „obsłużyć” nawet 40 autobusów.

NOwA PęTLA I POP

CZTERy  
KURSy  
NA GODZiNę
Coraz więcej warszawiaków wy-
jeżdża do podmiejskich miejsco-
wości, między innymi nad Zalew 
Zegrzyński. Zarząd Transportu 
Miejskiego, spełniając prośby 
pasażerów, od 26 maja zwięk-
szył łączną liczbę kursów linii 
705 i 735 nad Zalew Zegrzyński 
do czterech na godzinę. 

Autobusy będą jeździły częściej 
w każdą sobotę i niedzielę, do 
końca wakacji. Linia 705 kursuje 
na trasie Żerań FsO – rynia, a 735 
Żerań FsO – Zegrze płd. Kursy 
w godz. 10.00-19.00 są realizowa-
ne pojazdami wielkopojemnymi. 

pętla powstała po południowej stronie torów kolejo-
wych, w rejonie ulic: Lubelskiej, skaryszewskiej i Bliskiej. 
projekt, za ok. 316 tys. zł wykonało konsorcjum, którego li-
derem była firma Mott MacDonald polska. Budowa - przetarg 
wygrała firma sTrABAG – rozpoczęła się w listopadzie 2011 
roku. cała inwestycja kosztowała ok. 14 mln zł. 

Na terenie pętli znajduje się parterowy, przeszklony 
budynek w którym znalazł się m.in. Punkt Obsługi Pasa-
żerów Zarządu Transportu Miejskiego z dwoma stanowi-
skami kasowymi - pierwszy na praskiej stronie miasta. 

P+R URSUS NIEdźwIAdEK  
JUŻ DZiAłA
Nowoczesny, czteropoziomowy par-
king na osiedlu Niedźwiadek w Ursu-
sie został już udostępniony kierow-
com. Można z niego korzystać przez 
całą dobę - pod warunkiem posiada-
nia ważnych biletów ZTM.

Wyposażony w windy, monitoring 
i systemy przeciwpożarowe obiekt 
przy ul. Orląt Lwowskich może po-
mieścić łącznie 348 aut, w tym 8 po-
jazdów osób niepełnosprawnych. Na 
terenie parkingu znalazły się również 
stojaki dla 24 rowerów.

Dzięki zmianie zasad i wydłużeniu 
doby parkingowej z obiektu mogą ko-
rzystać zarówno osoby z pobliskich 

miejscowości, dojeżdżające do pracy 
w stolicy, jak i mieszkańcy osiedla 
Niedźwiadek.

Parking znajduje się w pobliży pętli 
autobusowej, z której odjeżdżają au-
tobusy linii 187 i 194, zapewniające 
wygodny i szybki dojazd do pobli-
skiej stacji PKP Ursus, gdzie można 
się przesiąść do kolei.
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PLANER NA EURO 2012

SKM ZMIENIA  
rOZKłAD

wygodniejsza obsługa i możliwość 
planowania podróży z uwzględnie-
niem połączeń oferowanych przez Ko-
leje Mazowieckie – to ułatwienia dla 
pasażerów i turystów, które jeszcze 
przed Mistrzostwami Europy w Piłce 
Nożnej pojawiły się w wyszukiwarce 
połączeń dostępnej na stronie ZTM. 

Od czerwca br. za pomocą wyszuki-
warki będzie można sprawdzić, jak 
dojechać na stadion Narodowy np. 
z siedlec, radomia, łukowa, Dęblina, 
Kutna, skierniewic czy Działdowa. Tym 
samym wyszukiwarka, oprócz aglome-
racji warszawskiej, obejmie swoim za-
sięgiem również województwa: łódzkie, 
lubelskie, świętokrzyskie i warmińsko-
mazurskie, obsługiwane przez pociągi 
Kolei Mazowieckich.

po wyznaczeniu początkowego i do-
celowego punktu podróży i określeniu 
daty, pasażer otrzyma kilka propozycji 
połączeń, które będzie mógł rozwinąć 
klikając w strzałki obok wariantów 
połączeń. Oprócz części opisowej, po 
prawej stronie wyświetli się mapka 
z przebiegiem trasy i przystankami – 
ich nazwy pojawią się po najechaniu 
kursorem na wybrany punkt.

Kolejną nowością, dostępną tyl-
ko w części dotyczącej komunikacji 
w aglomeracji warszawskiej, jest wy-
świetlanie ceny biletu dla danego po-
łączenia. Wyszukiwarka kontroluje, czy 

podróż odbywa się tylko w jednej czy 
dwóch strefach i informuje, jakie bilety 
będą potrzebne podróżnemu.

W nowej wersji planera zostały za-
chowane wszystkie dotychczasowe, 
najbardziej przydatne funkcje – zin-
tegrowane rozkłady sKM i WKD, moż-
liwość wyszukiwania połączeń między 
dwoma wybranymi przystankami ko-
munikacji miejskiej lub miejscami wy-
branymi na mapie, wybór daty i środka 
transportu, możliwość określenia czasu 
oczekiwania na przesiadkę czy liczby 
przesiadek. Nadal będzie można wyge-
nerować szczegółowy, osobisty rozkład 
jazdy w postaci pliku pDF (oczywiście 
z uwzględnieniem pociągów Kolei 
Mazowieckich). 

Zmieniły się rozkłady jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej.  
1 czerwca uruchomiono nową linię do Lotniska Chopina  
i wydłużono trasę linii S2. wprowadzono również zmiany 
w rozkładach linii S1 i S9. 

1 czerwca uruchomiono nową linię sKM – S3, która połączyła 
Legionowo ze stadionem Narodowym i Lotniskiem chopina. 
Do lotniska wydłużono również trasę linii S2.

Ze względu na eUrO 2012, przerwano prace moderniza-
cyjne na linii S1, w związku z czym przywrócono regularny 
„takt” kursowania pociągów, które od czerwca znów jeżdżą 
(z drobnymi odstępstwami) co pół godziny.

W związku z uruchomieniem linii S3, zmniejszono często-
tliwość kursowania linii S9. pociągi kursują teraz co godzinę 
(w godzinach szczytu porannego i popołudniowego linia 
została wzmocniona dodatkowymi kursami). Ze względów 
technicznych (ograniczona liczba krawędzi peronowych), od 
1 czerwca pociągi S9 kursują wyłącznie na trasie Warszawa 
Gdańska – Legionowo piaski/Wieliszew. 

W nowej wersji wyszukiwarki skonso-
lidowano komunikację miejską i trans-
port kolejowy – można już planować 
podróż ze zintegrowanych węzłów, 
w skład których wchodzą przystanki 
komunikacji miejskiej i stacje kolejo-
we - co znacznie ułatwi podróżowanie 
uczestnikom eUrO 2012 i turystom 
odwiedzającym stolicę. 

Asystent podróży jest dostępny na 
stronie www.ztm.waw.pl - w zakład-
kach „zaplanuj podróż”. Wyszukiwar-
ka została wprowadzony dzięki udzia-
łowi ZTM w unijnym projekcie cAprice, 
realizowanym w ramach programu iN-
TerreG iVc. Dostawcą technologii jest 
firma Hacon z Hanoweru.
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wNIOSEK O wKM ZłOŻysZ NA sTrONie ZTM

Z „VETURILO”  
pO WArsZAWie

wniosek o wydanie spersonalizowanej warszawskiej Kar-
ty Miejskiej od 1 czerwca można składać bezpośrednio na 
stronie ZTM (www.ztm.waw.pl) - w zakładce „osobista 
wKM”, która znajduje się po lewej stronie serwisu. Jest ona 
dostępna w trzech dodatkowych wersjach językowych, co 
znacznie ułatwi formalności obcokrajowcom i turystom, 
odwiedzającym stolicę. 

Dotychczasowa strona (https://personalizacja.ztm.waw.pl), 
na której znajdowały się informacje dotyczące spersonalizo-

wanych kart – instrukcja, cennik i wniosek wraz z wyjaśnie-
niem, czym jest WKM i gdzie ją można otrzymać - została 
włączona w strukturę głównego serwisu. Dzięki temu zyskała 
nowy, bardziej przejrzysty wygląd i układ graficzny. Osoby, 
które wpiszą „stary” adres, zostaną automatycznie prze-
kierowane do wniosku znajdującego się na „podstronie”. 

Zakładka jest dostępna we wszystkich wersjach języ-
kowych – czyli również w języku angielskim, niemieckim 
i rosyjskim.

Taką nazwę będzie nosił system wypo-
życzalni rowerowych, który niebawem 
zostanie uruchomiony w stolicy przez 
konsorcjum: Nextbike Polska Sp. z o.o., 
Nextbike gmbh i Mifa Mitteldeutsche 
Fahrradwerke Ag. Zadecydowali o tym 
internauci. w sondzie przeprowadzo-
nej na stronie ZTM oddali na nią prawie 
jedną trzecią głosów. 

Konkurs na nazwę dla systemu, na-
zwanego wstępnie Warszawskim ro-
werem publicznym przeprowadzono 
w dwóch etapach. W pierwszym inter-
nauci zgłaszali swoje propozycje, a ju-
ry wybierało najbardziej interesujące 
spośród nich. W kolejnym etapie moż-
na było głosować na jedną z sześciu 
propozycji. 

W głosowaniu wzięło udział prawie 
trzy tysiące osób. Najwięcej, bo aż 32 
proc. otrzymała nazwa Veturilo, która 

w jęz. esperan-
to oznacza m.in. 
transport, środek 
transportu i treno-
wanie. Na drugim 
miejscu uplasował 
się Wawabike (26 
proc.),  a na trzecim 
Ziuuu (12 proc.). 
Kolejne miejsca za-
jęły: rowerynka (12 
proc.), Bajker (11 proc.) i Wabik (6 proc.). 

Autor zwycięskiej nazwy otrzyma 
nowoczesny miejski rower, ufundo-
wany przez operatora stołecznego 
systemu firmę Nextbike Sp. z o.o. 
Pierwszych 55 wypożyczalni Veturilo 
pojawi się w warszawie jeszcze przed 
1 sierpnia. Staną w centrum, na Biela-
nach i Ursynowie. 

system powstanie w dwóch etapach. 
Do sierpnia br. zo-
stanie uruchomio-
nych pierwszych 
55 stacji rowero-
wych Veturilo na 
1000 rowerów. 
11 stacji zostanie 
zlokalizowanych 
na Bielanach, 13 
na Ursynowie a 31 
w centrum miasta. 
rower y będz ie 
można wypoży-
czać do 30 listo-
pada br. Kolejnych 
70 stacji zostanie 
uruchomionych 
w marcu przyszłe-

go roku. Modułowe stojaki pojawią się 
wtedy w centrum miasta oraz na pradze. 
łącznie, od 2013 roku do 2016 roku, na 
terenie Warszawy będzie działało 125 
stacji rowerowych z 2100 rowerami. 

Korzystanie z systemu będzie bardzo 
proste - wystarczy rejestracja i dokona-
nie przedpłaty. stawki za korzystanie 
z rowerów nie będą wysokie i będą pre-
miowały krótsze podróże: 20-minutowe 
wypożyczenie będzie bezpłatne, kolej-
ne 40 minut będzie kosztowało użyt-
kownika zaledwie złotówkę. Za drugą 
i trzecią godzinę korzystania z roweru 
trzeba będzie zapłacić odpowiednio 3 
i 5 zł. Każda następna godzina wypoży-
czenia będzie już kosztowała 7 zł. 

Zwycięzca przetargu – firma Nextbike 
ma doświadczenie w zakresie realizacji 
podobnych projektów. Jej rowery jeż-
dżą już w ośmiu krajach: w Niemczech 
(3000 rowerów w Zagłębiu ruhry), 
Austrii, szwajcarii, Turcji, na łotwie, 
cyprze i w Nowej Zelandii. W polsce 
firma Nextbike zarządza podobnymi 
systemami we Wrocławiu, poznaniu 
i na warszawskim Bemowie.
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KOLEJ NA BILET  
WArsZAWsKi

Zarząd Transportu Miejskiego i Prze-
wozy Regionalne wprowadziły tzw. 
Bilet warszawski (umowa w tej spra-
wie została podpisana 22 maja). To 
innowacyjne rozwiązanie pozwala 
pasażerom podróżującym pociągami 
interREgIO i REgIOekspres, na godzin-
ne podróżowanie po warszawie ko-
munikacją miejską. Nowy bilet można 
kupić od 1 czerwca 2012 roku. 

pasażerowie pociągów przewozów re-
gionalnych (ponad 60 połączeń) mo-
gą korzystać w pierwszej „miejskiej”   

www.ztm.waw.pl

strefie biletowej ze wszystkich środ-
ków transportu - z autobusów, tram-
wajów, metra i szybkiej Kolei Miejskiej 
- w ciągu wskazanych przez siebie 60 
minut. po przyjeździe do stolicy lub 
w drodze na dworzec, przed wyjazdem 
z miasta. 

Zawarte porozumienie to pierwszy 
tak poważny krok na drodze integra-
cji taryfowej kolejowego przewoźnika 
z transportem miejskim w skali całej 
polski, znaczne ułatwienie dla wszyst-
kich kibiców i zachęta do integracji dla 
innych przewoźników kolejowych.

Bilet Warszawski będzie ważny 
przez jeden dzień, wskazany przy za-
kupie przez pasażera. Aby był ważny, 
należy czytelnie wpisać na nim go-
dzinę rozpoczęcia czasu jego ważno-
ści w pierwszej strefie ZTM. Będzie 
go można kupić w kasach biletowych 
przewozów regionalnych oraz w po-
ciągu - u konduktora wyposażonego 
w terminal. Będzie również dostępny 
w przedsprzedaży na 30 dni od daty 
planowanej podróży. 

Umowę dotyczącą Biletu Warszawskiego podpisali, od lewej: członek zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. - Paweł Stefański, prezes 
zarządu Przewozów Regionalnych sp. z o.o. - Małgorzata Kuczewska-Łaska oraz dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego - Leszek Ruta.



Lp. Warszawa 
Wschodnia

Warszawa 
Centralna

Warszawa 
Zachodnia

Stacja
początkowa

Kategoria
Nazwa
Nr pociągu

przez
Termin kursowania  
w okresie od czerwca 
2012 /  uwagi

1 8:48 9:00 9:14 Chełm (05:00) interREGIO CISY 21120
Rejowiec (05:17), Świdnik Miasto (06:03), 
Lublin (06:20), Nałęczów (06:41), Puławy 
Miasto (06:56), Dęblin (07:12)

 w poniedziałki i soboty 
oraz 7.VI

2 9:55 9:43 9:38 Łódź Kaliska (07:55) interREGIO 33020/1
 Łódź Chojny (08:04), Łódź Widzew (08:12), 
Koluszki (08:27), Skierniewice (08:48), 
Żyrardów (09:11)

 codziennie

3 9:59 9:47 9:41 Poznań Główny (06:18) REGIOekspres WARTA 
72110/1 71110/1 

Września (06:52), Konin (07:29), Koło (07:46), 
Kutno (08:23), Łowicz Gł. (08:52), Sochaczew 
(09:09)

kursuje oprócz niedziel 

4 10:17 10:05 9:59 Bydgoszcz Główna (06:14) interREGIO BRDA 51110/1

Bydgoszcz Leśna (06:20), Solec Kuj. (06:46), 
Toruń Gł. (07:26), Aleksandrów Kuj. (07:42), 
Włocławek (08:09), Kutno (08:44), Łowicz Gł. 
(09:10), Sochaczew (09:26)

codziennie oprócz 
niedziel 

5 10:21 10:09 10:02 Bielsko Biała Gł. (05:54) interREGIO SKRZYCZNE 
41120/1

Tychy (06:35), Katowice (06:55), Sosnowiec Gł. 
(07:06), Zawiercie (07:37)

codziennie oprócz 
niedziel 

6 11:31 11:19 11:13 Łódź Kaliska (09:27) interREGIO 33022/3
 Łódź Chojny (09:34), Łódź Widzew (09:45), 
Koluszki (10:00), Skierniewice (10:23), 
Żyrardów (10:46)

codziennie

7 11:39 11:26 11:20 Rzeszów Główny (05:10) interREGIO WOŚP 31120/1 Tarnów (06:45), Kraków Gł. (08:20), Włoszczo-
wa Północ (09:37) codziennie

8 Gdynia Główna interREGIO POMORZE 
51112/3

odwołany - prosimy nie 
umieszczać na plakatach

9 11:52 12:00 12:09 Białystok (09:28) interREGIO SZCZELINIEC 
16120/1 Łapy (09:47), Małkinia (10:31) codziennie 

10 12:22 12:10 12:05 Łódź Kaliska (10:03) interREGIO 33024/5
Łódź Żabieniec (10:08), Zgierz (10:18), Stryków 
(10:36), Głowno (10:46), Łowicz Przedmieście 
(11:13)

codziennie

11 12:56 12:46 12:39 Szczecin Główny (06:25) REGIOekspres MEWA 
81120/1 

Szczecin Dąbie (06:39), Stargard Szcz. (06:57), 
Krzyż (07:57), Poznań Gł. (09:20), Września 
(09:56), Konin (10:29), Kutno (11:19), Łowicz 
Gł. (11:49)

codziennie

12 15:10 15:20 15:25 Białystok (12:38) interREGIO PROSNA 
16122/3 Łapy (12:57), Małkinia (13:46)  kursuje w piątki i nie-

dziele oraz 6 czerwca

13 15:10 15:20 15:25 Białystok (12:38) interREGIO NAREW 11130 Łapy (12:57), Małkinia (13:46) kursuje oprócz piątków 
i niedziel i 6 czerwca

14 16:02 15:50 15:44 Toruń Gł. (12:58) interREGIO FLISAK 
51114/5

Aleksandrów Kujawski (13:14), Włocławek 
(13:41), Kutno (14:19), Łowicz Gł. (14:51), 
Sochaczew (15:10)

kursuje w piątki oraz 6.VI 
oprócz 8.VI

15 16:03 15:51 15:45 Bydgoszcz Główna (11:44) interREGIO FLISAK 
51116/7

Bydgoszcz Leśna (11:50), Solec Kujawski 
(12:15), Toruń Gł. (12:58), Aleksandrów Kujaw-
ski (13:14), Włocławek (13:41), Kutno (14:19), 
Łowicz Gł. (14:51), Sochaczew (15:10)

kursuje w niedziele

16 16:16 16:04 15:58 Kraków Główny (12:53) interREGIO JAN MATEJKO 
31122/3 31112/3 Miechów (13:25), Włoszczowa Północ (14:11) codziennie 

17 17:12 16:55 16:49 Poznań Główny (13:25) interREGIO STAROSTA 
71112/3 

Września (13:59), Konin (14:32), Koło (14:49), 
Kutno (15:28), Łowicz Gł. (15:58), Sochaczew 
(16:14)

codziennie

18 17:27 17:10 17:04 Wrocław Główny (11:00) interREGIO PIAST 61126/7 

Oława (11:20), Brzeg (11:32), Opole Gł. (11:58), 
Kędzierzyn Koźle (12:41), Gliwice (13:14), 
Zabrze (13:26), Katowice (13:56), Sosnowiec 
Gł. (14:07), Zawiercie (14:36), Włoszczowa 
Płn. (15:16)

codziennie

19 16:48 17:15 17:24 Lublin (14:30) REGIOekspres WARTA 
27120/1 21104 17120/1 

Nałęczów (14:50), Puławy Miasto (15:05), 
Dęblin (15:19)

kursuje w piątki 
i niedziele oraz 6, 8, 12, 
21, 28.VI
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20 19:02 18:51 18:45 Wrocław Główny (12:13) interREGIO PROSNA 
62124/5

Wrocław Nadodrze (12:24), Oleśnica Rataje 
(12:55), Ostrów Wlkp. (14:07), Kalisz (14:29), 
Sieradz (15:10), Zduńska Wola (15:24), Pabiani-
ce (15:58), Łódź Kaliska (16:17), Łódź Żabieniec 
(16:22), Zgierz (16:33), Stryków (16:51), 
Głowno (17:12), Łowicz Przedmieście (17:45), 
Sochaczew (18:08) 

kursuje w piątki i nie-
dziele oraz 6.VI

21 19:21 19:10 19:04 Łódź Kaliska (17:16) interREGIO 33030/1
 Łódź Chojny (17:29), Łódź Widzew (17:37), 
Koluszki (17:53), Skierniewice (18:15), Żyrardów 
(18:37)

codziennie

22 19:10 19:20 19:30 Białystok (16:40) interREGIO ŻUBR 11132 Łapy (16:59), Małkinia (18:03)

kursuje w piątki i nie-
dziele oraz 6.VI, a także 
w dni meczowe EURO 
2012 tj. 8 czerwca do 
Warszawy Zachodniej, 
a 12, 16, 21 i 28 czerwca 
do stacji Warszawa 
Wschodnia

23 19:58 20:15 20:24 Chełm (16:11) Lublin 
(17:35)

interREGIO BYSTRZYCA 
21122 

Nałęczów (17:56), Puławy Miasto (18:11), 
Dęblin (18:28)

kursuje w niedziele 
oprócz wakacji

24 21:08 20:56 20:49 Łódź Kaliska (18:47) interREGIO 33028/9
Łódź Żabieniec (18:52), Zgierz (19:02), Stryków 
(19:21), Głowno (19:31), Łowicz Przedmieście 
(20:00)

codziennie

SEZ 21:02 20:50 20:44 KOŁOBRZEG 12:45 interREGIO HARPUN 
82520/1

 Piła Gł. 15:28, Bydgoszcz Gł. 16:46 , Toruń Gł. 
17:57, Kutno 19:19

POCIĄG SEZONOWY 
WAKACJE do Warszawy 
codziennie, do Lublina 
kursuje w 5, 6 i 7 oraz 
14, 15.VIII

25 21:37 21:25 21:19
Krynica (12:55) Zakopane 
(14:15) Kraków Płaszów 
(17:52)

interREGIO GUBAŁÓWKA 
31140 31522/3 

Nowy Sącz (14:22), Tarnów (16:18), Kraków Gł. 
(18:07), Włoszczowa Północ (19:28)

z Krynicy i Krakowa 
Płaszowa codziennie, 
z Zakopanego 7-10.
czerwca, na odcinku Kry-
nica - Kraków Płaszów 
jako poc. IR NIKIFOR 

26 22:07 21:55 21:49 Szczecin Główny (15:35) interREGIO PORTOWIEC 
81122/3 

Szczecin Dąbie (15:49), Stargard Szcz. (16:06), 
Krzyż (17:05), Poznań Gł. (18:28), Września 
(19:05), Konin (19:38), Kutno (20:31), Łowicz 
Gł. (20:59)

codziennie oprócz 
WAKACJI

26A 22:07 21:55 21:49 Świnoujście 14:00 Szcze-
cin Główny (15:35)

interREGIO BOSMAN 
81522/3 

Szczecin Dąbie (15:49), Stargard Szcz. (16:06), 
Krzyż (17:05), Poznań Gł. (18:28), Września 
(19:05), Konin (19:38), Kutno (20:31), Łowicz 
Gł. (20:59)

POCIĄG SEZONOWY 
codziennie WAKACJE 
30.VI - 02.IX

27 15:47 – – Lublin (13:35) interREGIO 21610 Nałęczów (13:56), Puławy Miasto (14:10), 
Dęblin (14:25)

kursuje 8 czerwca pociąg 
dodatkowy w dzień 
meczowy EURO 2012

28 17:48 – – Lublin (15:25) interREGIO 21612 Nałęczów (15:46), Puławy Miasto (16:00), 
Dęblin (16:15)

kursuje 12, 17, 21, 28 
czerwca pociąg dodat-
kowy w dni meczowe 
EURO 2012

29 16:27 16:15 16:09 Łódź Kaliska (14:05) interREGIO SYRENA 
33060/1

Łódź Żabieniec (14:11), Zgierz (14:23), Stryków 
(14:40), Głowno (15:14), Łowicz Przedmieście 
(20:00)

kursuje 8 czerwca pociąg 
dodatkowy w dzień 
meczowy EURO 2012

30 18:19 18:12 18:07 Łódź Kaliska (16:00) interREGIO SYRENA 
33062/3

Łódź Żabieniec (16:05), Zgierz (16:17), Stryków 
(16:33), Głowno (16:44), Łowicz Przedmieście 
(17:13)

kursuje 12, 17, 21, 28 
czerwca pociąg dodat-
kowy w dni meczowe 
EURO 2012



9

A K T U A L N O ś c i

9

www.facebook.com/ztm.warszawa

L.p.
Warszawa 

Wschodnia
Warszawa 
Centralna

Warszawa 
Zachodnia

Stacja docelowa
Kategoria 
Nazwa 
Nr pociągu

przez

Termin kursowania  
w okresie 1 czerwca 
- 28 czerwca 2012  
/ uwagi

1 6:38 6:50 6:56
Kraków Płaszów (10:19) 
Zakopane (13:22) Krynica 
(14:45) 

interREGIO GUBAŁÓWKA 
13520/1 13522/3

Włoszczowa Północ (08:51), Kraków Gł. 
(10:10), Sucha Beskidzka (11:37), Chabówka 
(12:19) Tarnów (11:35), Nowy Sacz (13:11) 

do Krakowa Płaszowa 
i Krynicy codziennie, 
a 7-10.VI do Zakopa-
nego

2 7:53 8:05 8:10 Szczecin Główny (14:23) 
interREGIO PORTOWIEC 
18120/1

Łowicz Gł. (08:58), Kutno (09:25), Konin 
(10:12), Września (10:44), Poznań Gł. (11:20), 
Krzyż (12:48), Stargard Szczeciński (13:51), 
Szczecin Dąbie (13:09)

codziennie OPRÓCZ 
WAKACJI

2A 7:53 8:05 8:10
Szczecin Główny (14:23) 
Świnoujście (15:48) 

interREGIO BOSMAN 
18520/1

Łowicz Gł. (08:58), Kutno (09:25), Konin 
(10:12), Września (10:44), Poznań Gł. (11:20), 
Krzyż (12:48), Stargard Szczeciński (13:51), 
Szczecin Dąbie (13:09)

POCIĄG SEZONOWY 
codziennie - WAKACJE 
29.VI-02.IX

SEZ 8:53 9:10 9:15 KOŁOBRZEG (17:30)
interREGIO HARPUN 
28520/2

 Kutno (10:29), Włocławek 11:05, Toruń Gł. 
11:48, Bydgoszcz Gł. 12:55, Piła Gł. 14:12, 
Koszalin 16:33

POCIĄG SEZONOWY 
codziennie wakacje 
29.VI - 02.IX

3 10:02 9:52 9:42 Lublin (12:10)
REGIOekspres WARTA 
72110/1

Dęblin (11:20), Puławy Miasto (11:35), 
Nałęczów (11:50)

kursuje w piątki i soboty 
oraz 6 czerwca, a także 
w dni meczowe 8, 12, 
21 i 28 czerwca

4 11:20 11:30 11:34 Łódź Kaliska (13:40) interREGIO 33042/3
Łowicz Przedmieście (12:27), Głowno (12:51), 
Stryków (13:02), Zgierz (13:21), Łódź Żabieniec 
(13:34)

codziennie

5 11:59 11:50 11:40 Białystok (14:20) interREGIO NAREW 11121
Małkinia (13:16), Czyżew (13:31), Szepietowo 
(13:42), Łapy (14:01)

codziennie 

6 11:53 12:05 12:10 Międzylesie (21:13)
interREGIO SZCZELINIEC 
16120/1

Kutno (13:23), Konin (14:12), Września (14:45), 
Poznań Gł. (15:31), Leszno (16:50), Wrocław 
Gł. (18:13), Kłodzko Gł. (20:26), Kłodzko 
Miasto (20:29), Bystrzyca Kłodzka (20:47)

codziennie

7 12:38 12:50 12:55
Rzeszów (18:43) Prze-
myśl Główny (20:08)

interREGIO WOŚP 
13124/5

Włoszczowa Północ (14:39), Miechów (15:20), 
Kraków Gł. (15:52), Kraków Pł. (16:04), 
Bochnia (16:33), Tarnów (17:15)

codziennie oprócz sobót 
do Przemyśla, w soboty 
do Rzeszowa

8 13:03 13:20 13:24 Wrocław Główny (19:43)
interREGIO PIAST 
16126/7

Włoszczowa Północ (15:23), Zawiercie 
(16:04), Sosnowiec Gł. (16:31), Katowice 
(16:43), Gliwice (17:22), Opole Gł. (18:43)

codziennie

9 Gdynia Główna ()
interREGIO POMORZE 
15110/1

odwołany - nie umiesz-
czać na tablicach

10 14:03 14:15 14:20 Łódź Kaliska (16:14) interREGIO 33046/7
Żyrardów (14:49), Skierniewice (15:13), 
Koluszki (15:36), Łódź Widzew (15:59), Łódź 
Chojny (16:06) 

codziennie

11 14:28 14:40 14:45 Szczecin Główny (21:02)
REGIOekspres MEWA 
18122/3

Kutno (15:57), Konin (16:53), Września (17:26), 
Poznań Gł. (18:08), Krzyż (19:30), Stargard 
Szczeciński (20:29), Szczecin Dąbie (20:46)

codziennie - bez postojów 
na odcinku Warszawa 
Zachodnia - Kutno

12 15:01 15:14 15:19 Łódź Kaliska (17:25) interREGIO 33048/9
Żyrardów (15:56), Skierniewice (16:22), 
Koluszki (16:48), Łódź Widzew (17:03), Łódź 
Chojny (17:11) 

kursuje w piątki i nie-
dziele oraz 6 czerwca 
2012

13 15:13 15:21 15:25 Łódź Kaliska (17:56) interREGIO 33048/9
Sochaczew (16:12), Łowicz Przedmieście 
(16:35), Głowno (17:08), Stryków (17:19), 
Zgierz (17:37), Łódź Żabieniec (17:50)

kursuje oprócz piątków 
i niedziel i 6 czerwca 
2012

14 15:13 15:21 15:25 Wrocław Główny (22:02)
interREGIO PROSNA 
16122/3

Sochaczew (16:12), Łowicz Przedm. (16:35), 
Głowno (17:08), Stryków (17:19), Zgierz (17:37), 
Łódź Żabieniec (17:50), Łódź Kaliska (17:56), 
Pabianice (18:15), Zduńska Wola (18:50), Sieradz 
(19:04), Kalisz (19:43), Ostrów Wlkp. (20:06), Ole-
śnica Rataje (21:17), Wrocław Nadodrze (21:46)

kursuje w piątki i nie-
dziele oraz 6.VI.2012 

Pociągi Przewozów regionalnych - odjeżdżające z warszawy - objęte biletem warszawskim



10

A K T U A L N O ś c i

10

www.ztm.waw.pl

15 15:58 16:10 16:15
Bydgoszcz Główna 
(21:37)

interREGIO BRDA 
15112/3

Sochaczew (16:50), Łowicz Gł. (17:06), Kutno 
(17:32), Włocławek (18:06), Toruń Gł. (18:47), 
Solec Kuj. (19:18), Bydgoszcz Wsch. (19:42), 
Bydgoszcz Leśna (19:48)

codziennie oprócz sobót 
i 7.VI.2012

16 16:34 16:45 16:49
Bielsko Biała Główna 
(21:15)

interREGIO SKRZYCZNE 
14120/1

Włoszczowa Północ (18:36), Zawiercie (19:18), 
Sosnowiec Gł. (19:48), Katowice (20:00), 
Tychy (20:24), Pszczyna (20:43), Czechowice 
Dziedzice (20:53)

codziennie oprócz sobót 
i 12.VI.2012

17 16:51 17:03 17:11
Bielsko Biała Główna 
(21:58)

interREGIO SKRZYCZNE 
14120/1

Włoszczowa Północ (19:12), Zawiercie (19:54), 
Sosnowiec Gł. (20:28), Katowice (20:42), 
Tychy (21:07), Pszczyna (21:26), Czechowice 
Dziedzice (21:36)

kursuje w dniu 
12.VI.2012

18 17:14 17:05 16:50 Białystok (19:34)
interREGIO STAROSTA 
71112/3

Tłuszcz (17:56), Małkinia (18:32), Czyżew 
(18:46), Szepietowo (18:57), Łapy (19:15)

codziennie 

19 17:08 17:20 17:25 Poznań Główny (20:38)
REGIOekspres WARTA 
17120/1 27120/1

Sochaczew (17:57), Łowicz Gł. (18:13), Kutno 
(18:41), Konin (19:28), Września (20:01)

 codziennie oprócz 
sobót 

20 19:08 19:20 19:25 Kraków Główny (22:29)
interREGIO JAN MATEJKO 
13126/7

Włoszczowa Północ (21:10), Miechów (21:54) codziennie 

21 19:29 19:40 19:45 Łódź Kaliska 21:36 interREGIO 33050/1
Żyrardów (20:16), Skierniewice (20:41), Koluszki 
(21:03), Ł. Widzew (21:18), Ł. Chojny (21:25)

codziennie

22 19:04 18:55 18:46 Chełm (22:18)
interREGIO PROSNA 
62124/5

Dęblin (20:28), Puławy Miasto (20:44), Nałę-
czów (21:00), Lublin (21:20), Świdnik Miasto 
(21:32), Rejowiec (22:00), Chełm Miasto (22:13)

w piątki i niedziele 
oraz 6.VI.2012 oprócz 
wakacji

23 19:38 19:50 19:55
Toruń Główny (22:38) 
Bydgoszcz Główna 
(23:39)

interREGIO FLISAK 
15114/5 15116/7

Sochaczew (20:29), Łowicz Gł. (20:46), Kutno 
(21:18), Włocławek (21:57), Aleksandrów Kuj. 
(22:22), Solec Kuj. (23:09), Bydgoszcz Wsch. 
(23:26), Bydgoszcz Leśna (23:32)

do Torunia Gł. 
kursuje w (5), (7) , do 
Bydgoszczy Gł. kursuje 
w (5) oraz 6.VI oprócz 
8.VI.2012

24 21:04 20:55 20:45 Lublin (23:17)
interREGIO BYSTRZYCA 
12121

Dęblin (22:24), Puławy Miasto (22:40), 
Nałęczów (22:56)

kursuje w (7)

25 20:20 20:32 20:37 Łódź Kaliska 22:31 interREGIO 33052/3
Żyrardów (21:08), Skierniewice (21:34), Koluszki 
(21:56), Ł. Widzew (22:12), Ł. Chojny (22:22)

codziennie

26 21:14 21:05 20:55 Białystok (23:45) interREGIO ŻUBR 11123
Małkinia (22:37), Czyżew (22:53), Szepietowo 
(23:04), Łapy (23:25)

kursuje w (5), (7) oraz 
6.VI oprócz 8.VI

27 22:15 – – Lublin (00:29) interREGIO 12611
Dęblin (23:35), Puławy Miasto (23:53), 
Nałęczów (00:08)

kursuje w dniu 8/9 
czerwca - pociąg 
dodatkowy w dzień 
meczowy EURO 2012

28 0:30 – – Lublin (02:41) interREGIO 12613
Dęblin (01:50), Puławy Miasto (02:06), 
Nałęczów (02:20)

kursuje w dniach 13, 17, 
22 i 29 czerwca - po-
ciąg dodatkowy w dni 
meczowe EURO 2012

29 22:25 22:15 22:05 Białystok (00:54) interREGIO ŻUBR 11125
Małkinia (23:43), Czyżew (23:59), Szepietowo 
(00:11), Łapy (00:33)

kursuje w dniu 8/9 
czerwca - pociąg 
dodatkowy w dzień 
meczowy EURO 2012

30 1:10 – – Białystok (03:40) interREGIO ŻUBR 11127
Małkinia (02:29), Czyżew (02:45), Szepietowo 
(02:57), Łapy (03:19)

kursuje w dniach 13, 17, 
22 i 29 czerwca - po-
ciąg dodatkowy w dni 
meczowe EURO 2012

31 22:08 22:20 22:29 Łódź Kaliska (00:26) 
interREGIO SYRENA 
33060/1

 Łowicz Przedmieście (23:20), Głowno 
(23:41), Stryków (23:51), Zgierz (00:07), Łódź 
Żabieniec (00:20)

kursuje w dniu 8/9 
czerwca - pociąg 
dodatkowy w dzień 
meczowy EURO 2012

32 0:38 0:49 0:53 Łódź Kaliska (03:04) 
interREGIO SYRENA 
33062/3

 Łowicz Przedmieście (01:49), Głowno 
(02:14), Stryków (02:25), Zgierz (02:44), Łódź 
Żabieniec (02:58)

kursuje w dniach 13, 17, 
22 i 29 czerwca - po-
ciąg dodatkowy w dni 
meczowe EURO 2012
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dEBIUT BILETów 
pOJAZDOWycH 

Jest dostępny o każdej porze dnia 
i nocy. żeby go kupić nie trzeba mieć 
przy sobie drobnych. Nie trzeba go 
też kasować. wszystkie te cechy łączy 
w sobie bilet jednorazowy pojazdowy. 
w autobusach zamontowano pierwsze 
biletomaty, w których można kupić no-
wy rodzaj biletu. 

Bilet jednorazowy pojazdowy to nowy ro-
dzaj biletu, który jest sprzedawany w au-
tomatach biletowych, zamontowanych 
w pojazdach komunikacji miejskiej. 

Czym różni się bilet pojazdowy  
od „tradycyjnego” biletu? 
Bilet jednorazowy pojazdowy uprawnia 
do jednego przejazdu tylko i wyłącznie 
pojazdem, w którym został kupiony. Bi-
let jest ważny od momentu zakupu do 

końca kursu, podczas którego został za-
kupiony, jednak nie dłużej niż 120 minut 
od chwili zakupu. Biletu nie trzeba ka-
sować. W trakcie drukowania biletu na 
wyświetlaczu biletomatu pojawia się 
komunikat „Bilet skasowany”, w języ-
kach polskim, angielskim, niemieckim 
i rosyjskim. 

cena biletu pojazdowego jest taka 
sama, jak biletu jednorazowego, czyli 
obecnie 3,60 zł za bilet obowiązujący 
w pierwszej strefie oraz 5,60 zł za bi-
let ważny w pierwszej i drugiej strefie. 
W biletomatach są dostępne także bi-
lety ulgowe (z 50-proc. zniżką). 

Nowy rodzaj biletomatów
Bilety jednorazowe pojazdowe można 
kupić w automatach biletowych, za-
montowanych w autobusach Miejskich 

Zakładach Autobusowych. płatność re-
alizowana jest tylko przy pomocy karty 
płatniczej. 

Prócz sprzedaży biletów pojazdo-
wych, nowe biletomaty zostały wypo-
sażone w dodatkową funkcję, umożli-
wiającą zakodowanie biletu kupionego 
przez Internet. Dotychczas bilety ZTM 
nabyte przez internet można było zako-
dować w 57 punktach, zlokalizowanych 
przede wszystkim na stacjach metra 
oraz na trzech uczelniach. Obecnie moż-
na to zrobić także w autobusach wypo-
sażonych w nowe biletomaty. 

pierwsze 82 biletomaty zostały już 
udostępnione pasażerom. Kolejnych 500 
biletomatów pojawi się do końca tego ro-
ku. We wszystkich pojazdach MZA zosta-
ną zamontowane do końca 2014 roku. 

Jak odnaleźć biletomat? 
Wraz z wprowadzeniem jednorazowe-
go biletu pojazdowego oraz nowego 
typu biletomatów, Zarząd Transportu 
Miejskiego oznaczył piktogramami au-
tobusy, w których można kupić bilety 
pojazdowe. 

przy drugich drzwiach zostały umiesz-
czone naklejki informujące o biletoma-
cie oraz sposobie płatności za bilet. 
Umieszczenie piktogramu w tym miej-
scu stanowi dla pasażerów wskazówkę, 
którymi drzwiami wsiąść, aby wygod-
nie dotrzeć do automatu biletowego. 
Z myślą o cudzoziemcach, piktogram 
przygotowano w wersji dwujęzycznej – 
polskiej i angielskiej. 

Umieszczenie na autobusach pikto-
gramów, informujących o zainstalowa-
nych w nich biletomatach, jest konty-
nuacją akcji rozpoczętej przez Zarząd 
Transportu Miejskiego w pierwszej 
połowie maja br. Wówczas naklejkami 
oznaczono pojazdy komunikacji miej-
skiej wyposażone w biletomaty, w któ-
rych można kupić wszystkie rodzaje bi-
letów kartonikowych. Obecnie, w 247 
wybranych autobusach, tramwajach 
i pociągach sKM zamontowane są bile-
tomaty sprzedające bilety kartonikowe. 
pojazdy te są oznaczone piktogramami 
informującymi o biletomacie i sposobie 
płatności (tylko monety). 

Biletomaty, w których można kupić 
bilety pojazdowe, obecnie montowane 
są tylko w autobusach MZA. Na wypo-
sażonych w nie pojazdach naklejone 
są piktogramy informujące o położeniu 
biletomatu w pojeździe oraz sposobie 
płatności (tylko karta płatnicza). 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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W Warszawie zostanie rozegranych 
pięć meczów. pierwszy mecz, w któ-
rym zmierzą się drużyny polski i Gre-
cji, odbędzie się 8 czerwca o godzinie 
18.00. Kolejne mecze z fazy grupowej 
zostaną rozegrane 12 czerwca (polska – 
rosja) oraz 16 czerwca (Grecja – rosja) 
o godzinie 20.45. Mecz ćwierćfinało-
wy odbędzie się 21 czerwca o godzinie 
20.45. 28 czerwca, o godzinie 20.45, 
zostanie rozegrany mecz półfinałowy. 

Wszystkie warszawskie mecze od-
będą się na stadionie Narodowym, 
położonym w niecce stadionu X-lecia, 
wybudowanego w 1955 roku. stadion 
Narodowy – największy tego typu 
obiekt sportowy w polsce – zajmuje 
powierzchnię 204 tys. m². Na trybu-
nach może pomieścić 58 tys. kibiców. 
Dotychczas na stadionie zostały roze-
grane trzy mecze: polska – portugalia, 
Legia Warszawa – Fc sevilla i towarzy-
ski mecz Gwiazd Obu Narodów pomię-
dzy polską i Ukrainą. 

Drugim obiektem, przygotowanym 
z myślą o kibicach piłki nożnej jest 
strefa Kibica. Miejsce, w którym bę-

MISTRZOSTwA EUROPy w PIłCE NOżNEJ
UeFA eUrO 2012™ pOLsKA – UKrAiNA

18 KWieTNiA 2007 rO-
KU W cArDiFF, MicHeL 
pLATiNi OGłOsił Wer-
DyKT O prZyZNANiU 
pOLsce i UKrAiNie 
prAW DO OrGANiZAcJi 
MisTrZOsTW eUrOpy 
W piłce NOŻNeJ UeFA 
eUrO 2012™. pięć LAT 
MiNęłO sZyBKO i JUŻ 
ZA cHWiLę rOZpOcZ-
Ną się 14. MisTrZO-
sTWA eUrOpy W piłce 
NOŻNeJ. piłKArZy 
i KiBicóW BęDą GO-
ścić cZTery MiAsTA 
– WArsZAWA, GDAńsK, 
pOZNAń i WrOcłAW. 

dzie można oglądać mecze na żywo 
zostało ulokowane w ścisłym centrum 
miasta – na placu Defilad. Na po-
wierzchni 120 tys. m² będzie mogło 
się bawić 100 tys. kibiców. W strefie 
Kibica przygotowano scenę, sześć te-
lebimów do transmisji meczów, punkt 
informacji turystycznej oraz zaplecze 
gastronomiczne. strefa będzie otwarta 
od 7 czerwca do 1 lipca. Kibice będą 
dopingować drużyny futbolowe od go-
dziny 12.00 do 1.00, a w dni, w których 
nie będą rozgrywane mecze do 23.00. 
W noc finałową, z 1 na 2 lipca strefa 
Kibica będzie otwarta do 4.00. 

Wiodącą rolę transportową podczas 
Mistrzostw europy w piłce Nożnej bę-
dzie pełnić komunikacja miejska. poło-
żenie zarówno stadionu Narodowego, 
jak i strefy Kibica w centrum miasta, 
właściwie uniemożliwia dostanie się 
do nich samochodem. Kibice podczas 
UeFA eUrO 2012™, korzystając z po-
jazdów komunikacji miejskiej, bez pro-
blemu dotrą na stadion Narodowy i do 
strefy Kibica, a po meczu bezpiecznie 
wrócą do domu. 

www.ztm.waw.pl
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Piotr Izdebski

Artur Zając

PIłKA JEST OKRĄgłA, 
A BrAMKi są DWie
„sTADiON NArODOWy, W prZeciWieńsTWie DO sTADiONóW W MiAsTAcH, 
W KTórycH DOTycHcZAs ODByWAłO się eUrO, LeŻy WłAściWie W ceNTrUM 
MiAsTA. cHcieLiśMy Więc UNiKNąć syTUAcJi, W KTóreJ MecZe pODcZAs Mi-
sTrZOsTW ByłyBy rOZGryWANe NA sTADiONie, OTOcZONyM MOrZeM sAMO-
cHODóW. pODsTAWOWA ZAsADA KONcepcJi TrANspOrTOWeJ DLA WArsZA-
Wy ZAMyKA się W ZDANiU – NA MecZ KOMUNiKAcJą MieJsKą”. O KOMUNiKAcJi 
MieJsKieJ W WArsZAWie pODcZAs MisTrZOsTW eUrOpy W piłce NOŻNeJ 
UeFA eUrO 2012™ OpOWiADAJą PIOTR IZdEBSKI – prZeWODNicZący ZespO-
łU ZADANiOWeGO Ds. KOOrDyNAcJi prZyGOTOWAń ZArZąDU TrANspOrTU 
MieJsKieGO DO TUrNieJU FiNAłOWeGO MisTrZOsTW eUrOpy W piłce NOŻNeJ 
UeFA eUrO 2012™ W WArsZAWie i ARTUR ZAJĄC – prZeWODNicZący ZespOłU 
ZADANiOWeGO Ds. OrGANiZAcJi prZeWOZóW W cZAsie TUrNieJU FiNAłOWe-
GO MisTrZOsTW eUrOpy W piłce NOŻNeJ UeFA eUrO 2012™ W WArsZAWie.

„Jedno jest pewne – jedynym pew-
nym środkiem transportu będzie 
transport pieszy”., „Ja w tym czasie 
mam wolne. Jadę na Mazury i kiedy 
wy będziecie stać w korkach, ja będę 
siedział nad jeziorem i pił zimne 
piwo”., „Euro będzie szkołą prze-
trwania, nie tylko pod względem 
komunikacyjnym”. Analizując inter-
netowe komentarze warszawiaków 
dotyczące komunikacji miejskiej 
podczas Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej można pomyśleć, że autobu-
sy, tramwaje, metro i pociągi znikną 
z powierzchni ziemi. 
Piotr Izdebski: Wręcz przeciwnie – 
wybrane linie autobusowe i tramwajo-
we oraz metro będą jeździły częściej 
i dłużej, a niektóre całą noc. Na czas 
mistrzostw zostaną także urucho-
mione specjalne linie autobusowe 
i tramwajowe. 
Artur Zając: Aczkolwiek rozumiem, że 
mieszkańcy Warszawy są zaniepokoje-
ni. Od jakiegoś czasu słyszą, że w trakcie 
eUrO zostaną zamknięte niektóre ulice, 
autobusy i tramwaje będą jeździły zmie-
nionymi trasami. Na dodatek, w związku 
z budową ii linii metra, zamknięto skrzy-
żowanie ulic świętokrzyskiej i Marszał-
kowskiej. Jeżeli jednak poświęcimy 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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chwilę na bardziej szczegółową analizę 
czerwcowych zmian w warszawskiej 
komunikacji miejskiej, okaże się, że mo-
dyfikacji, które odczują mieszkańcy jest 
niewiele. Z kolei, w przypadku kibiców 
z innych miast i krajów, trudno mówić 
o zmianach. Dla nich przygotowaliśmy 
nowy układ komunikacyjny, uwzględ-
niający najważniejsze, z ich punktu 
widzenia, obiekty w mieście – lotnisko, 
Dworzec centralny, stadion Narodowy 
i strefę Kibica. 

Jak długo pracowaliście Panowie 
nad zasadami funkcjonowania 
komunikacji miejskiej podczas UEFA 
EURO 2012™? Obecnie znamy już 
szczegóły, ale zanim do nich przej-
dziemy, proszę opowiedzieć, jak 
wyglądały prace nad budową układu 
komunikacyjnego warszawy, mając 
na uwadze, że na każdy z meczów 
rozgrywanych w warszawie może 
przyjechać 100 tysięcy kibiców. 
Piotr Izdebski: Na początku był Mobi-
lity concept, a właściwie liczne analizy 
i spotkania, które doprowadziły do po-
wstania dokumentu o nazwie Mobility 
concept (Koncepcja Mobilności). pod 
koniec 2007 roku – pod kierownictwem 
Mieczysława reksnisa, dyrektora Biura 
Drogownictwa i Komunikacji Miejskiej 
w Urzędzie m.st. Warszawy i jednocze-
śnie Miejskiego Koordynatora ds. Trans-
portu eUrO 2012 – Zarząd Transportu 
Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, 
Miejski inżynier ruchu i spółki kolejowe, 
tworzące tzw. Grupę ds. Transportu, roz-
poczęły prace nad opracowaniem ukła-
du komunikacyjnego dla Warszawy, jako 
Miasta Gospodarza UeFA eUrO 2012™. 

Czyli wspomnianej Koncepcji 
Mobilności? 
Piotr Izdebski: Konkretnie Koncepcji 
Mobilności dla Warszawy. Koncepcja 
obsługi transportowej jest opraco-
wywana na dwóch poziomach. Jeden 
dotyczy całego kraju i określa, w jaki 
sposób zorganizować transport między 
Miastami – Gospodarzami oraz między 
polską a Ukrainą, a drugi dotyczy ob-
sługi komunikacyjnej na terenie Miast 
– Gospodarzy. 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 
są organizowane od 1960 roku, czyli 
przed nami 14. rozgrywki. Złośliwi 
mogliby powiedzieć, że to żaden pro-
blem opracować koncepcję obsługi 

transportowej. wystarczy sięgnąć 
do doświadczeń państw, w których 
mistrzostwa już się odbyły. 
Artur Zając: i tak też zrobiliśmy. Niektóre 
rozwiązania, które sprawdziły się w in-
nych europejskich miastach, wprowa-
dziliśmy w Warszawie. Nie możemy jed-
nak zapomnieć, że stadion Narodowy, 
w przeciwieństwie do stadionów w mia-
stach, w których dotychczas odbywało 
się eUrO, leży właściwie w centrum 
miasta. chcieliśmy więc uniknąć sytu-
acji, w której mecze podczas mistrzostw 
byłyby rozgrywane na stadionie, oto-
czonym morzem samochodów. podsta-
wowa zasada koncepcji transportowej 
dla Warszawy zamyka się w zdaniu – na 
mecz komunikacją miejską.

wyobraźmy sobie, że jestem Ro-
sjanką, która przyleci 12 czerwca 
z Moskwy do warszawy na mecz 
Polska – Rosja. właśnie wylądowa-
łam w warszawie i chcę komunikacją 
miejską najpierw dostać się do hote-
lu w centrum, a następnie na Stadion 
Narodowy. Co Panowie radzicie? 
Piotr Izdebski: 1 czerwca zostało uru-
chomione połączenie kolejowe, łączą-
ce centrum stolicy i stadion Narodowy 
z Lotniskiem chopina. pociągiem do sta-
cji Warszawa śródmieście lub Warszawa 
centralna dojedziemy w 25 minut. 
Artur Zając: Z centrum na stadion Na-
rodowy możemy się dostać na kilka 
sposobów. Aby unikną korków najle-
piej wybrać pociąg lub tramwaj, który 
dowiezie nas bezpośrednio w okolice 
stadionu. Można też pójść pieszo. Oko-
ło godziny 16.00, z ruchu kołowego zo-
staną wyłączone – jezdnia mostu po-
niatowskiego oraz jezdnia Alej Jerozo-
limskich, w kierunku centrum, od ronda 
Waszyngtona do ronda Dmowskiego. 

A jak najlepiej wrócić do hotelu  
po meczu? 
Artur Zając: po zakończeniu meczu, 
pociągi z przystanku Warszawa stadion 
w kierunku centrum miasta i lotniska 
będą odjeżdżały średnio co 6 minut. 
Można także bezpiecznie wrócić pie-
szo. Most poniatowskiego i Aleje Jero-
zolimskie – od ronda Waszyngtona do 
ronda Dmowskiego – zostaną oddane 
do dyspozycji pieszych. 

Teraz jestem kibicem, który przyje-
chał na mecz z Olsztyna samocho-
dem. Już wiem, że nie wjadę nim pod 

Podstawowa zasada 
koncePcji transPorto-
wej dla warszawy zamy-
ka się w zdaniu – na mecz 
komunikacją miejską.

www.ztm.waw.pl
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sam Stadion Narodowy.  
Co w takim przypadku? 
Piotr Izdebski: Osoby, które przyjadą 
na mecz samochodami, będą mogły zo-
stawić je na jednym z dziewięciu tym-
czasowych parkingów parkuj i Jedź. Do 
wszystkich parkingów będą dojeżdżały 
autobusy, oznaczone literą p, które bę-
dą kursowały na trasie parking – sta-
dion Narodowy – parking. Oznacza 
to, że kibic z Olsztyna może zostawić 
samochód np. na parkingu przy cmen-
tarzu północnym i wsiąść do autobusu 
p-6, który dowiezie go na stadion. po 
meczu, autobus tej samej linii będzie 
na niego czekał przy parku skaryszew-
skim i odwiezie go na parking. 

drugim, obok Stadionu Narodowego, 
ważnym obiektem będzie Strefa 
Kibica. Jeżeli wierzyć prognozom, 
będzie się w niej bawić od 30 do 100 
tysięcy kibiców. 
Artur Zając: Lokalizacja strefy Kibica 
umożliwia dojazd i powrót z niej na 
wiele sposobów. Kibice będą mieli do 
dyspozycji pociągi. Linie tramwajowe 7, 
10, 16, 24 i 33 przez całe mistrzostwa 
będą kursowały do 2.00, a w noce po-
meczowe przez całą noc. Na takich sa-
mych zasadach będzie funkcjonowało 
metro. Nowością są linie autobusowe, 
oznaczone literą F, którymi kibice bę-
dą mogli wrócić do domów. Autobusy 
będą kursowały od godziny 22.00 do 
1.30, a w noce pomeczowe do 2.00. 
Piotr Izdebski: Z punktu widzenia osób 
bawiących się w strefie Kibica, ważne 
jest także to, że na czas mistrzostw zo-
stanie przeniesiona pętla linii nocnych. 
Od 7 czerwca autobusy nocne będą 
wyruszały z pętli położonej przy skrzy-
żowaniu Alej Jerozolimskich, al. Jana 
pawła ii i ulicy chałubińskiego. pod-
czas mistrzostw autobusy nocne będą 
jeździły częściej niż zwykle, część linii 
średnio co 15-20 minut. Zależy nam na 
tym, żeby komunikacja nocna funkcjo-
nowała sprawnie. Jeżeli pozostawiliby-
śmy pętlę w dotychczasowym miejscu, 
a kibice bawiący się w strefie Kibica, 
zablokowaliby ulicę emilii plater, auto-
busy nocne po prostu by stanęły. 

dla szczęśliwców posiadających 
bilet na mecz – kolejowe połączenie 
stadionu z centrum miasta i lotni-
skiem, parkingi Parkuj i Jedź oraz 
autobusowe linie parkingowe. dla 
osób bawiących się w Strefie Kibica 

– wydłużone godziny tramwajów 
i metra oraz autobusowe linie odwo-
zowe. A na co mogą liczyć miesz-
kańcy, którzy nie są zainteresowani 
piłką nożną i chcą po prostu dojechać 
do pracy i z niej wrócić? 
Artur Zając: Tak, jak wspomniałem na 
początku, podstawowy układ komuni-
kacyjny zmieni się niewiele. Zmiany bę-
dą wprowadzane w dni meczowe, czyli 
8, 12, 16, 21 i 28 czerwca, mniej wię-
cej na 4 godziny przed rozpoczęciem 
meczu i potrwają do około godziny po 
jego zakończeniu. Linie autobusowe 
i tramwajowe, kursujące w sąsiedz-
twie stadionu Narodowego, będą jeź-
dziły zmienionymi trasami. W pojaz-
dach będą wywieszone szczegółowe 
komunikaty. 

Panowie, nad organizacją komunika-
cji na czas Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej pracowaliście trzy lata. 
Znacie na pamięć trasy linii autobu-
sowych i tramwajowych. w głowach 
macie dziesiątki scenariuszy, opra-
cowanych na wypadek gdyby… Czy 
dzięki temu jesteście spokojniejsi, 
czy jednak czegoś się obawiacie? 
Piotr Izdebski: Boję się zmęczenia, ale 
nie mojego osobistego fizycznego, czy 
psychicznego. Mam na myśli zmęcze-
nie spowodowane długotrwałą zmianą 
w funkcjonowaniu warszawskiej komu-
nikacji miejskiej. chodzi mi tu zarówno 
o pasażerów, jak i o kierowców, motor-
niczych, maszynistów, czy pracowników 
nadzoru komunikacji miejskiej. Zdarzało 
się nam już wielokrotnie pracować na 
pełnych obrotach, obsługując nawet 
większe imprezy i uroczystości, ale za-
zwyczaj trwały one najwyżej cztery dni. 
Artur Zając: Ja obawiam się tego, czego 
nie uwzględniliśmy w układzie komu-
nikacyjnym, bo uwzględnić nie mogli-
śmy. Mam na myśli „niezapowiedziane” 
demonstracje w okolicach stadionu 
Narodowego. 

wybieracie się Panowie  
na któryś z meczów? 
Artur Zając: We wszystkie dni meczo-
we wybieram się do pracy. Oczywiście, 
na tyle, na ile czas pozwoli, będę kibi-
cował naszej drużynie. 
Piotr Izdebski: piłka jest okrągła, 
a bramki są dwie – mniej więcej do tego 
poziomu ogólności sprowadza się moja 
wiedza na temat futbolu. podobnie jak 
Artur, będę pracował. 

podstawowy układ 
komunikacyjny zmieni 
się niewiele. zmiany będą 
wProwadzane w dni me-
czowe, czyli 8, 12, 16, 21 
i 28 czerwca, mniej więcej 
na 4 godziny przed roz-
poczęciem meczu i po-
trwają do około godzi-
ny po jego zakończeniu.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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KOMUNIKACJA MIEJSKA  
pODcZAs UeFA eUrO 2012™
8 cZerWcA rOZpOcZ-
Ną się MisTrZOsTWA 
eUrOpy W piłce NOŻ-
NeJ. DZień WcZeśNieJ 
ZAcZNie OBOWiąZy-
WAć W WArsZAWie 
specJALNA OrGANi-
ZAcJA KOMUNiKAcJi 
MieJsKieJ. cZęść ZMiAN 
ZOsTANie WprOWADZO-
NA NA cZAs TrWANiA 
MisTrZOsTW, cZyLi 
OD 7 cZerWcA DO 1 
LipcA. pOZOsTAłe Bę-
Dą OBOWiąZyWAły 
TyLKO pODcZAs DNi 
MecZOWycH – 8, 12, 
16, 21 i 28 cZerWcA.* 

zmiany na całe mistrzostwa,  
7 czerwca – 1 liPca 
W okresie 7 czerwca – 1 lipca metro, 
wybrane linie tramwajowe oraz auto-
busowe będą kursowały według zmie-
nionych zasad. Zostaną wydłużone go-
dziny kursowania linii tramwajowych 
7, 10, 16, 24 i 33 oraz linii autobusowej 
101. czternastka zostanie połączona 
z linią tramwajową 74, która będzie 
kursowała na trasie słUŻeWiec – BA-
NAcHA. Zostanie uruchomiona nowa 
linia tramwajowa 76 – łącząca pL. NA-
rUTOWicZA z ANNOpOLeM – która bę-
dzie jeździła wieczorami. Będą także 
kursowały dwie nowe linie autobu-
sowe: 275 – na trasie sAsANKi – pL. 
TrZecH KrZyŻy i sHL, docierająca do 
Lotniska chopina. Na czas mistrzostw 
zostaną także uruchomione specjalne 
linie autobusowe – oznaczone literą F 
– do obsługi strefy Kibica oraz linia 
sH0, łącząca pl. Wilsona z miastecz-
kiem namiotowym Fancamp, położo-
nym przy centrum Olimpijskim. pętla 
autobusowa linii nocnych na czas mi-
strzostw zostanie przeniesiona w re-
jon skrzyżowania Al. Jerozolimskich, 
al. Jana pawła ii i ul. chałubińskiego.

metro 
Od 7 czerwca do 1 lipca metro będzie 
kursowało do godziny 2.00. w noce 
po meczach, czyli 8/9, 12/13, 16/17, 
21/22 i 28/29 czerwca oraz w noc 
finałową 1/2 lipca metro będzie jeź-
dziło przez całą noc. po zakończeniu 
meczu metro będzie kursowało co 5 
minut, a od 24.00 co 15 minut. 

tramwaje 

Linie 7, 10, 16, 24, 33
wydłużenie godzin kursowania do • 
2.00 oraz kursy całonocne w noce 
pomeczowe i noc finałową;

 
Linia 14

zawieszenie kursowania (połącze-• 
nie z linią 74);

Linia 74
połączona z linią 14 – kursy na • 
wydłużonej trasie: słUŻeWiec - …  
- Filtrowa - pl. Narutowicza - gró-
jecka - Banacha – BANAChA;

Linia 76 – nowa linia tramwajowa: 
trasa: • PL. NARUTOwICZA - Filtrowa 
- Krzywickiego - Nowowiejska - al. 
Niepodległości - chałubińskiego 
- al. Jana pawła ii - słomińskiego 
- most Gdański - starzyńskiego - 
Odrowąża - Matki Teresy z Kal-
kuty - rembielińska - Annopol 
– ANNOPOL
godziny kursowania – od 22.00 do • 
2.00 oraz kursy przez całą noc po 
meczach i po finale, z częstotliwo-
ścią co 15 minut. 

autobusy 

Linia 101
wydłużenie godzin kursowania • 
do 2.00, z częstotliwością co 15 
minut;

Linie 519 i 520 
Od 28 maja do – prawdopodob-• 
nie – 10 lipca, na potrzeby strefy 
Kibica, została zamknięta ulica 
Marszałkowska. Autobusy linii 519 
i 520 zostały skierowane na trasy 
objazdowe: 

Linia 519
w obu kierunkach:•	  POwSIN-PARK 
KULTURy - … - Marszałkowska - Al. 
Jerozolimskie - al. Jana Pawła II - 
dw. CENTRALNy 28 - Emilii Plater 
- Al. Jerozolimskie - Marszałkow-
ska - … - POwSIN-PARK KULTURy

Linia 520
w obu kierunkach•	 : MARySIN - … - 
Marszałkowska - Al. Jerozolimskie 
- Bracka - PL. TRZECh KRZyży 08 
- Nowy świat - Al. Jerozolimskie - 
Marszałkowska - … - MARySIN;

16
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Linia 275 – nowa linia autobusowa
trasa podstawowa: • SASANKI - Żwir-
ki i Wigury - Krzyckiego - raszyń-
ska (powrót: raszyńska - Żwirki 
i Wigury) - Al. Jerozolimskie - Brac-
ka - PL. TRZECh KRZyży (powrót: 
Nowy świat - Al. Jerozolimskie);

Linia ShL – nowa linia autobusowa 
trasa: • METRO wILANOwSKA - 
puławska - poleczki - Wirażowa 
- Narkiewicza - Bennetta - Żwirki 
i Wigury - LOTNISKO ChOPINA
godziny kursowania: od 6.00 do • 
21.00 oraz kursy całonocne w noce 
pomeczowe i w noc finałową;

Linia Sh0 – nowa linia autobusowa
będzie jeździła poza godzinami • 
kursowania contiBusa (autobus 
sponsora), na trasie: PL. wILSO-
NA - Krasińskiego - CENTRUM 
OLIMPIJSKIE; 

Linie specjalne oznaczone literą F 
– uruchamiane w celu obsługi strefy 
Kibica. 
Więcej	o	liniach	SH	na	stronie	25.

komunikacja nocna 
pętla autobusowa linii nocnych, znaj-
dująca się obecnie przy cH Złote Tarasy 
oraz przy ulicy emilii plater, na czas mi-
strzostw zostanie przeniesiona w rejon 
skrzyżowania Al. Jerozolimskich, al. Ja-
na pawła ii i ul. chałubińskiego. Auto-
busy nocne do godziny 2.00 będą kur-
sowały ze zwiększoną częstotliwością, 
średnio co 15-20 minut. Jednocześnie 
zostaną zmienione trasy kursowania. 

Linie N11 i N61
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: sKArBKA Z Gór/MArKi 
- … - Królewska - grzybowska - al. 
Jana Pawła II - dw. CENTRALNy 03
trasa • w kierunku pętli sKArBKA 
Z Gór/MArKi: dw. CENTRALNy 
03 - al. Jana Pawła II - grzybowska 
- Królewska - … - sKArBKA Z Gór/
MArKi;

Linie N12 i N62
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: TArGóWeK/WOłOMiN - … 
- słomińskiego - al. Jana Pawła II 
- dw. CENTRALNy 03

trasa • w kierunku pętli TArGóWeK/
WOłOMiN: dw. CENTRALNy 03 - 
al. Jana Pawła II - słomińskiego - … 
- TArGóWeK/WOłOMiN;

 Linie N13 i N63
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: TArcHOMiN/LeGiONOWO 
- … - Grzybowska - al. Jana Pawła 
II - dw. CENTRALNy 03
trasa w kierunku pętli NOWODWO-• 
ry/LeGiONOWO: dw. CENTRALNy 
03 - al. Jana Pawła II - grzybowska 
- Królewska - … - NOWODWOry/
LeGiONOWO;

Linie N14 i N64
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: OLesiN/cHOsZcZóWKA 
- … - świętokrzyska - Nowy świat - 
Krakowskie Przedmieście - Kró-
lewska - grzybowska - al. Jana 
Pawła II - dw. CENTRALNy 03
trasa • w kierunku pętli OLesiN/
cHOMicZóWKA: dw. CENTRALNy 
03 - al. Jana Pawła II - grzybow-
ska - Królewska - … - OLesiN/
cHOsZcZóWKA;

www.facebook.com/ztm.warszawa
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Linie N21 i N71
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: sTArA MiłOsNA/WOLA 
GrZyBOWsKA - … - al. solidarności 
- al. Jana Pawła II - Al. Jerozolim-
skie - dw. CENTRALNy 03 
trasa • w kierunku pętli sTArA Mi-
łOsNA/WOLA GrZyBOWsKA: dw. 
CENTRALNy 54 - Chałubińskiego 
- al. Jana Pawła II - grzybowska - 
Królewska - … - sTArA MiłOsNA/
WOLA GrZyBOWsKA;

Linie N22 i N72 
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: FALeNicA/ALeKsANDróW 
- … - saska - Zwycięzców - wał 
Miedzeszyński - most łazienkow-
ski - al. Armii Ludowej – pl. Kon-
stytucji – Marszałkowska – Aleje 
Jerozolimskie – waryńskiego – 
dwORZEC CENTRALNy 06
trasa w kierunku pętli FALeNicA/• 
ALeKsANDróW: dw. CENTRALNy 
54 - Chałubińskiego - Al. Jero-
zolimskie - Marszałkowska - pl. 
Konstytucji - waryńskiego - al. 
Armii Ludowej - most łazienkow-
ski - wał Miedzeszyński - Zwy-
cięzców - saska - … - FALeNicA/
ALeKsANDróW;

Linia N24 
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: reMBerTóW-AON - … - Al. 
Jerozolimskie - dw. CENTRALNy 06 
trasa w kierunku pętli reMBerTóW • 
AON: dw. CENTRALNy 54 - Cha-
łubińskiego - Al. Jerozolimskie - … 
- reMBerTóW-AON;

Linie N25 i N75 
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: MięDZyLesie/KArcZeW - 
… - Al. Jerozolimskie - dw. CEN-
TRALNy 06 
trasa • w kierunku pętli MięDZyLe-
sie/KArcZeW: dw. CENTRALNy 54 
- Chałubińskiego - Al. Jerozolim-
skie - … - MięDZyLesie/KArcZeW;

Linie N31 i N81
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: sADyBA/WAFLOWA - … - 
Al. Jerozolimskie - Chałubińskiego 
- dw. CENTRALNy 05 
trasa • w kierunku pętli sADyBA/
WAFLOWA: dw. CENTRALNy 57 
- Chałubińskiego - Koszykowa - 
Lindleya - pl. Starynkiewicza - Al. 

Jerozolimskie - Marszałkowska - … 
- sADyBA/WAFLOWA;

Linia N32 
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: LOTNisKO cHOpiNA - … 
- Al. Jerozolimskie - dw. CENTRAL-
Ny 06 
trasa • w kierunku pętli LOTNisKO 
cHOpiNA: dw. CENTRALNy 56 - 
Al. Jerozolimskie - … - LOTNisKO 
cHOpiNA;

Linie N33 i N83
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: ZAJeZDNiA WOrONicZA/
pKp piAsecZNO - … - Al. Jerozo-
limskie - Chałubińskiego - dw. 
CENTRALNy 05 
trasa • w kierunku pętli ZAJeZNiA 
WOrONicZA/pKp piAsecZNO: dw. 
CENTRALNy 57 - Chałubińskiego 
- Koszykowa - Lindleya - pl. Sta-
rynkiewicza - Al. Jerozolimskie 
- Bracka - … - ZAJeZDNiA WOrONi-
cZA/pKp piAsecZNO;

Linia N34 
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: Os. KABATy - … - Chału-
bińskiego - dw. CENTRALNy 05 
trasa w kierunku pętli Os. KABATy: • 
dw. CENTRALNy 55 - chałubiń-
skiego - … - Os. KABATy;

Linie N35 i N85
trasa w kierunku pętli ceNTrUM: • 
UrsUs-NieDŹWiADeK/prUsZKóW 
- … - Grójecka - Al. Jerozolimskie - 
Marszałkowska - CENTRUM 51
trasa • w kierunku pętli UrsUs-Nie-
DŹWiADeK/prUsZKóW: CENTRUM 
51 - Marszałkowska - Koszykowa 
- Chałubińskiego - Al. Jerozolim-
skie - … - UrsUs-NieDŹWiADeK/
prUsZKóW;

Linia N36
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: BOKsersKA - … - chału-
bińskiego - dw. CENTRALNy 05 
trasa w kierunku pętli BOKsersKA: • 
dw. CENTRALNy 55 - chałubiń-
skiego - … - BOKsersKA;

Linia N37 
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: Os. KABATy - … - Al. Jero-
zolimskie - Chałubińskiego - dw. 
CENTRALNy 05 

trasa • w kierunku pętli Os. KABATy: 
dw. CENTRALNy 55 - Chałubiń-
skiego - Koszykowa - pl. Konstytu-
cji - … - Os. KABATy;

Linie N38 i N88
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: p+r AL. KrAKOWsKA/
JANKi - … - Al. Jerozolimskie - dw. 
CENTRALNy 06 
trasa • w kierunku pętli p+r AL. KrA-
KOWsKA/JANKi: dw. CENTRALNy 
56 - Al. Jerozolimskie - … - p+r AL. 
KrAKOWsKA/JANKi;

Linia N41 
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: MłOciNy-UKsW - … - 
Królewska - grzybowska - al. Jana 
Pawła II - dw. CENTRALNy 60
trasa w kierunku pętli MłOciNy-• 
UKsW: dw. CENTRALNy 60 - al. 
Jana Pawła II - grzybowska - Kró-
lewska - … - MłOciNy-UKsW;

Linia N42
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: Os. GórcZeWsKA - … 
- Marszałkowska - Królewska 
- grzybowska - al. Jana Pawła II - 
dw. CENTRALNy 60
trasa • w kierunku pętli Os. Gór-
cZeWsKA: dw. CENTRALNy 60 
- al. Jana Pawła II - grzybowska 
- Królewska - Marszałkowska - … - 
Os. GórcZeWsKA;

Linia N43
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: cHOMicZóWKA - … - Al. 
Jerozolimskie - dw. CENTRALNy 06 
trasa • w kierunku pętli cHOMi-
cZóWKA: dw. CENTRALNy 58 - Al. 
Jerozolimskie - … - cHOMicZóWKA;

Linia N44
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: ZAJeZDNiA ŻOLiBOrZ - … - 
Królewska - grzybowska - al. Jana 
Pawła II - dw. CENTRALNy 60
trasa • w kierunku pętli ZAJeZNiA 
ŻOLiBOrZ: dw. CENTRALNy 
60 - al. Jana Pawła II - grzybow-
ska - Królewska - … - ZAJeZDNiA 
ŻOLiBOrZ;

Linie N45 i N95 
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: Os. GórcZeWsKA/KA-
rOLiN - … - Grzybowska - al. Jana 

www.ztm.waw.pl
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Pawła II - Al. Jerozolimskie - dw. 
CENTRALNy 06 
trasa • w kierunku pętli Os. Gór-
cZeWsKA/KArOLiN: dw. CEN-
TRALNy 58 - Al. Jerozolimskie - pl. 
Zawiszy - Towarowa - Grzybowska 
- siedmiogrodzka - skierniewicka - 
wolska - Młynarska - Obozowa - … 
- Os. GórcZeWsKA/KArOLiN;

Linia N46
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: MeTrO MłOciNy - … - po-
piełuszki - al. Jana Pawła II - dw. 
CENTRALNy 60
trasa • w kierunku pętli MeTrO 
MłOciNy: dw. CENTRALNy 60 - al. 
Jana Pawła II - popiełuszki - … - Os. 
GórcZeWsKA/KArOLiN;

Linia N91
trasa w kierunku pętli DW. ceN-• 
TrALNy: cM. półNOcNy-BrAMA 
ZAcH. - … - Okopowa - Towarowa - 
pl. Zawiszy - Al. Jerozolimskie - al. 
Jana Pawła II - dw. CENTRALNy 60
trasa • w kierunku pętli cM. pół-
NOcNy BrAMA ZAcH.: dw. 

CENTRALNy 60 - al. Jana Pawła II 
- grzybowska - Królewska - Mar-
szałkowska - pl. Bankowy - An-
dersa - Nowolipki - Zamenhofa 
- Anielewicza - Okopowa - … - cM. 
półNOcNy-BrAMA ZAcH.;

zmiany w dni meczowe  
– 8, 12, 16, 21 i 28 czerwca 
Zmiany w układzie komunikacyj-
nym w dni meczowe będą związane 
przede wszystkim z wyłączeniem 
z ruchu ulic w okolicach Stadionu 
Narodowego. Rozpoczną się cztery 
godziny przed meczami, a zakończą 
godzinę po ich zakończeniu. Linie 
tramwajowe 7, 8, 9, 22, 24 i 25 oraz 
autobusowe 102, 111, 117, 123, 127, 
128, 131, 138, 146, 147, 158, 166, 171, 
175, 210, 275, 422, 501, 507, 509, 517, 
519, 520, 521 i 525 będą jeździły tra-
sami objazdowymi. Z myślą o kibicach, 
którzy przyjadą na mecz samochoda-
mi, zostaną uruchomione linie autobu-
sowe oznaczone literą p, dowożące na 
tymczasowe parkingi p+r. Dodatkowo, 
zostaną uruchomione linie autobuso-

we – oznaczone literami sH – które 
będą obsługiwały parkingi, do których 
nie dojeżdżają autobusy nocne. pod-
czas mistrzostw, a szczególnie w dni 
meczowe, zostanie zmieniona organi-
zacja ruchu kolejowego.

tramwaje 

Linia 7 
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 - w obu kierunkach: 
p+r AL. KrAKOWsKA - … - al. ponia-
towskiego - al. waszyngtona - gro-
chowska - Zamoyskiego - Targowa 
- … - KAwęCZyŃSKA-BAZyLIKA
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz • 
12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
21.45 - w obu kierunkach: p+r AL. 
KrAKOWsKA - … - Al. Jerozolimskie 
- PL. STARyNKIEwICZA;

Linia 8
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. 
godz. 16.00 do 21.45 kursy na 
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trasie – w obu kierunkach: Os. 
GórcZeWsKA/cM. WOLsKi -   - al. 
poniatowskiego - al. waszyngtona 
- WiATrAcZNA
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
Os. GórcZeWsKA/cM. WOL-
sKi -   - Al. Jerozolimskie - PL. 
STARyNKIEwICZA; 

Linia 9
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
p+r AL. KrAKOWsKA - … - Al. Jero-
zolimskie - PL. STARyNKIEwICZA;

Linia 22
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie - 
w obu kierunkach: piAsKi - … - al. 
poniatowskiego - al. waszyngto-
na - grochowska - Zamoyskiego 
- Targowa - … - DW. WscHODNi 
(KiJOWsKA)
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
piAsKi - … - Al. Jerozolimskie - PL. 

STARyNKIEwICZA;
 Linia 24

8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
- w obu kierunkach: NOWe BeMO-
WO - … - Al. Jerozolimskie - PL. 
STARyNKIEwICZA;

Linia 25
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 – 
zawieszenie kursowania;

 
Linia 77 – nowa linia tramwajowa

trasa:•  PL. NARUTOwICZA - Grójec-
ka - Al. Jerozolimskie - most ponia-
towskiego - al. poniatowskiego - al. 
Waszyngtona - wIATRACZNA
godziny kursowania: 8.06. od ok. • 
godz. 14.00 do 18.00 oraz 12, 16, 
21 i 28.06. od ok. godz. 16.00 do 
20.45;

 
Linia Z – zastępcza linia autobusowa

linia będzie uruchamiana w przy-• 
padku każdorazowego wyłączenia 
ruchu tramwajowego w Al. Jerozo-
limskich – na trasach:
w	przypadku	zamknięcia	Al.	Jerozo-•	
limskich:	PL. ZAwISZy - Al. Jerozo-
limskie - chałubińskiego - Koszy-

kowa - piękna - Al. Ujazdowskie 
- pl. Trzech Krzyży - Nowy świat 
- Al. Jerozolimskie - most poniatow-
skiego - al. poniatowskiego  
- al. Waszyngtona - wIATRACZNA
w	przypadku	zamknięcia	mostu	•	
Poniatowskiego:	PL. ZAwISZy  
- Al. Jerozolimskie - chałubińskiego 
- Koszykowa - piękna - Al. Ujazdow-
skie - pl. Na rozdrożu - al. Armii  
Ludowej - most łazienkowski  
- al. stanów Zjednoczonych 
– wIATRACZNA.

autobusy 

Linia 102 
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie – 
w obu kierunkach: pKp OLsZyNKA 
GrOcHOWsKA - … - al. Waszyng-
tona - al. Zieleniecka - Targowa 
- Kłopotowskiego - wybrzeże 
Szczecińskie (powrót: wybrzeże 
Szczecińskie - Okrzei - Targowa) 
- most świętokrzyski - … - DW. 
ceNTrALNy
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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kursy na trasie - w obu kierunkach: 
pKp OLsZyNKA GrOcHOWsKA - … 
- podskarbińska - grochowska - Za-
moyskiego - Targowa - Kłopotow-
skiego - wybrzeże Szczecińskie 
(powrót: wybrzeże Szczecińskie 
- Okrzei - Targowa) - most święto-
krzyski - … - DW. ceNTrALNy;

Linia 111
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie 
– w	kierunku	pętli	ESPERANTO: 
GOcłAW - … - Międzynarodowa - 
Zwycięzców - wał Miedzeszyński 
- most łazienkowski - al. Armii 
Ludowej - pl. Na Rozdrożu - Al. 
Ujazdowskie - pl. Trzech Krzy-
ży - Nowy świat - Krakowskie 
przedmieście - … - esperANTO; 
w	kierunku	pętli GOCŁAW	- po trasie 
podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie w obu kierunkach: 
GOcłAW - … - Międzynarodowa - 
Zwycięzców - wał Miedzeszyński 
- most łazienkowski - al. Armii 
Ludowej - pl. Na Rozdrożu - Al. 
Ujazdowskie - pl. Trzech Krzyży - 
Nowy świat - Krakowskie przed-
mieście - … - esperANTO;

 
Linia 117

8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. 
godz. 16.00 do 21.45 kursy na 
trasie - w	kierunku	pętli	WILANÓW: 
GOcłAW - … - paryska - Zwycięz-
ców - wał Miedzeszyński - most 
łazienkowski - al. Armii Ludowej - 
pl. Na Rozdrożu - Al. Ujazdowskie 
- Piękna - pl. Konstytucji - … - Wi-
LANóW; w	kierunku	pętli	GOCŁAW: 
WiLANóW	-	…	-	al.	Poniatowskiego	
- al. Waszyngtona - Saska - Zwy-
cięzców	-	Paryska	-	…	-	GOCŁAW
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
GOcłAW - … - paryska - Zwycięz-
ców - wał Miedzeszyński - most 
łazienkowski - al. Armii Ludowej 
- pl. Na Rozdrożu - Al. Ujazdow-
skie - Piękna - pl. Konstytucji - … 
- WiLANóW; 

Linia 123
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 

16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
DW. WscHODNi (LUBeLsKA) - … 
- egipska - Saska - Zwycięzców 
- ZwyCIęZCów 01 - Międzynaro-
dowa - Brazylijska - saska - egipska 
- … - DW. WscHODNi (LUBeLsKA);

 
Linia 127 

8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie - 
w	kierunku	pętli	NOWE	WŁOCHY: 
pL. TrZecH KrZyŻy - Al. Ujazdow-
skie - Piękna - Marszałkowska - Al. 
Jerozolimskie - … - NOWe WłOcHy; 
w	kierunku	pętli	PL.	TRZECH	KRZYŻY	
- po trasie podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
NOWe WłOcHy - … - Al. Jerozolim-
skie - Chałubińskiego - Koszykowa 
- Piękna - Al. Ujazdowskie - pL. 
TrZecH KrZyŻy;

Linia 128 
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie 
- w	kierunku	pętli	SZCZĘŚLIWICE: 
MArieNsZTAT - … - świętokrzyska - 
Nowy świat - Krakowskie Przed-
mieście - Królewska - pl. grzy-
bowski - Twarda - Emilii Plater 
- Al. Jerozolimskie - … - sZcZęśLi-
Wice; w	kierunku	pętli	MARIENSZ-
TAT	- po trasie podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w	kierunku	pętli	
MARIENSZTAT:	- ... - świętokrzy-
ska - Nowy świat - Krakowskie 
Przedmieście - Królewska - plac 
grzybowski -  Twarda - Emilii 
Plater - Al. Jerozolimskie - ... 
- sZcZęśLiWice

 
Linia 131

8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
sADyBA - … - pl. Konstytucji - 
Koszykowa - Chałubińskiego - al. 
Jana pawła ii - DW. ceNTrALNy 
(powrót: emilii plater - Al. Jerozo-
limskie - Chałubińskiego);

Linia 138 
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 

oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. 
godz. 16.00 do 21.45 kursy na 
trasie - w obu kierunkach: ZAJeZD-
NiA UTrATA - … - al. Zieleniecka 
- al. waszyngtona - Saska - Zwy-
cięzców - Wał Miedzeszyński - … 
- BOKsersKA
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
ZAJeZDNiA UTrATA - … - Targo-
wa - Zamoyskiego - grochowska 
- Międzyborska - Cyraneczki - 
grenadierów (powrót: grenadie-
rów - grochowska) - al. Stanów 
Zjednoczonych - most łazienkow-
ski - … - BOKsersKA;

Linia 146 
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie - 
w obu kierunkach: DW. WscHODNi 
(KiJOWsKA) - … - al. Zieleniecka 
- al. waszyngtona - Saska - Zwy-
cięzców - paryska - … - FALeNicA
8.06 od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06 od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
DW. WscHODNi (KiJOWsKA) - … 
- Targowa - Zamoyskiego - gro-
chowska - Międzyborska - Cyra-
neczki - grenadierów (powrót: 
grenadierów - grochowska) - al. 
Stanów Zjednoczonych - wał Mie-
dzeszyński - Zwycięzców - paryska 
- … - FALeNicA;

Linia 147
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
DW. WscHODNi (KiJOWsKA) - … 
- Targowa - Zamoyskiego - gro-
chowska - Międzyborska - Cyra-
neczki - grenadierów (powrót: 
grenadierów - grochowska) - al. 
Stanów Zjednoczonych - wał Mie-
dzeszyński - Zwycięzców - saska 
- … - WiśNiOWA GórA;

 
Linia 158

8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie 
- w	kierunku	pętli	CH	REDUTA: WiTO-
LiN - … - al. Waszyngtona - Saska 
- al. Stanów Zjednoczonych - most 
łazienkowski - al. Armii Ludowej 
- waryńskiego - pl. Konstytucji - 

www.ztm.waw.pl
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Marszałkowska - Al. Jerozolimskie 
- … - cH reDUTA; w	kierunku	pętli	
WITOLIN	- po trasie podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
cH reDUTA - … - Al. Jerozolimskie 
- Chałubińskiego - al. Niepodle-
głości - al. Armii Ludowej - most 
łazienkowski - al. Stanów Zjed-
noczonych - łącznik za węzłem 
Przyczółek grochowski - Kinowa 
- rozłucka - Turbinowa - spalinowa 
- Grenadierów - Ostrobramska (po-
wrót: Ostrobramska - al. Stanów 
Zjednoczonych) - … - WiTOLiN;

 
Linia 166 

8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. 
godz. 16.00 do 21.45 kursy na 
trasie - w	kierunku	pętli	KABATY-
STP: pL. HALLerA - … - Jagielloń-
ska - Kłopotowskiego - wybrzeże 
Szczecińskie - most świętokrzyski 
- Zajęcza - dobra - Solec - Ludna - 
… - KABATy-sTp; w	kierunku	pętli	PL.	
HALLERA	-	po trasie podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
pL. HALLerA - … - Jagiellońska 
- Kłopotowskiego - wybrzeże 
Szczecińskie (powrót: wybrzeże 
Szczecińskie - Okrzei Jagiellońska) 
- most świętokrzyski - Zajęcza 
- dobra (powrót: dobra - Tamka 
- most świętokrzyski) - Solec - 
Ludna - … - KABATy-sTp;

 
Linia 171

8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie - 
w	kierunku	pętli	NOWE	BEMOWO: 
TOrWAr - … - Książęca - pl. Trzech 
Krzyży - Al. Ujazdowskie - Pięk-
na - Marszałkowska - Al. Jero-
zolimskie - … - NOWe BeMOWO; 
w	kierunku	pętli	TORWAR	- po trasie 
podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
NOWe BeMOWO - … - emilii plater 
- Al. Jerozolimskie - Chałubiń-
skiego - Koszykowa - Piękna - Al. 
Ujazdowskie - pl. Trzech Krzyży - 
Książęca - … - TOrWAr;

 Linia 175
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie – 
w	kierunku	pętli	LOTNISKO	CHOPINA: 
pL. piłsUDsKieGO - … - Krakowskie 
przedmieście – Królewska – pl. 
grzybowski – Twarda – Emilii Plater 
– Al. Jerozolimskie - … - LOTNisKO 
cHOpiNA; w	kierunku	pętli	PL.	PIŁ-
SUDSKIEGO	–	po trasie podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
LOTNisKO cHOpiNA - … - Al. Jero-
zolimskie - Emilii Plater - Twarda 
- pl. grzybowski - Królewska - pL. 
piłsUDsKieGO (powrót: Moliera - 
senatorska - Miodowa - Krakowskie 
przedmieście - Królewska);

 
Linia 198

wydłużenie godzin kursowania do • 
2.00 na podstawie rozkładu jazdy 
dostosowanego do kolejowego 
rozkładu jazdy;

 
Linia 210

8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
UrsyNóW płN. - … - Marszałkow-
ska - pl. Konstytucji - PL. KON-
STyTUCJI 09 - Waryńskiego - ... 
- UrsyNóW płN.;

 
Linia 275 

8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 - w	kierunku	pętli	
SASANKI: pL. TrZecH KrZyŻy - Al. 
Ujazdowskie - Piękna - Marszał-
kowska - Al. Jerozolimskie - … - sA-
sANKi; w	kierunku	pętli	PL.	TRZECH	
KRZYŻY	-	po trasie podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 - 
w obu kierunkach: sAsANKi - … - Al. 
Jerozolimskie - Chałubińskiego - 
Koszykowa - Piękna - Al. Ujazdow-
skie - pL. TrZecH KrZyŻy;

Linia 422
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierun-
kach: Os. GórcZeWsKA - … - Al. 
Jerozolimskie - Chałubińskiego 
- Koszykowa - pl. Konstytucji - … 
- BrANicKieGO;

 Linia 501
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie – w obu kierunkach: 
sTeGNy - … - Marszałkowska - pl. 
Konstytucji - PL. KONSTyTUCJI 09 
- Waryńskiego - ... – sTeGNy;

 
Linia 507

8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie - 
w	kierunku	pętli	DW.	CENTRALNY: 
GOcłAW - … - saska - Zwycięz-
ców - wał Miedzeszyński - most 
łazienkowski - al. Armii Ludowej 
- waryńskiego - pl. Konstytu-
cji - Marszałkowska - Al. Jero-
zolimskie - … - DW. ceNTrALNy; 
w	kierunku	pętli	GOCŁAW	- po trasie 
podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12,16, • 
21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
GOcłAW - … - saska - Zwycięz-
ców - wał Miedzeszyński - most 
łazienkowski - al. Armii Ludowej 
- waryńskiego - pl. Konstytucji - 
Koszykowa - Chałubińskiego - Al. 
Jerozolimskie - emilii plater - DW. 
ceNTrALNy;

 
Linia 509

8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierun-
kach: NOWODWOry - …– Targo-
wa - Zamoyskiego - grochowska 
- Międzyborska - Cyraneczki 
- grenadierów (powrót: grenadie-
rów - grochowska) - al. Stanów 
Zjednoczonych - wał Miedze-
szyński - Zwycięzców - saska - … 
- GOcłAW;

 
Linia 517 

8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie - 
w	kierunku	pętli	URSUS-NIEDŹWIA-
DEK: TArGóWeK - … - Jagiellońska 
- Kłopotowskiego - Sierakow-
skiego - al. Solidarności (powrót: 
al. Solidarności - radzymińska) 
- most śląsko-dąbrowski - al. 
Solidarności - al. Jana Pawła II - Al. 
Jerozolimskie - … - UrsUs-NieDŹ-
WiADeK; w	kierunku	pętli	TARGÓ-
WEK	-	po trasie podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
TArGóWeK - … - Jagiellońska - 
Kłopotowskiego - Sierakowskiego 
- al. Solidarności (powrót: al. So-
lidarności - radzymińska) - most 
śląsko-dąbrowski - al. Solidarno-
ści - al. Jana Pawła II - Al. Jerozo-
limskie - … - UrsUs-NieDŹWiADeK;

 
Linia 519

8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
- w obu kierunkach: POwSIN-PARK 
KULTUry - … - pl. Konstytucji - 
Koszykowa - Chałubińskiego - al. 
Jana pawła ii - DW. ceNTrALNy 
(powrót: emilii plater - Al. Jerozo-
limskie - Chałubińskiego)

Linia 520 
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie 
- w	kierunku	pętli	MARYSIN: pL. 
TrZecH KrZyŻy - Al. Ujazdowskie 
- Piękna - pl. Konstytucji - … - MA-
rysiN; w kierunku pętli pL. TrZecH 
KrZyŻy - po trasie podstawowej
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
MARySIN - … - pl. Konstytucji - 
Piękna - Al. Ujazdowskie - PL. 
TRZECh KRZyży;

Linia 521 
8.06. od ok. godz. 14.00 do 19.00 • 
oraz 12, 16, 21 i 28.06. od ok. godz. 
16.00 do 21.45 kursy na trasie 
- w	kierunku	pętli	SZCZĘŚLIWICE: 
FALeNicA - … - - al. waszyngtona 
- Saska - al. Stanów Zjednoczo-
nych - most łazienkowski - al. 
Armii Ludowej - waryńskiego - pl. 
Konstytucji - Marszałkowska - Al. 
Jerozolimskie - … - sZcZęśLiWi-
ce; w	kierunku	pętli	FALENICA	- po 
trasie podstawowej; 
8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21.45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
sZcZęśLiWice - … - Al. Jerozolim-
skie - Chałubińskiego - al. Nie-

podległości - al. Armii Ludowej 
- most łazienkowski - al. Stanów 
Zjednoczonych - Grochowska - … 
- FALeNicA;

 
Linia 525

8.06. od ok. godz. 19.00 oraz 12, • 
16, 21 i 28.06. od ok. godz. 21. 45 
kursy na trasie - w obu kierunkach: 
MięDZyLesie - … - pl. Konstytucji - 
Koszykowa - Chałubińskiego - al. 
Jana pawła ii - DW. ceNTrALNy 
(powrót: emilii plater - Al. Jerozo-
limskie - Chałubińskiego).

Moment przywrócenia podstawowej 
organizacji ruchu, a tym samym po-
wrót linii na trasy podstawowe będzie 
uzależniony od warunków ruchu. 

Linie specjalne oznaczone literą P
Kibice, którzy przyjadą do Warszawy 
na Mistrzostwa europy w piłce Nożnej 
samochodami, będą mogli zostawić 
pojazdy na specjalnie przygotowanych 
parkingach i przesiąść się do autobu-
sów – oznaczonych literą p – które do-
wiozą ich na stadion Narodowy, a po 
meczu odwiozą na parking. 
Więcej	o	liniach	P	na	stronie	27.

Linie specjalne oznaczone literami Sh
Zarząd Transportu Miejskiego urucho-
mi także linie autobusowe – oznaczone 
literami sH – które zapewnią transport 
na parkingi, do których nie dojeżdżają 
linie nocne. 
Więcej	o	liniach	SH	na	stronie	25.

Połączenia kolejowe
podczas Mistrzostw europy w piłce 
Nożnej, a szczególnie w dni meczowe, 
zostanie zmieniona organizacja ruchu 
kolejowego. po zakończeniu meczów, 
na odcinku Warszawa stadion – War-
szawa Lotnisko chopina zostaną uru-
chomione dodatkowe pociągi. W po-
zostałe dni wydłużeniu ulegną godzi-
ny kursowania pociągów. 

8 czerwca 
po zakończeniu meczu, z przystanku 
kolejowego Warszawa stadion, w kie-

runku lotniska pociągi sKM odjadą 
o godz.: 20.00, 20.06, 20.18, 20.30. 
pomiędzy stacjami Warszawa Za-
chodnia i Warszawa Lotnisko chopina 
pociągi nie będą zatrzymywały się na 
przystankach pośrednich. Dodatkowo, 
o 20.12 i 20.24 z przystanku Warszawa 
stadion do Warszawy Zachodniej od-
jadą pociągi Kolei Mazowieckich. 
W nocy zostaną uruchomione dodat-
kowe połączenia kolejowe: 

w kierunku Otwocka – odjazd ze • 
stacji Warszawa śródmieście o 1.30;
w kierunku pruszkowa - odjazd ze • 
stacji Warszawa śródmieście o 1.42;
w kierunku Legionowa – odjazd ze • 
stacji Warszawa centralna o 1.29;
w kierunku Lotniska chopina - od-• 
jazdy ze stacji Warszawa śródmie-
ście o 23.30, 0.05, 0.43, 1.05, 1.35, 
2.05, 2.35 i 3.05.

12, 16, 21, 28 czerwca
po zakończeniu meczów, z przystanku 
kolejowego Warszawa stadion w kie-
runku lotniska pociągi sKM odjadą 
o godz.: 22.45, 22.51, 23.04 i 23.16. 
pomiędzy stacjami Warszawa Za-
chodnia i Warszawa Lotnisko chopina 
pociągi nie będą zatrzymywały się na 
przystankach pośrednich. Dodatkowo, 
o 22.57 i 23.10 z przystanku Warszawa 
stadion do Warszawy Zachodniej od-
jadą pociągi Kolei Mazowieckich. 
W nocy zostaną uruchomione dodat-
kowo połączenie kolejowe: 

w kierunku Otwocka – odjazd ze • 
stacji Warszawa śródmieście o 1.30;
w kierunku pruszkowa - odjazd • 
ze stacji Warszawa śródmieście 
o 0.32 i 1.32;
w kierunku sulejówka - odjazd ze • 
stacji Warszawa śródmieście o 1.32
w kierunku Legionowa – odjazd ze • 
stacji Warszawa centralna o 1.29;
w kierunku Lotniska chopina - od-• 
jazdy ze stacji Warszawa śródmie-
ście o 23.35, 0.05, 0.43, 1.05, 1.35, 
2.05, 2.35 i 3.05. 

* /	Stan	na	dzień	7	czerwca	2012	r.	

www.ztm.waw.pl
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Na czas UeFA eUrO 2012 zostaną uru-
chomione cztery linie F:
 

linia F22•  na trasie: ceNTrUM - 
Marszałkowska - pl. Konstytucji 
- Waryńskiego - al. Armii Ludowej 
- most łazienkowski - al. stanów 
Zjednoczonych - saska - egipska 
- Bora-Komorowskiego - Fieldorfa 
- Ostrobramska - rodziewiczówny 
– WiTOLiN

LINIE F, JAK FAN ZONE 
FAN ZONe, cZyLi sTreFA KiBicA, pOWsTANie NA cZAs MisTrZOsTW eUrO-
py W piłce NOŻNeJ NA pLAcU DeFiLAD. NA JeJ TereNie KiBice BęDą MOGLi 
WspóLNie OGLąDAć MecZe i BAWić się DO póŹNycH GODZiN NOcNycH. DO 
OBsłUGi sTreFy ZOsTANą UrUcHOMiONe LiNie OZNAcZONe LiTerą F, KTó-
ryMi KiBice BęDą MOGLi Wrócić DO DOMU. LiNie BęDą KUrsOWAły OD GO-
DZiNy 22.00 DO 1.30, A W DNi MecZOWe OD 22.00 DO 2.00. cZęsTOTLiWOść 
KUrsOWANiA AUTOBUsóW BęDZie DOsTOsOWANA DO ZAiNTeresOWANiA. 

LINIE Sh, JAK ShUTTLE BUS
sHUTTLe BUs TO specJAL-
NA LiNiA AUTOBUsOWA, 
KTórA MA ZApeWNić 
sZyBKi TrANspOrT pO-
MięDZy DWOMA pUNKTA-
Mi. W DNi MecZOWe 
BęDą UrUcHAMiANe 
LiNie OZNAcZONe LiTerA-
Mi sH, KTóre BęDą DO-
cierAły DO pArKiNGóW 
pArKUJ i JeDŹ, DO KTó-
rycH Nie DOJeŻDŻAJą 
AUTOBUsy NOcNe. 

Linie sH będą kursowały od godziny 
10.00 w dniu meczu do godziny 10.00 
w dniu następnym. Autobusy będą jeź-
dziły z częstotliwością zgodną z zapo-
trzebowaniem kibiców. 

Na czas mistrzostw zostaną urucho-
mione cztery linie sH. 

Linia Sh5 
kursy na trasie: • KUPIECKA (parking 
p5) - Kupiecka - płochocińska - Mo-
dlińska - Jagiellońska - DYREKCJA 
FSO (przesiadka do tramwaju nr 16  
w kierunku centrum)
obowiązujące przystanki: KUpiec-• 
KA, pKp ŻerAń, KONWALiOWA, 
ŻerAń FsO, DyreKcJA FsO;

Linia Sh6 
kursy na trasie: • CM. PółNOCNy-
BRAMA Płd. (parking p6) - Wól-
czyńska - Nocznickiego - METRO 
MłOCINy (przesiadka do metra 
w kierunku centrum)
obowiązujące przystanki: cM. • 

półNOcNy-BrAMA płD., MeTrO 
MłOciNy;

Linia Sh7 
kursy na trasie: • Bronisze: BRONI-
SZE-PARKINg (parking p7) - po-
znańska - Jawczyce: poznańska 
- Mory: poznańska - Warszawa: 
połczyńska - Wolska - FORT wOLA 
/CM. wOLSKI (przesiadka do tram-
wajów 8, 10 w kierunku centrum)
obowiązujące przystanki: BrO-• 
NisZe-pArKiNG p-7, ciepłOWNiA 
WOLA, FOrT WOLA; 

Linia Sh9 
kursy na trasie: • TOR SłUżEwIEC 
(parking p9) - al. Wyścigowa - pu-
ławska (powrót: puławska - al. Wy-
ścigowa) - METRO wILANOwSKA 
(przesiadka do metra w kierunku 
centrum)
obowiązujące przystanki: TOr słU-• 
ŻeWiec, WyściGi, AL. LOTNiKóW, 
MeTrO WiLANOWsKA. 

linia F27•  na trasie: KróLeWsKA 
- Królewska - Marszałkowska - pl. 
Bankowy - al. solidarności - most 
śląsko-Dąbrowski - al. solidarności 
- radzymińska - Trocka - Borzy-
mowska - św. Wincentego - Kon-
dratowicza - Malborska - Głębocka 
- Toruńska - Ostródzka - Berensona 
- sKArBKA Z Gór;
linia F31•  na trasie: ceNTrUM - 
Marszałkowska - pl. Konstytucji - 
Waryńskiego - puławska - Goworka 

- spacerowa - Belwederska - Jana 
sobieskiego - al. Wilanowska - 
przyczółkowa – WiLANóW;
linia F90•  na trasie: KróLeWsKA 
- Królewska - Marszałkowska - pl. 
Bankowy - al. solidarności - Leszno 
- Górczewska - Os. GórcZeWsKA. 

Na trasie linii F22, F27, F31 i F90 
wszystkie napotkane przystanki będą 
funkcjonowały jako warunkowe.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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sTADiON NArODOWy pO-
łOŻONy JesT WłAściWie 
W ceNTrUM MiAsTA. KiBi-
ce, KTórZy prZyJADą NA 
MecZe sAMOcHODAMi, 
Nie BęDą MieLi MOŻLi-
WOści, ABy DOJecHAć 
sAMOcHODeM W BeZ-
pOśreDNie sąsieDZTWO 
sTADiONU. Z MyśLą 
O NicH prZyGOTOWANO 
pArKiNGi pArKUJ i JeDŹ, 
NA KTórycH BęDą MOGLi 
ZOsTAWić sAMOcHóD, 
prZesiąść się DO AUTO-
BUsU – OZNAcZONeGO 
LiTerą p – KTóry DO-
WieZie icH NA sTADiON 
NArODOWy, A pO MecZU 
ODWieZie NA pArKiNG. 

LINIE P, JAK PARKUJ I JEdź

27

Linie autobusowe p będą kursowały 
w dni meczowe. 8 czerwca autobusy 
wyjadą na trasy ok. godz. 14.00 i będą 
kursowały do rozpoczęcia meczu, czyli 
do godz. 18.00. po zakończeniu meczu, 
ok. godz. 19.45, zostaną uruchomione 
ponownie. W pozostałe dni meczowe, 
czyli 12, 16, 21 i 28 czerwca autobusy 
rozpoczną kursowanie ok. godz. 16.00 
i będą jeździły do godz. 20.45, a na-
stępnie od godz. 22.30. Autobusy będą 
kursowały z częstotliwością odpowied-
nią do zapotrzebowania kibiców. 

Na potrzeby kibiców przygotowano 
11 parkingów Parkuj i Jedź – 9 prze-
znaczonych dla samochodów i 2 dla 
autokarów. parkingi znajdują się w na-
stępujących lokalizacjach: 

p1 – p+r Jagiellońska 71-79• 
p2 – p+r Jagiellońska 69• 
p3 – p+r Jagiellońska 88 • 
p4 – Jagiellońska – parking • 
autokarowy 
p5 – p+r Marywilska 44 • 
p6 – p+r Wójcickiego 14 • 

p7 – p+r poznańska 98, Bronisze • 
p8 – p+r Al. Jerozolimskie 179 • 
p9 – p+r puławska 266 • 
p10 – p+r 1. praskiego pułku 89 • 
p11 – Wydawnicza / szpotańskiego • 
– parking autokarowy. 

W dni meczowe zostanie uruchomio-
nych siedem linii oznaczonych literą p.

LINIA P-1
(parkingi P1, P2, P3, P4 – Stadion 
Narodowy – parkingi P1, P2, P3, P4) 

trasa obowiązująca przed meczem: • 
żERAŃ FSO - Jagiellońska (parkingi 
p1, p2, p3, p4) – Marcinkowskiego - 
Targowa - al. Zieleniecka - RONDO 
wASZyNgTONA
obowiązujące przystanki: ŻerAń • 
FsO, DyreKcJA FsO, BUDZyńsKieJ 
-TyLicKieJ, śLiWice, BATALiONU 
pLATeróWeK, piMOT, GOLęDZi-
NóW, rONDO sTArZyńsKieGO, 
DW. WiLeńsKi, AL. ZieLeNiecKA, 
rONDO WAsZyNGTONA
trasa obowiązująca po meczu: • 
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PARK SKARySZEwSKI - Między-
narodowa - Brazylijska - saska 
- Lizbońska - Urugwajska - al. 
stanów Zjednoczonych - Grena-
dierów - Grochowska - Zamoyskie-
go - Targowa - Kłopotowskiego 
- Jagiellońska (parkingi p1, p2, p3, 
p4) - żERAŃ FSO
obowiązujące przystanki: pArK • 
sKArysZeWsKi, prZycZółeK 
GrOcHOWsKi, prAGA płD.-rA-
TUsZ, AL. ZieLeNiecKA, DW. Wi-
LeńsKi, rONDO sTArZyńsKieGO, 
GOLęDZiNóW, piMOT, BATALiONU 
pLATeróWeK, śLiWice, BUDZyń-
sKieJ-TyLicKieJ, DyreKcJA FsO, 
ŻerAń FsO;

LINIA P-5
(parkingi P1, P2, P3, P4, P5 - Stadion 
Narodowy – parkingi P1, P2, P3, P4, P5) 

trasa obowiązująca przed meczem: • 
KUPIECKA (parking p5) - Kupiec-
ka - płochocińska - Modlińska 
- Jagiellońska (parkingi p1, p2, 
p3, p4) - Marcinkowskiego - Tar-
gowa - al. Zieleniecka - RONDO 
wASZyNgTONA
obowiązujące przystanki: KU-• 
piecKA, pKp ŻerAń, KONWALiO-
WA, ŻerAń FsO, DyreKcJA FsO, 
BUDZyńsKieJ-TyLicKieJ, śLiWice, 
BATALiONU pLATeróWeK, piMOT, 
GOLęDZiNóW, rONDO sTArZyń-
sKieGO, DW. WiLeńsKi, AL. ZieLe-
NiecKA, rONDO WAsZyNGTONA
trasa obowiązująca po meczu:•  
PARK SKARySZEwSKI - Między-
narodowa - Brazylijska - saska 
- Lizbońska - Urugwajska - al. 
stanów Zjednoczonych - Grena-
dierów - Grochowska - Zamoyskie-
go - Targowa - Kłopotowskiego 
- Jagiellońska (parkingi p1, p2, p3, 
p4) - Modlińska - płochocińska - 
Kupiecka - KUPIECKA (parking p5)
obowiązujące przystanki: pArK • 
sKArysZeWsKi, prZycZółeK 
GrOcHOWsKi, prAGA płD.-rA-
TUsZ, AL. ZieLeNiecKA, DW. Wi-
LeńsKi, rONDO sTArZyńsKieGO, 
GOLęDZiNóW, piMOT, BATALiONU 
pLATeróWeK, śLiWice, BUDZyń-
sKieJ-TyLicKieJ, DyreKcJA FsO, 
ŻerAń FsO, KONWALiOWA, pKp 
ŻerAń, KUpiecKA; 

LINIA P-6
(parkingi P1, P2, P3, P4, P6 - Stadion 
Narodowy – parkingi P1, P2, P3, P4, P6) 

trasa obowiązująca przed meczem:•  
CM. PółNOCNy-BRAMA Płd. (par-
king p6) - Wólczyńska - Nocznic-
kiego - trasa mostu skłodowskiej-
curie - most skłodowskiej-curie 
- trasa mostu skłodowskiej-curie 
- Modlińska - Jagiellońska (parkingi 
p1, p2, p3, p4) - Marcinkowskiego - 
Targowa - al. Zieleniecka - RONDO 
wASZyNgTONA
obowiązujące przystanki: cM. • 
półNOcNy-BrAMA płD., MeTrO 
MłOciNy, KONWALiOWA, ŻerAń 
FsO, DyreKcJA FsO, BUDZyńsKieJ 
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-TyLicKieJ, śLiWice, BATALiONU 
pLATeróWeK, piMOT, GOLęDZi-
NóW, rONDO sTArZyńsKieGO, 
DW. WiLeńsKi, AL. ZieLeNiecKA, 
rONDO WAsZyNGTONA
trasa obowiązująca po meczu: • 
PARK SKARySZEwSKI - Między-
narodowa - Brazylijska - saska 
- Lizbońska - Urugwajska - al. 
stanów Zjednoczonych - Grenadie-
rów - Grochowska - Zamoyskiego - 
Targowa - Kłopotowskiego - Ja-
giellońska (parkingi p1, p2, p3, p4) 
- Modlińska - trasa mostu skłodow-
skiej-curie - most skłodowskiej-
curie - trasa mostu skłodowskiej-
curie - Nocznickiego - Wólczyńska 
- CM. PółNOCNy-BRAMA Płd. 
(parking p6)
obowiązujące przystanki: pArK • 
sKArysZeWsKi, prZycZółeK GrO-
cHOWsKi, prAGA płD.-rATUsZ, AL. 
ZieLeNiecKA, DW. WiLeńsKi, rON-
DO sTArZyńsKieGO, GOLęDZiNóW, 
piMOT, BATALiONU pLATeróWeK, 
śLiWice, BUDZyńsKieJ-TyLicKieJ, 
DyreKcJA FsO, ŻerAń FsO, KON-
WALiOWA, MeTrO MłOciNy, cM. 
półNOcNy-BrAMA płD.;

LINIA P-7
(parking P7 – Stadion Narodowy  
– parking P7)

trasa obowiązująca przed meczem: • 
BRONISZE-PARKINg (parking 
p7) - Jawczyce: poznańska - Mory: 
poznańska - Warszawa: połczyń-
ska - Wolska - Kasprzaka - Karol-
kowa - Grzybowska - Królewska 
- Krakowskie przedmieście - Nowy 
świat - Al. Jerozolimskie - most 
poniatowskiego - al. poniatowskie-
go - RONdO wASZyNgTONA
obowiązujące przystanki: BrO-• 
NisZe-pArKiNG p-7, ciepłOWNiA 
WOLA, FOrT WOLA, pKp KAsprZA-
KA, MeNNicA, KróLeWsKA, UNi-
WersyTeT, FOKsAL, MUZeUM NA-
rODOWe, rONDO WAsZyNGTONA

trasa obowiązująca po meczu: • 
PARK SKARySZEwSKI - Międzyna-
rodowa - al. stanów Zjednoczonych 
- most łazienkowski - al. Armii 
Ludowej - Wawelska - Kopińska - 
Grzymały-sokołowskiego - Al. Jero-
zolimskie - al. prymasa Tysiąclecia 
- Kasprzaka - Wolska - połczyńska 
- Mory: poznańska - Jawczyce: 
poznańska - Bronisze: poznańska - 
BRONISZE-PARKINg (parking p7)
obowiązujące przystanki: pArK • 
sKArysZeWsKi, sAsKA, pL. NA 
rOZDrOŻU, MeTrO pOLiTecH-
NiKA, GUs, pOMNiK LOTNiKA, 
WAWeLsKA, DW. ZAcHODNi, pKp 
KAsprZAKA, FOrT WOLA, BrONi-
sZe-pArKiNG p-7;

LINIA P-8
(Stadion Narodowy – parking P8) 

linia uruchomiona po zakończeniu • 
meczów na trasie: PARK SKARy-
SZEwSKI - Międzynarodowa - al. 
stanów Zjednoczonych - most 
łazienkowski - al. Armii Ludowej 
- Wawelska - Kopińska - Grzymały-
sokołowskiego - Al. Jerozolimskie 
- Bitwy Warszawskiej 1920 r. - 
szujskiego - al. Bohaterów Wrze-
śnia - Opaczewska - Ch BLUE CITy 
(parking p8)
obowiązujące przystanki:•  pArK 
sKArysZeWsKi, sAsKA, pL. NA 
rOZDrOŻU, MeTrO pOLiTecHNiKA, 
GUs, pOMNiK LOTNiKA, WAWeL-
sKA, DW. ZAcHODNi, cH BLUe 
ciTy; 

LINIA P-9
(parking P9 – Stadion Narodowy – 
parking P9) 

trasa obowiązująca przed meczem:•  
TOR SłUżEwIEC (parking p9) - al. 
Wyścigowa - puławska - Waryń-
skiego - pl. Konstytucji - Marszał-
kowska - Al. Jerozolimskie - most 
poniatowskiego - al. poniatowskie-
go - RONdO wASZyNgTONA

obowiązujące przystanki: TOr słU-• 
ŻeWiec, WyściGi, MeTrO WiLA-
NOWsKA, MeTrO pOLiTecHNiKA, 
ceNTrUM, pL. TrZecH KrZyŻy, 
MUZeUM NArODOWe, rONDO 
WAsZyNGTONA
trasa obowiązująca po meczu: • 
PARK SKARySZEwSKI - Międzyna-
rodowa - al. stanów Zjednoczonych 
- most łazienkowski - al. Armii 
Ludowej - Waryńskiego - puławska 
- al. Wyścigowa - TOR SłUżEwIEC 
(parking p9)
obowiązujące przystanki: pArK • 
sKArysZeWsKi, sAsKA, pL. NA 
rOZDrOŻU, MeTrO pOLiTecHNiKA, 
MeTrO WiLANOWsKA, WyściGi, 
TOr słUŻeWiec;

LINIA P10
(parking P10 – Stadion Narodowy  
– parking P10) 

trasa obowiązująca przed meczem: • 
hIPOdROM (parking p10) - 1. 
praskiego pułku - Trakt Brzeski 
- Bronisława czecha - płowiec-
ka - Ostrobramska - al. stanów 
Zjednoczonych - Wał Miedzeszyń-
ski - al. poniatowskiego - RONDO 
wASZyNgTONA
obowiązujące przystanki: HipO-• 
DrOM, KAJKi, TrAKT LUBeLsKi, cH 
prOMeNADA, prZycZółeK GrO-
cHOWsKi, rONDO WAsZyNGTONA
trasa obowiązująca po meczu:•  
PARK SKARySZEwSKI - Między-
narodowa - Brazylijska - saska 
- egipska - Bora-Komorowskiego 
- Trasa siekierkowska - płowiecka 
- Bronisława czecha - Trakt Brzeski 
- 1. praskiego pułku – hIPOdROM 
(parking p10)
obowiązujące przystanki: pArK • 
sKArysZeWsKi, sAsKA, AFryKAń-
sKA, BOrA-KOMOrOWsKieGO, 
GOcłAW, TrAKT LUBeLsKi, KAJKi, 
HipODrOM. 
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posiadacze biletów z taryfy ZTM mo-
gą podróżować wszystkimi środkami 
komunikacji miejskiej organizowanej 
przez ZTM (autobusy, tramwaje, metro 
i sKM) oraz pociągami Kolei Mazowiec-
kich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
(w ramach oferty wspólny Bilet). po-
siadacze biletów ważnych w 1. strefie 
mogą poruszać się wyłącznie w obrę-
bie tej strefy. posiadacze biletów waż-
nych w 1. i 2. strefie mogą podróżować 
po obu strefach (obszar całej aglome-
racji warszawskiej).

hONOROwANIE BILETów 
w POłĄCZENIACh LOTNISKOwyCh

1. Posiadacze biletów z taryfy ZTM 
Wszystkie bilety według taryfy ZTM 
(łącznie z biletami jednorazowymi i cza-
sowymi) będą ważne w pociągach Kolei 
Mazowieckich obsługujących lotnisko 
(tylko linia KML) na odcinku Warszawa 
Lotnisko chopina – Warszawa Wschod-
nia. Uprawnienie będzie obowiązywało 
w okresie: 1 czerwca – 2 lipca br.

Zasady ważności biletów. W pocią-
gach sKM bilety ZTM należy skasować/
aktywować w kasowniku. W pocią-
gach KM bilet aktywuje lub skasuje 
kierownik  pociągu.

hONOROwANIE BILETów 
W cZAsie eUrO 2012
ZArZąD TrANspOrTU 
MieJsKieGO, WspóLNie 
Z prZeWOŹNiKAMi KOLe-
JOWyMi, WprOWADZAJą 
– W cZAsie eUrO 2012 
– UłATWieNie W pODró-
ŻOWANiU pOLeGAJące 
NA WZAJeMNyM HONO-
rOWANiU sWOicH BiLe-
TóW. W cZAsie Mi-
sTrZOsTW W KOMUNiKA-
cJi MieJsKieJ i KOLeJO-
WeJ BęDą TAKŻe OBO-
WiąZyWAły DODATKOWe 
UprAWNieNiA DO prZe-
JAZDóW BeZpłATNycH. 

2. Posiadacze biletów z taryfy  
Kolei Mazowieckich (KM)
Wszystkie bilety z taryfy KM będą waż-
ne w pociągach sKM obsługujących po-
łączenie lotniskowe (tylko linie s2 i s3) 
na odcinku Warszawa Lotnisko chopina 
– Warszawa Wschodnia. Uprawnienie 
będzie ważne w okresie: 1 czerwca – 2 
lipca br.

Zasady ważności biletów. Ważnych 
biletów KM w pociągach sKM nie trze-
ba kasować.

 

hONOROwANIE BILETów  
NA POZOSTAłyCh TRASACh

1. Posiadacze biletów z taryfy ZTM
Będą mogli podróżować pociągami 
intercity (ic) na odcinku Warszawa 
Wschodnia – Warszawa centralna 
– Warszawa Zachodnia – Warszawa 
Gdańska oraz przewozów regionalnych 
(pr) na odcinku Warszawa Wschodnia – 
Warszawa Zachodnia. W pociągach ic 
będą ważne wszystkie bilety z taryfy 
ZTM, oprócz biletu jednorazowego. 
Uprawnienie będzie obowiązywało 
w okresie: 4 czerwca – 2 lipca.

Zasady ważności biletów. przed roz-
poczęciem podróży pociągiem ic lub 
pr bilet ZTM musi zostać skasowany 
lub aktywowany.

2. Posiadacze biletów  
z taryfy Intercity 
Wszystkie bilety z taryfy intercity bę-
dą ważne w pociągach sKM (wszystkie 
linie – s1, s2, s3 i s9), ale tylko w obsza-
rze 1. strefy biletowej ZTM. Uprawnie-
nie będzie obowiązywało w okresie: 4 
czerwca – 2 lipca.

Zasady ważności biletów. Bile-
ty będą honorowane w terminie ich 
ważności.

3. Posiadacze biletów z taryfy 
Przewozów Regionalnych
Wszystkie bilety z taryfy przewozów 
regionalnych będą ważne w pociągach 
sKM (wszystkie linie – s1, s2, s3 i s9), 
ale tylko w obszarze 1. strefy biletowej W pociągach linii KML, od 1 czerwca do 2 lipca, są honorowane wszystkie bilety ZTM 

www.ztm.waw.pl
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ZTM. Uprawnienie będzie obowiązywa-
ło w okresie: 4 czerwca – 2 lipca.

Zasady ważności biletów. Bilety będą 
honorowane w terminie ich ważności.

4. Posiadacze Biletu warszawskiego 
Przewozów Regionalnych
Bilet Warszawski będzie ważny we 
wszystkich środkach komunikacji miej-
skiej ZTM (autobusy, tramwaje, metro 
i sKM), ale tylko w obszarze 1. strefy 
biletowej. Uprawnienie wejdzie w ży-
cie 1 czerwca i będzie obowiązywało 
bezterminowo.

Zasady ważności biletów. Bilet War-
szawski będzie ważny tylko przez 60 
minut, w dniu podróży pociągiem pr 
– przed wyjazdem z Warszawy lub po 
przyjeździe do niej. Warunkiem hono-
rowania biletu jest wpisanie przez pa-
sażera, przed rozpoczęciem przejazdu 
komunikacją miejską, godziny rozpo-
częcia jego ważności.

5. Posiadacze Polish Pass
Oferta polish pass będzie honorowana 
we wszystkich środkach komunikacji 
miejskiej organizowanej przez ZTM 
(autobusy, tramwaje, metro i sKM). 
Zarówno w 1., jak i 2. strefie bileto-
wej. Uprawnienie będzie honorowane 
w okresie 6 czerwca – 2 lipca (w godz. 
0.00-23.59, w dniu, na który został 
wykupiony).

polish pass będzie również ważny 
w pociągach Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej (WKD) w 1. strefie, w pociągach 
KM – w 1. i 2. strefie oraz w pociągach ic 
i pr na obszarze ważności biletów ZTM.

Zasady ważności biletów. polish pass 
będzie ważny wyłącznie z dokumen-
tem tożsamości na nim wymienionym.

6. Posiadacze biletów na mecze
posiadacze biletów na mecz UeFA eU-
rO 2012TM będą mogli podróżować 
bezpłatnie wszystkim środkami komu-
nikacji ZTM (autobusy, tramwaje, metro 
i sKM) w 1. i 2. strefie, a także w po-
ciągach WKD w 1. strefie, w pociągach 
KM w 1. i 2. strefie oraz w pociągach 
ic i pr na trasie Warszawa Wschodnia, 
Warszawa centralna, Warszawa Za-
chodnia, Warszawa Gdańska. Upraw-
nienie będzie obowiązywało od godz. 
0.00 dnia meczowego do godz. 12.00 
dnia następnego.

Zasady ważności. Uprawnienie bę-
dzie obowiązywało tylko na podstawie 
ważnego biletu na mecz lub oficjalne-
go dowodu jego rezerwacji.

7. wolontariusze i dziennikarze 
akredytowani przez Urząd m.st. 
warszawy 
Będą mogli podróżować bezpłatnie 
wszystkim środkami komunikacji ZTM 
(autobusy, tramwaje, metro i sKM) w 1. 
i 2. strefie, a także w pociągach WKD 
w 1. strefie, w pociągach KM w 1. i 2. 
strefie oraz w pociągach ic i pr na tra-
sie Warszawa Wschodnia, Warszawa 
centralna, Warszawa Zachodnia, War-
szawa Gdańska. Uprawnienie będzie 
obowiązywało w okresie: 1 czerwca – 
4 lipca (w pociągach ic oraz pr od 4 
czerwca do 2 lipca).

Zasady ważności. Uprawnienie bę-
dzie honorowane wyłącznie na pod-
stawie imiennego identyfikatora wy-
danego przez Urząd m.st. Warszawy.

8. Osoby akredytowane przez UEFA
Będą mogły podróżować bezpłatnie 
wszystkim środkami komunikacji ZTM 
(autobusy, tramwaje, metro i sKM) w 1. 
i 2. strefie, a także w pociągach WKD w 1. 
strefie, w pociągach KM w 1. i 2. strefie 
oraz w pociągach ic i pr na trasie War-
szawa Wschodnia, Warszawa centralna, 
Warszawa Zachodnia, Warszawa Gdań-
ska. Uprawnienie będzie obowiązywało 
w okresie: 1 maja – 15 lipca (w pociągach 
ic oraz pr od 4 czerwca do 2 lipca).

Zasady ważności. Uprawnienie bę-
dzie honorowane wyłącznie na pod-
stawie dokumentu akredytacyjnego 
wydanego przez UeFA, zawierającego 
piktogram autobusu i tramwaju.

W pociągach SKM linii S2 i S3 – na 
odcinku Warszawa Lotnisko Chopina 
– Warszawa Wschodnia – ważne są 
wszystkie bilety z taryfy KM 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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Kibice posiadający bilet na mecz, w dniu meczu podróżują bezpłatnie komunikacją miejską 
i – w ramach oferty Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD – m.in. pociągami Kolei Mazowieckich

uPrawnieni do bezPłatnych 
Przejazdów 

1. Osoby, które posiadają bilety na 
mecze, rozgrywane podczas UEFA EU-
RO 2012™ na Stadionie Narodowym
Kibice bezpłatnie korzystają z komu-
nikacji miejskiej oraz pociągów War-
szawskiej Kolei Dojazdowej (w ra-
mach 1. strefy), Kolei Mazowieckich 
(w ramach 1. i 2. strefy) oraz intercity 
i przewozów regionalnych (na odcin-
kach ograniczonych stacjami kolejo-
wymi Warszawa Wschodnia, Warsza-
wa centralna, Warszawa Zachodnia, 
Warszawa Gdańska). Bez opłat kibice 
podróżują od północy w dniu meczu 
do południa dnia następnego. Doku-
mentem potwierdzającym uprawnie-
nie jest bilet na mecz lub oficjalny 
dowód jego rezerwacji. 

2. wolontariusze, pomagający przy 
organizacji mistrzostw
Uprawnienia, w komunikacji miejskiej, 
pociągach Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej (w ramach 1. strefy) i Kolei Ma-
zowieckich (w ramach 1. i 2. strefy), 
obowiązują od 1 czerwca do 4 lipca. 
Z pociągów intercity i przewozów re-
gionalnych (na odcinkach ograniczo-
nych stacjami kolejowymi Warszawa 
Wschodnia, Warszawa centralna, War-

SZCZęśLIwCy POdRóżUJĄ BEZPłATNIE
KiBice pOsiADAJący 
BiLeT NA MecZ, WOLON-
TAriUsZe, DZieNNiKArZe 
i OsOBy Z AKreDyTAcJą 
UeFA pODcZAs Mi-
sTrZOsTW eUrOpy 
W piłce NOŻNeJ pODró-
ŻUJą KOMUNiKAcJą MieJ-
sKą i KOLeJą BeZpłATNie. 

szawa Zachodnia, Warszawa Gdańska) 
wolontariusze mogą bezpłatnie korzy-
stać od 4 czerwca do 2 lipca. W trakcie 
kontroli biletów należy okazać imien-
ny identyfikator wydany przez Urząd 
m.st. Warszawy.

3. dziennikarze, posiadający akre-
dytację wydaną przez Urząd m.st. 
warszawy 
Uprawnienia, w komunikacji miejskiej, 
pociągach Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej (w ramach 1. strefy) i Kolei Ma-
zowieckich (w ramach 1. i 2. strefy), 
obowiązują od 1 czerwca do 4 lipca. 
Z pociągów intercity i przewozów re-
gionalnych (na odcinkach ograniczo-
nych stacjami kolejowymi Warszawa 
Wschodnia, Warszawa centralna, War-
szawa Zachodnia, Warszawa Gdańska) 
dziennikarze mogą bezpłatnie korzy-
stać od 4 czerwca do 2 lipca. W trakcie 
kontroli biletów należy okazać imien-
ny identyfikator wydany przez Urząd 
m.st. Warszawy. 

4. Osoby akredytowane przez UEFA  
Osoby te mogą bezpłatnie podróżo-
wać komunikacją miejską, pociągami 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej (w ra-
mach 1. strefy) i Kolei Mazowieckich 
(w ramach 1. i 2. strefy) w okresie 1 
maja – 15 lipca. W pociągach inter-
city i przewozów regionalnych (na 
odcinkach ograniczonych stacjami 
kolejowymi Warszawa Wschodnia, 
Warszawa centralna, Warszawa Za-
chodnia, Warszawa Gdańska) upraw-
nienia obowiązują od 4 czerwca do 2 
lipca. Dokumentem potwierdzającym 
uprawnienie jest ważny dokument 
akredytacyjny UeFA. 

Kibice posiadający bilet na mecz, wo-
lontariusze, dziennikarze oraz osoby 
z ważną akredytacją UeFA mogą tak-
że bezpłatnie korzystać z parkingów 
P+R . Wszystkie te osoby mogą bez 
opłat zostawić samochód na parkingu 
p+r od godziny 10.00 w dniu, w któ-
rym jest rozgrywany mecz do godziny 
10.00 dnia następnego. Z parkingów 
p+r na takich samych zasadach korzy-
stają użytkownicy polish pass.

www.ztm.waw.pl
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OdLOTOwE  
pOłącZeNie KOLeJOWe
WITAMY	W	WARSZAWIE.	POCIąG	W	KIERUNKU	SULEJÓW-
KA	MIŁOSNEJ.	DO	STREFY	KIBICA	–	WYSIąDŹ	NA	PRZY-
STANKU	WARSZAWA	ŚRÓDMIEŚCIE.	DO	STADIONU	NARO-
DOWEGO – WysiąDŹ NA prZysTANKU WArsZAWA 
sTADiON – TAK ZOsTANą pOWiTANi KiBice, KTórZy 
prZyLecą DO pOLsKi NA eUrO 2012 W pOciąGAcH 
sZyBKieJ KOLei MieJsKieJ NA prZysTANKU KOLeJO-
WyM WArsZAWA LOTNisKO cHOpiNA, W JęZyKAcH 
pOLsKiM, ANGieLsKiM, rOsyJsKiM i GrecKiM. 1 
cZerWcA NA TrAsę łącZącą sTADiON NArODOWy 
i ceNTrUM sTOLicy Z LOTNisKieM cHOpiNA, WyJecHA-
ły pierWsZe pOciąGi. 

1 czerwca br. zostało uruchomione 
połączenie kolejowe, które zapew-
nia szybką i wygodną podróż na od-
cinkach Lotnisko chopina – centrum 
Warszawy – Lotnisko chopina.

na stadion narodowy  
dowiozą Pociągi skm i km
połączenie kolejowe jest obsługiwane 
przez dwóch przewoźników – szybką 
Kolej Miejską i Koleje Mazowieckie.

Linia Szybkiej Kolei Miejskiej S2, 
kursująca dotychczas na odcinku War-
szawa Zachodnia – sulejówek Miłosna, 
została wydłużona do przystanku ko-
lejowego Warszawa Lotnisko chopina. 
Od 1 czerwca linia sKM s2 obsługuje 
trasę: wARSZAwA LOTNISKO ChOPI-
NA – warszawa Służewiec – warsza-
wa żwirki i wigury – warszawa Rako-
wiec – warszawa Aleje Jerozolimskie 
– warszawa Zachodnia – warszawa 
Ochota – warszawa śródmieście – 
warszawa Powiśle – warszawa Sta-
dion – warszawa wschodnia – war-
szawa Rembertów – warszawa we-
soła – warszawa wola grzybowska 
– Sulejówek – SULEJówEK MIłOSNA. 
pociągi pokonują całą trasę w około 
50 minut. Z lotniska do centrum War-
szawy można się dostać w 25 minut.

1 czerwca została także urucho-
miona nowa linia Szybkiej Kolei 
Miejskiej – S3, która kursuje na trasie 
Lotnisko chopina – Legionowo przez 
stację Warszawa centralna. pociągi te 
jeżdżą trasą: wARSZAwA LOTNISKO 
ChOPINA – warszawa Służewiec – 
warszawa żwirki i wigury – warsza-
wa Rakowiec – warszawa Aleje Je-
rozolimskie – warszawa Zachodnia 
– warszawa Centralna – warszawa 
wschodnia – warszawa Praga – war-
szawa Toruńska – warszawa żerań – 
warszawa Płudy – warszawa Chosz-
czówka – Legionowo – LEgIONOwO 
PIASKI. Kurs na całej trasie, realizowa-
nej przez Warszawę centralną, zajmu-
je niecałą godzinę. Wybrane pociągi 
linii s3 jeżdżą przez stację Warszawa 

1 czerwca pociągi połączyły centrum Warszawy z lotniskiem
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śródmieście i zatrzymują się na przy-
stankach kolejowych wARSZAwA 
LOTNISKO ChOPINA – warszawa Słu-
żewiec – warszawa żwirki i wigury 
– warszawa Rakowiec – warszawa 
Aleje Jerozolimskie – warszawa 
Zachodnia – warszawa Ochota – 
warszawa śródmieście – warszawa 
Powiśle – warszawa Stadion – war-
szawa wschodnia – warszawa Praga 
– warszawa Toruńska – warszawa 
żerań – warszawa Płudy – warszawa 
Choszczówka – Legionowo – LEgIO-
NOwO PIASKI. pociągi pokonują całą 
trasę w około 55 minut.

Pociągi Kolei Mazowieckich kursują 
na odcinku warszawa wschodnia – 
warszawa Lotnisko Chopina. pociągi 
mazowieckiego przewoźnika – z wy-
jątkiem dwóch kursów, realizowanych 
przez Warszawę śródmieście (odjazd 
ze stacji Warszawa Lotnisko chopina 
o godzinie 7.16 oraz odjazd ze stacji 
Warszawa śródmieście o godzinie 
15.54 w kierunku lotniska) – jeżdżą 
przez stację Warszawa centralna. po-
mijają przystanki: Warszawa stadion, 
Warszawa powiśle, Warszawa śródmie-
ście i Warszawa Ochota.

rozkład jazdy 
W godzinach porannego i popołu-
dniowego szczytu komunikacyjnego 
pociągi w kierunku Lotniska chopina 
odjeżdżają z centrum miasta co 10 – 
12 minut, przy czym część kursów jest 
realizowana przez stację Warszawa 
śródmieście, a część przez Warszawę 
centralną. W przeciwnym kierunku, 
czyli z lotniska do centrum pociągi 
kursują z podobną częstotliwością. 
poza godzinami szczytu pociągi są 
uruchamiane średnio co 15 minut. 
Rozkład jazdy, obowiązujący przede 
wszystkim w godzinach wieczor-
nych, ulegnie zmianie w dni meczów 
rozgrywanych w ramach Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej.

jakie bilety? 
Zarząd Transportu Miejskiego i Kole-
je Mazowieckie – w czasie Mistrzostw 
europy w piłce Nożnej, od 1 czerw-
ca do 2 lipca – wzajemnie honorują 
wszystkie rodzaje biletów w pocią-
gach kursujących między Lotniskiem 
chopina a Dworcem Wschodnim. 

W pociągach Kolei Mazowieckich, 
na odcinku Warszawa Lotnisko cho-
pina – Warszawa Wschodnia, hono-

www.ztm.waw.pl
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rowane są wszystkie bilety z taryfy 
ZTM (łącznie z jednorazowymi i cza-
sowymi). W pociągach szybkiej Kolei 
Miejskiej, na tym samym odcinku, są 
honorowane wszystkie bilety z taryfy 
Kolei Mazowieckich. 

na lotnisko jeżdżą elfy 
połączenie kolejowe Lotnisko chopina 
– centrum Warszawy – Lotnisko cho-
pina obsługiwane jest przez nowo-
czesne pociągi elf, kupione specjalnie 
w tym celu przez szybką Kolej Miej-
ską. pociągi są szybkie (maksymalna 

prędkość 130 km/godz.), bezpieczne 
(system monitoringu zainstalowany 
w środku pojazdu i na zewnątrz) i wy-
godne (szerokie drzwi wejściowe, kli-
matyzacja, stojaki rowerowe). są także 
przystosowane do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. szybka Kolej Miej-
ska kupiła 13 sześciowagonowych 
elektrycznych zespołów trakcyjnych 
elf. pociągi kosztowały ponad 297 mln 
zł. Dofinansowanie z Uni europejskiej 
wyniosło ponad 177 mln zł. 

odlotowa wkm 
Z okazji uruchomienia nowego połą-
czenia kolejowego, Zarząd Transpor-
tu Miejskiego przygotował specjalną 
Warszawską Kartę Miejską. Na awersie 
karty znajdują się elfy szybkiej Kolei 
Miejskiej i Kolei Mazowieckich oraz 
startujący tuż nad nimi samolot. 

Warszawska Karta Miejska jest no-
śnikiem biletów ZTM krótko- i długo-
okresowych (dobowych, 3-dniowych, 
30- i 90-dniowych). Można ją wyro-
bić we wszystkich punktach Obsługi 
pasażerów oraz korzystając ze strony 
personalizacja.ztm.waw.pl.

Odlotową warszawską Kartę Miejską 
można wyrobić do 30 czerwca br. 

T e M A T  N U M e r U

www.facebook.com/ztm.warszawa



36

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

ZTM TO LUdZIE
KAŻDą FirMę „sTANOWią” LUDZie, ZWłAsZcZA ci, 
KTórZy Ją TWOrZą, OrGANiZUJą cZy rOZWiJAJą. JAK 
WyGLąDAły pOcZąTKi ZArZąDU TrANspOrTU MieJ-
sKieGO, sKąD prZycHODZiLi pierWsi prAcOWNicy, JAK 
OrGANiZOWANO FirMę – HisTOrię ZTM Z perspeKTy-
Wy sWOJeGO sTANOWisKA prAcy, OpOWiADA EwA 
śwIdERSKA Z DZiAłU KADr i sprAW sOcJALNycH.

- Do	ZTM	trafiłam	16	listopada	1992	
roku – przyznaje na początku ewa świ-
derska. Była jedną z kilkunastu pracow-
ników pracujących w trzecim miesiącu 
istnienia jednostki. Kolejne przyjęcia 
na większą skalę nastąpiły w styczniu 
1993 roku.

Przejmowaliśmy, a nie 
Przyjmowaliśmy
-	Pierwsi	pracownicy	ZTM	to	dawni	pra-
cownicy	Miejskich	Zakładów	Komuni-
kacyjnych.	Przejmowaliśmy	(nie	przyj-
mowaliśmy)	całe	działy.	Na	początku,	
jeszcze	w	listopadzie	1992	roku	Dział	
Organizacji	Przewozów,	podstawową	ko-
mórkę	organizującą	transport	publiczny 
– odtwarza pani ewa. 

Jednak pierwszymi osobami, które 
przez dwa miesiące (od 1 września) sa-
me pracowały i organizowały od pod-
staw firmę byli panowie Leszek Nowak, 
dyrektor ds. ekonomicznych oraz Jaro-
sław Kupiecki – kierownik sekcji kadr 
i organizacji pracy. Dyrektorem naczel-
nym zarządu został Kazimierz Kulik.
-	Choć	zatrudnialiśmy	głównie	pracow-

ników	z	MZK,	to	przychodziły	też	osoby	
z	miasta,	które	np.	poprzez	kadry	w	MZK	
dowiadywały	się,	że	powstaje	ZTM	i	jest	
tu	szansa	na	znalezienie	pracy.	Przycho-
dziły	też	żony,	które	pytały	się	o	pracę	dla	
mężów,	czy	matki	i	ojcowie	szukający	
pracy	dla	swoich	dzieci.	Nawet	jeśli	praca	
była,	to	i	tak	sam	zainteresowany	musiał	
się	zgłosić	do	kadr	na	rozmowę	kwalifika-
cyjną	-	dodaje ewa świderska. 

zostali Przy swoich biurkach
przez 19 lat siedziba Zarządu Trans-
portu Miejskiego mieściła się przy ul. 
senatorskiej 37. 
-	Przez	pierwsze	lata	w	„Błękitnym	pa-

łacu”	pracowaliśmy	razem	z	Miejskimi	
Zakładami	Komunikacyjnymi.	W	„prze-
jętym”	przez	ZTM	Dziale	Organizacji	
Przewozów	poza	pracodawcą	niewiele	
się	zmieniło.	Dyrektor	pozostał	ten	sam,	
pracownicy	ci	sami,	nie	zmienił	się	ich	za-
kres	prac	czy	podział	obowiązków.	Nawet	
pokoje	czy	biurka,	przy	których	pracowali	
pozostały	te	same – opowiada pani ewa.  
Podobnie	było	z	„przejętym”	od	stycznia	
1993	roku	Działem	Sprzedaży	Biletów	
oraz	Działem	Kontroli	Biletów,	który	mie-
ścił	się	przy	ul.	Pstrowskiego.	Po	„prze-
jęciu”	zmieniła	się	tylko	nazwa	firmy.	
Z	kolei	w	budynku	przy	ul.	Senatorskiej	
pracownicy	Działu	Sprzedaży	Biletów	po	
1	stycznia	1993	roku,	choć	przyszli	do	
tych	samych	miejsc	pracy,	pracowali	już	
na	rzecz	nowego	pracodawcy – dodaje.

Pierwsza wigilia
choć ewa świderska wcześniej praco-
wała także w MZK nie została „przeję-
ta” razem ze swoim biurkiem. Zmieniła 
siedzibę, pokój, biurko i zajęła wspól-
nie z Działem ekonomicznym jeden 
z siedmiu pokoi w części D „Błękitne-
go pałacu”. początkowo przydatne by-
ło każde wyposażenie biura. co w MZK 
było nieprzydatne, w ZTM przyjmowa-
no. Tak trafiły do firmy pierwsze biurka, 
krzesła, szafy, maszyny do pisania. 

pod koniec 1992 roku kadry były małą 
komórką składającą się z dwóch pracow-
ników, w dodatku połączoną w jedną 
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sekcję z organi-
zacją pracy. To 
tu powstawały 
pierwsze schema-
ty organizacyjne, 
regulaminy pra-
cy oraz wszelkie 
przepisy dotyczą-
ce zadań zarzą-
du. pierwsi pra-
cownicy nie mieli 
opra cowanych 
wzorców. Korzy-
stali z własnego 
doświadczenia, 
zdoby tego we 
wcześniejszych 
miejscach pracy.

Mimo organiza-
cji nowej jednost-

ki budżetowej miasta, nie można było 
zapomnieć o prawach pracowników. 
„przejmowani” pracownicy przechodzi-
li do ZTM z określonym stażem pracy.

- Na	początku	było	bardzo	dużo	róż-
nej	pracy.	Poza	czynnościami	organi-
zacyjnymi	zajmowałam	się	statystyką	
osób	zatrudnionych	z	wyszczególnie-
niem	etatów.	Nie	mogliśmy	zapomnieć	
o	uprawnieniach	pracowniczych,	takich	
jak	dodatek	stażowy	czy	nagroda	jubile-
uszowa.	Jeśli	zbliża	się	jubileusz,	to	nie	
pracownik	o	tym	myśli,	tylko	pracodawca 
– wspomina ewa świderska.

pani ewa w pierwszych dniach swojej 
pracy „z marszu” musiała zorganizować 
paczki dla dzieci pracowników z okazji 
świąt Bożego Narodzenia. Natomiast 
Wigilia była organizowana własnym 
sumptem przez poszczególne działy. 
Nie było popularnych obecnie spotkań 
świątecznych.
-	Wówczas	w	działach	zestawialiśmy	

biurka,	 przykrywaliśmy	 je	 obrusem,	
a	każdy	z	pracowników	z	domu	przynosił	
potrawę	świąteczną – mówi.   

świstak, co zawija w sreberka
pierwszy komputer z drukarką igłową 
do kadr trafił wcześnie, bo już w 1993 
roku. A to za sprawą konieczności dru-
kowania danych na blankiecie biletu 
wolnej jazdy, który otrzymywał każdy 
pracownik ZTM. W kadrach z „kompu-
teryzacji” korzystano przy okazji druku 
angaży, których nie trzeba było już pi-
sać na maszynie. 

Najwięcej czasu zajmowało jednak wy-
dawanie co roku biletów wolnej jazdy. 

- Teraz	chce	mi	się	śmiać,	że	przypomi-
nało	to	pracę	świstaka,	co	zawija	w	sre-
berka,	ale	wówczas	było	tyle	pracy	przy	
wydawaniu	biletów	wolnej	jazdy.	I	tak	co	
roku	prawie	przez	10	lat	–	mówi p. ewa.

Bilety wolnej jazdy powstawały 
z blankietu papieru formatu A4, wy-
drukowanego w państwowej Wytwór-
ni papierów Wartościowych. Na jednym 
blankiecie mieściło się 9 biletów, które 
należało pociąć, np. z wykorzystaniem 
gilotyny. Dane pracownika oraz jego 
rodziny drukowano na blankiecie bile-
tu, a zdjęcia przycinano do rozmiarów 
biletu. po naklejeniu zdjęcia i hologra-
mu z rokiem ważności bilet był lami-
nowany. co roku pracownicy musieli 
dostarczać nowe zdjęcia. Tak było do 
czasu wprowadzenia Warszawskiej 
Karty Miejskiej, która w przypadku 
pracowników jest biletem wolnej jazdy. 
Obecnie co roku – podobnie jak przy 
biletach okresowych – ważność biletu 
koduje się na karcie.

kadry „Pierwszego i ostatniego 
kontaktu”

przez 20 lat nie tylko zmienił się 
sposób wydawania biletu wolnej jaz-
dy. inaczej wygląda również rekrutacja 
pracowników w ZTM. 
-	Wcześniej	ludzie	przychodzili	pytać	

o	pracę,	 informowano	również	Biura	
Pośrednictwa	Pracy	o	wolnych	stanowi-
skach	– opowiada ewa świderska.  

Obecnie na mocy ustawy samorzą-
dowej, od września 2011 roku ogło-
szenia rekrutacyjne są podawane na 
stronie internetowej ztm.waw.pl. Jest 
przeprowadzany dwuetapowy nabór - 
formalny oraz rozmowa kwalifikacyjna. 
po zakończeniu rekrutacji i dopełnieniu 
wszelkich formalności kandydat na pra-
cownika  jest przyjmowany do pracy.

pani ewa do dziś zajmuje się wyda-
waniem biletów wolnej jazdy. Jednak to 
niejedyne jej obowiązki. przez jej ręce 
przechodzą dokumenty każdego pra-
cownika zatrudnionego w ZTM. pokój, 
w którym pracuje jest miejscem pierw-
szego i zarazem ostatniego kontaktu. To 
tu składa się dokumenty takie jak: do-
kument potwierdzający wykształcenie, 
kwalifikacje zawodowe, przedstawiane 
jest zaświadczenie lekarskie i kończy 
się pracę w ZTM, składając obiegówkę 
i odbierając świadectwo pracy. To nie 
zmieniło się przez 20 lat.

Z  K A r T  H i s T O r i i  Z T M
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przez 20 lat zmieniło 
się niemal wszystko, 
także sposób rekruta-
cji. obecnie na wolne 
stanowiska ogłaszany 
jest nabór za pośrednic-
twem strony interneto-
wej www.ztm.waw.pl
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dONJI gRAd – gORNJI gRAd W 55 seKUND
ZBLiŻAJą się WAKAcJe i WieLU Z NAs WyJeDZie W ODLeGłe ZAKąTKi NA ZAsłUŻO-
Ny ODpOcZyNeK. OD WieLU LAT JeDNyM Z BArDZieJ pOpULArNycH KierUNKóW 
JesT cHOrWAcJA, OFerUJącA prZeDe WsZysTKiM WspANiAłe WyBrZeŻe ADriATy-
KU Z BAJecZNyMi WiDOKAMi i KrysTALicZNie cZysTą WODą. W DrODZe NA ADriA-
TycKą riWierę WArTO ZATrZyMAć się W sTOLicy cHOrWAcJi – ZAGrZeBiU. LicZą-
ce OBecNie 780 Tysięcy MiesZKAńcóW MiAsTO ZAcHOWAłO DO DZiś DAWNy 
AUsTrO-WęGiersKi cHArAKTer, sZcZycąc się DUŻą LicZBą MONUMeNTALNycH 
ZAByTKOWycH BUDOWLi, W TyM słyNNą KATeDrą.
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Komunikacja miejska w Zagrzebiu 
opiera się przede wszystkim na tram-
wajach. Nie ma tutaj metra, a kolej 
spełnia w przewozach miejskich mar-
ginalną rolę. Autobusy kursują głów-
nie po przedmieściach dowożąc pa-
sażerów do końcowych przystanków 
tramwajów.

pierwsze tramwaje konne ruszyły 
w Zagrzebiu w 1891 roku. W 1910 roku 
na ulicach pojawiły się tramwaje elek-
tryczne. Od początku – ze względu na 
ciasne skrzyżowania – budowano linie 
o wąskim rozstawie szyn (1000 mm). 
co ciekawe, w początkowym okresie, 
numery nadawano nie liniom, a przy-
stankom końcowym, a relację oznacza-
no łącząc numery pętli. i tak np. linia 
1-8 łączyła Črnomerec z Makisimirem, 
a 15-11 Tratinską cestę z Mirogojem. 
sieć tramwajowa była sukcesywnie 
rozwijana się wraz z rozbudową mia-
sta. Obecny układ składa się z 15 linii 
dziennych i 4 linii nocnych. całkowita 
długość torowisk wynosi 142 km, co 
odpowiada mniej więcej wielkości sie-
ci tramwajowej poznania.

podstawowa rola tramwaju w trans-
porcie publicznym dużego miasta to 
spore wyzwanie. Trasy tramwajowe 
w centrum nie są wydzielone z jezd-
ni. Dlatego już w latach 70. XX wieku 
mocno ograniczono ruch samochodów 
w tej części miasta, a główne ulice po-
zostawiono dla tramwajów i pieszych. 
pozwala to na w miarę płynne i regu-
larne kursowanie tramwajów z dużą 
częstotliwością (każda linia co ok. 5-7 
minut). Mimo to, wagony w godzinach 
szczytu są przepełnione, a na newral-
gicznych skrzyżowaniach tworzą się 
zatory. 

Komunikacja autobusowa w Zagrzebiu ogranicza się przede wszystkim do przedmieść 
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Nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje, wyprodukowane 
przez chorwackie konsorcjum Crotram 

Kolejka linowa łączy dolną i górną część starego miasta 

www.facebook.com/ztm.warszawa

Bystre oko wypatrzy w zagrzebskiej 
sieci tramwajowej wiele ciekawostek. 
cechą charakterystyczną jest częste 
prowadzenie torowiska po obu stro-
nach ulicy, podobnie jak w alei Wa-
szyngtona w Warszawie. Na takich uli-
cach często dopuszczone jest wówczas 
parkowanie samochodów w osi jezdni. 
inną ciekawostką jest klimatyczna, 
peryferyjna linia 15. Jej trasa, niepo-
dobna do innych linii, rozpoczyna się 
na końcowym przystanku tramwajów 
jadących z centrum i wiedzie pagór-
kowatą okolicą – z dala od ulicy – do 
pętli Dolje, położonej u podnóża pa-
sma górskiego Medvednica otaczają-
cego Zagrzeb od północy. Ze względu 
na niewielkie znaczenie, kursują tutaj 
pojedyncze krótkie wagony.

Tabor tramwajowy, po latach zasto-
ju, nie ustępuje obecnie większości 
europejskich miast. Jeszcze kilka lat 
temu trzon taboru stanowiły nawet 
50-letnie wagony produkcji jugosło-
wiańskiej, a także czeskie tatry oraz 
wagony przegubowe wycofane z Nie-
miec. W 2005 roku rozpoczęły się 
dostawy nowych niskopodłogowych 
tramwajów wyprodukowanych przez 
chorwackie konsorcjum crotram, zbli-
żonych budową do warszawskich wa-
gonów pesa 120N. Obecnie po Zagrze-
biu kursuje już 140 takich pojazdów.

Bilet jednorazowy na przejazd, 
kupiony w kiosku kosztuje obecnie 
12 kun. Dostępny jest również bilet 
całodzienny w cenie 40 kun, a także 
bilety 3-, 7-, 15- i 30-dniowe. Lektura 
cennika i przepisów pozwala również 
znaleźć kilka ciekawostek. Na przykład 
przewóz psów komunikacją miejską 
dozwolony jest jedynie w weekendy 
do godziny 6 rano i po 20 wieczorem.

W Zagrzebiu funkcjonują również 
linie turystyczne. Oferta dla turystów 
obejmuje dwie linie obsługiwane au-
tobusami kabrio, łączące najciekawsze 
obiekty miasta. Niebagatelną atrakcją 
jest też inny, dość osobliwy środek 
transportu – kolejka linowa (uspinja-
ča) łącząca dolną (Donji grad) i górną 
(Gornji grad) część starego miasta. 
Dwa wagoniki – kursujące przez cały 
dzień, co 10 minut – zabierają jednora-
zowo 28 osób. Trasa liczy zaledwie 66 
metrów, a przejazd trwa 55 sekund, co 
stawia kolejkę w szeregu najkrótszych 
tego typu atrakcji na świecie.
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