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drodzy czytelnicy

Kto chce podróżować najnowocześniejszym tabo-
rem, nie mieć żadnych problemów z zakupem bile-
tów i mieć kilka kroków do najbliższego przystanku 
lub stacji? Ręka w górę! „Morze” rąk… Tego właśnie 
się można było spodziewać. A kto chce – w zamian 
za wyższy komfort – więcej zapłacić za bilet? Ani 
jednej… Ale to też było do przewidzenia. Chociaż 
każdy chce podróżować w komforcie, to podwyżek 
cen biletów nie lubi nikt. 

Jednak budżetu komunikacyjnego nie kształ-
tuje się wyłącznie w oparciu o nastroje wśród 
pasażerów. Transport zbiorowy kosztuje krocie i 
potrzebuje pieniędzy na rozwój. skoro Warszawa 
w tym roku na komunikację publiczną wyda w 
sumie ok. 2,3 mld zł (tak, tak – piszemy o miliar-
dach, a nie o milionach, jak w innych miastach), a 
sprzedaż biletów pokryje jedynie niewiele ponad 
30 proc. tych gigantycznych kosztów, jedynym 
wyjściem staje się podniesienie cen biletów. i 
właśnie kolejna podwyżka nastąpi już niebawem, 
bo 1 stycznia przyszłego roku. Dlatego, na dwa 
miesiące przed zmianą cen, tematem tego nume-
ru jest nowa taryfa biletowa. 

Gorąco zachęcamy zwłaszcza do lektury roz-
mowy z Grzegorzem Dziemieszczykiem, dyrek-
torem pionu Handlowego ZTM, który odpowiada 
za wprowadzenie nowej taryfy. Opowiada m.in. 
o tym, na co zostaną przeznaczone środki z pod-
wyżki cen biletów, ile miasto „zarobi” na zmianie 
taryfy, a także ile naprawdę (w przeciwieństwie 
do różnych medialnych „rewelacji”) kosztują bu-
dżet miasta bezpłatne przejazdy dla pracowni-
ków komunikacji miejskiej. piszemy także o tym, 
na jakich zasadach będzie można zwracać stare 
bilety i do kiedy będzie można korzystać z biletów 
z taryfy obowiązującej do końca bieżącego roku. 
pasażerów korzystających z biletów ważnych w 
obu strefach informujemy, dlaczego różnice w ce-
nie biletów między pierwszą i drugą strefą są tak 
duże. przypominamy również, dlaczego zakup bi-
letów długookresowych opłaca się najbardziej. 

Tradycyjnie przedstawiamy także garść komuni-
kacyjnych aktualności i informacje o kampaniach 
ZTM. 

Nasi przyjaciele z KMKM wspominają osoby za-
służone dla komunikacji, których już nie ma wśród 
nas. W dziale poświęconym komunikacji na świe-
cie piszemy zaś o tramwaju z kołami… na dachu. 

Miłej lektury!

czekamy na Wasze uwagi:
iztm@ztm.waw.pl
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trasa w-z beZ TrAMWAJóW

podczas trzech kolejnych weeken-
dów – 10-12, 17-19 i 24-26 listopada 
br. – tramwaje nie będą kursowały 
trasą w-z. kursowanie linii 16, 20 i 
23 zostanie zwieszone. linie 18 i 26 
pojadą trasami zastępczymi. zostaną 
uruchomione tramwajowe i autobu-
sowe linie zastępcze. zmiany spowo-
dowane są pracami torowymi. 

W trzy kolejne weekendy – czyli od 
10 listopada od godziny 0.30 do 12 
listopada do godziny 4.00, następnie 
od 17 listopada od godziny 0.30 do 19 
listopada do godziny 4.00 oraz od 24 
listopada od godziny 0.30 do 26 listo-
pada do godziny 4.00 – tramwaje nie 
będą kursowały trasą W-Z na odcinku 
kino Femina – Dworzec Wileński. 

Kursowanie linii 16, 20 i 23 
zostanie zaWieszone. 

linie 18 i 26 zostaną skierowane na 
trasy zastępcze: 
18 - służewiec ... pl. bankowy - An-
dersa - Międzyparkowa - słomińskiego 
- most Gdański - starzyńskiego - Ja-
giellońska - ratuszowa-zoo;
26 - os.górczewska ... al. solidar-
ności - al. Jana pawła ii - słomińskiego 

- most Gdański - starzyńskiego - Odro-
wąża ... annopol. 

Dodatkowo, zostaną uruchomione 
tramwajowe linie zastępcze - 75, któ-
ra połączy Nowe bemowo z Żeraniem 
FsO przez most Gdański oraz 76 z bo-
ernerowa do pętli Woronicza. 

linia 75 będzie kursowała co ok. 7,5 
minuty na trasie: nowe bemowo - po-
wstańców śląskich - radiowa - Dywi-
zjonu 303 - Obozowa - Młynarska - al. 
solidarności - Okopowa - słomińskie-
go - most Gdański - starzyńskiego - Ja-
giellońska - żerań fso.

Tramwaje linii 76 będą kursowały co 
ok. 15 minut na trasie: boernerowo 
- Kaliskiego - Dywizjonu 303 - Obo-
zowa - Młynarska - al. solidarności - 
al. Jana pawła ii - chałubińskiego - al. 
Niepodległości - rakowiecka - św. An-
drzeja boboli - Wołoska - Woronicza 
- woronicza. 

W weekendy, podczas których tram-
waje nie będą kursowały trasą W-Z, zo-
staną uruchomione także autobusowe 
linie zastępcze z-1 i z-2. 

linia z-1 będzie jeździła na trasie: 
szwedzka - stalowa - Konopacka 
- rzeszotarskiej - al. solidarności - 
most śląsko-Dąbrowski - al. solidar-
ności - Okopowa - Wolska - okopowa 

- Karolkowa - al. solidarności - most 
śląsko-Dąbrowski - al. solidarności - 
szwedzka - stalowa – szwedzka. 

Autobusy linii z-2 będą kursowały 
trasą: szwedzka - stalowa - Konopac-
ka - rzeszotarskiej - al. solidarności 
- most śląsko-Dąbrowski - al. solidar-
ności - metro ratusz arsenał - al. 
solidarności - most śląsko-Dąbrowski 
- al. solidarności - szwedzka - stalowa 
- szwedzka.

Autobusy linii Z-1 i Z-2 będą kurso-
wały co ok. 7,5 minuty. Trasy linii Z-1 i 
Z-2 będą pokrywały się na odcinku pl. 
bankowy – szwedzka. Jednocześnie 
ich rozkłady jazdy będą tak skonstru-
owane, że na tym odcinku będą pod-
jeżdżały na przystanki, na przemian, 
co ok. 3-4 minuty. 

w przypadku korzystania z prze-
jazdu łączonego (linia zastępcza 
plus linia zastępcza oraz linie 
podstawowe, których trasy ule-
gły zmianie plus linie zastępcze) 
bilet jednorazowy skasowany w 
jednym z pojazdów tych linii za-
chowuje ważność w drugim. bilet 
jest ważny także w pojazdach na 
odcinkach tras, które pokrywają 
się z trasą linii zastępczych. 

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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jedź po „warszawsku”

ponad ćwierć miliona wypożyczeń

wybierasz się pociągiem do stolicy? 
w takim razie już nie musisz się mar-
twić, gdzie i jaki bilet ztm kupić, żeby 
dotrzeć do hotelu. możesz kupić zinte-
growany bilet kolejowy, uprawniający 
do przejazdów komunikacją miejską w 
warszawie i pociągami pkp intercity. 
to kolejne ułatwienie dla pasażerów 
pociągów dalekobieżnych wprowa-
dzone przez ztm.

bilet poza przejazdem pociągiem pKp 
intercity, uprawnia do podróży komu-
nikacją miejską:

„z” warszawy•  – jest honorowany w 
strefie 1. ZTM, w dniu jego ważności, 
przez 60 minut od godziny wskaza-
nej przez podróżnego, przed planowanym odjazdem po-
ciągu z Warszawy,
„do” warszawy•  - jest honorowany w strefie 1. ZTM, w dniu 
jego ważności, przez 60 minut od godziny wskazanej przez 
podróżnego, po przyjeździe pociągu do Warszawy. 
pasażer sam określa czas przejazdu – wpisując na bilecie 

godzinę rozpoczęcia podróży środkami komunikacji miej-
skiej. Należy to zrobić tuż przed lub natychmiast po wejściu 
do autobusu, tramwaju lub pociągu sKM. Aby dostać się 
do metra, pasażer ma do wyboru dwie możliwości – windę 
albo standardową drogę  przez bramki. Jeżeli zdecyduje się 
skorzystać z windy, godzinę rozpoczęcia podróży powinien 
wpisać na bilecie tuż przed wejściem do windy. Wybierając 
drogę przez bramki, godzinę rozpoczęcia podróży należy 
wpisać  tuż przed przekroczeniem bramek. Wejściówkę do 
metra można otrzymać w punktach Obsługi pasażerów ZTM. 
uwaga! bilet jest nieważny, jeśli pasażer nie wpisze godzi-
ny lub wpisze ją dopiero po rozpoczęciu podróży środkami 
komunikacji miejskiej.

Zintegrowany bilet ważny w pociągach express intercity, 
express, eurocity i TlK oraz w stołecznej komunikacji miej-
skiej (bilet nie jest honorowany w pociągach uruchamianych 
przez Koleje Mazowieckie i  Warszawską Kolej Dojazdową 
oraz w komunikacji autobusowej gminy Łomianki), można 
kupić w kasach biletowych prowadzących sprzedaż biletów 
na pociągi spółki pKp intercity oraz w pociągu tej spółki u 
konduktora. 

na cenę biletu warszawskiego ic składa się cena za prze-
jazd pociągiem pkp intercity w relacji do / z warszawy 
oraz opłata zryczałtowana za przejazd środkami komuni-
kacji miejskiej (3,4 zł).

to już drugie tego typu rozwiązanie wprowadzone przez 
zarząd transportu miejskiego we współpracy z przewoź-
nikiem kolejowym. jako pierwszy, 1 czerwca br., został 
wprowadzony zintegrowany bilet, umożliwiający podró-
żowanie pociągami przewozów regionalnych i komuni-
kacją miejską.

4

system Veturilo cieszy się niesłabnącą 
popularnością. od momentu jego uru-
chomienia miejskie rowery były wy-
pożyczane już ponad 250 tys. razy. 

Od pierwszego dnia funkcjonowania 
systemu w Warszawie wytworzyła się 
prawdziwa moda na Veturilo. popular-
ność warszawskiego roweru publicz-
nego rosła z dnia na dzień. Do dziś w 
systemie zarejestrowało się już prawie 
47 tys. osób. użytkownicy Veturilo 
wypożyczali rowery ponad 264 tys. 
razy. Oznacza to, że każdy rower był 
średnio wypożyczany ponad 250 razy.  

A każdy z użytkowników skorzystał z 
systemu ok. 5-6 razy.

Tych, którzy do tej pory jeszcze nie 
korzystali z Veturilo gorąco do tego za-
chęcamy. Wystarczy się zarejestrować 
w systemie i wnieść opłatę wstępną w 
wysokości 10 zł. rowery będą dostęp-
ne do końca listopada. potem znikną 
z ulic. ponownie pojawią się dopiero 
1 marca. Wtedy też uruchomionych 
zostanie przynajmniej 70 nowych 
stacji.

szczegółowe informacje  
o systemie dostępne są na stronie 
www.veturilo.waw.pl

www.ztm.waw.pl

http://www.veturilo.waw.pl
http://www.ztm.waw.pl
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7 tys. fanów nie może się mylić!
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wraz ze zmieniającą się rzeczywisto-
ścią internetową i rozwojem mediów 
społecznościowych, zarząd transpor-
tu miejskiego coraz aktywniej prowa-
dzi swój fanpage w serwisie facebo-
ok. dostrzega to coraz więcej osób – 
stronę facebook.com/ztm.warszawa 
polubiło ponad 7 tys. osób.

Dokładnie, według stanu z 7 listopada 
z godz. 19:00 polubiło nas 7176 osób.

strona na facebooku jest nie tylko 
jednym z wielu kanałów komunikacji 

z pasażerami, ale stała się miejscem, 
gdzie internauci przekazują swoje opi-
nie, uwagi, składają skargi oraz coraz 
częściej współtworzą treść publiko-
waną w serwisie. Od dwóch miesięcy 
organizowane są weekendy zdjęciowe, 
podczas których na wybrany temat 
związany z komunikacją miejską są 
publikowane zdjęcia użytkowników. 
ponadto, w ramach cyklu „na zakoń-
czenie dnia” publikowane są materiały 
historyczne związane z komunikacją 
miejską, zdjęcia z „przymrużeniem 

poprawimy
dostępność

biletów
mieszkańcy ursynowa będą mogli na miejscu wyrobić 
spersonalizowaną warszawską kartę miejską lub zako-
dować na niej kontrakt. na terenie dzielnicy powstaną 
dwa punkty obsługi pasażerów ztm. pierwszy zostanie 
otwarty jeszcze w tym roku na stacji metra służew, drugi 
– w przyszłym roku na stacji imielin.

będą to pierwsze tego typu placówki w tym rejonie Warszawy.
Jako pierwszy zostanie oddany do użytku pOp na służe-

wiu. Znajdą się w nim trzy stanowiska, w których będzie 

można m.in. kupić i zwrócić bilety, uzyskać niezbędne in-
formacje na temat taryfy przewozowej, wyrobić spersona-
lizowaną Warszawską Kartę Miejską, przekodować bilet na 
karcie, złożyć skargę lub wniosek i odwołać się od wysta-
wionego wezwania do zapłaty.

Od przyszłego roku pasażerowie będą mogli również ko-
rzystać z punktu na stacji metra imielin, z dwoma stanowi-
skami dla pasażerów.

oka”, ciekawostki. Ogromną popularno-
ścią cieszą się „błyskawiczne” konkur-
sy wiedzy dla koneserów komunikacji 
miejskiej. W ciągu 30 minut na adres 
facebook@ztm.waw.pl wpływa ponad 
100-150 odpowiedzi na zadane pyta-
nie, ale najczęściej tylko jedna – dwie 
są poprawne.

strona w serwisie społecznościowym 
facebook to także miejsce publikowa-
nia galerii fotograficznych z ważnych 
wydarzeń dotyczących komunikacji 
miejskiej. pojawiają się również sondy, 
w których pytamy pasażerów o kon-
kretne rozwiązania komunikacyjne 
lub kampanie edukacyjne. Tak było np. 
przed kampanią „pomyśl o innych, nie 
jesteś tu sam”, dotyczącą kulturalnych 
zachowań w komunikacji miejskiej.

by przeglądać publikowane treści na 
fanpage ZTM nie trzeba zakładać konta 
na facebooku – strona jest publicznie 
dostępna.

strony na facebooku prowadzą rów-
nież przewoźnicy / organizatorzy ko-
munikacji miejskiej w innych miastach, 
np. MpK Kraków, którego stronę polu-
biło już ponad 10 tys. osób. Jesteśmy 
przekonani, że niebawem i my „dobije-
my” do takiego wyniku. A wszystkich, 
którzy do tej pory jeszcze nas nie „po-
lubili” gorąco do tego zachęcamy!

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
http://www.ztm.waw.pl/%5C
http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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komunikacja cmentarna 
na najwyższym poziomie
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1 i 2 listopada nie było w warszawie 
cmentarza, do którego nie można było 
dojechać środkami komunikacji miej-
skiej. zarząd transportu miejskiego 
uruchomił 27 linii cmentarnych „c”, 
które połączyły największe stołecz-
ne nekropolie. nad sprawną organi-
zacją komunikacji czuwał sztab osób, 
w tym 170 pracowników nadzoru ru-
chu ztm i 90 informatorów. 

27 linii „c” 
We Wszystkich świętych i Dzień Za-
duszny na ulice Warszawy wyjechało 
25 autobusowych i dwie tramwajowe 
linie cmentarne „c”. podobnie jak w 
latach ubiegłych, autobusy oznaczo-
ne literą „c” rozpoczynały kursy m.in. 
przy stacji metra Młociny, na ulicy 
Królewskiej, na placu Narutowicza 
oraz na rondzie Wiatraczna. część li-
nii miała charakter międzycmentarny, 
czyli przykładowo autobusy zaczyna-
ły kursy przy cmentarzu północnym a 
kończyły przy powązkach. 

1 listopada autobusowe linie cmen-
tarne kursowały w godzinach 7.00-
19.00, z wyjątkiem trzech linii dojeż-
dżających na powązki, które jeździły 
do godziny 21.00. W Dzień Zaduszny 

autobusy „c” były obecne na stołecz-
nych ulicach od godziny 9.00 do go-
dziny 17.00. podobnie, jak we Wszyst-
kich świętych, linie docierające do po-
wązek kursowały dłużej – do godziny 
19.00. Tramwajowe linie cmentarne 1 
i 2 listopada kursowały w godzinach 
7.00-19.00. 

W weekend po Wszystkich świę-
tych, 3 i 4 listopada, uruchomiono trzy 

autobusowe linie cmentarne, którymi 
pasażerowie mogli dotrzeć na cmen-
tarze północny i bródnowski oraz na 
powązki. Kursowała także tramwajo-
wa linia cmentarna łącząca Annopol 
z cmentarzem Wolskim. linie cmen-
tarne kursowały od godziny 9.00 do 
godziny 17.00. 

c09 co 40 sekund 
1 listopada na stołeczne ulice wyje-
chało 1481 autobusów (o 635 więcej 
niż standardowo w dzień świąteczny), 
329 tramwajów (o 86 więcej niż stan-
dardowo w dzień świąteczny) oraz 
sześć dodatkowych składów metra. 

największą liczbę wozów – bo aż 
50 – skierowano do obsługi linii c88 
(WiATrAcZNA – cM. póŁNOcNY). po 

40 autobusów kursowało na liniach 
c69 (WiATrAcZNA – cM. bróDNOW-
sKi) i c84 (pl. NAruTOWicZA – cM. 
póŁNOcNY). Na linii c09 (MeTrO 
MŁOciNY – cM. póŁNOcNY) kursowa-
ło 35 wozów. linie łączące cmentarz 
bródnowski z cmentarzem północnym 
(c13) oraz cmentarz bródnowski z uli-
cą Królewską (c27) obsługiwały po 32 
wozy. Na linii c56 (bróDNO-pODGrO-
DZie – cMeNTArZ póŁNOcNY) kurso-
wało 30 autobusów. 

najwyższą częstotliwość, biorąc 
pod uwagę liczbę funkcjonujących na 
trasie przystanków oraz liczbę wozów 
skierowanych do obsługi, osiągała li-
nia c09 (MeTrO MŁOciNY – cM. póŁ-
NOcNY). Autobusy tej linii wyruszały 
w trasę nawet co ok. 40 sekund. 

częściej niż co trzy minuty kurso-
wały linie dojeżdżające do cmenta-
rzy: bródnowskiego (c25, c27, c69), 
północnego (c42, c84, c88) oraz po-
wązkowskiego (c51). Z równie dużą 
częstotliwością podjeżdżały na przy-
stanki linie międzycmentarne: c11 
(cM. bróDNOWsKi – pOWĄZKi-cM. 
WOJsKOWY) i c13 (cM. bróDNOWsKi 
– cM. póŁNOcNY). 

pracownicy w ruchu 
Nad prawidłowym funkcjonowaniem 
specjalnej organizacji komunikacji 
miejskiej czuwało m.in. 170 pracow-
ników nadzoru ruchu ztm. pełnili oni 
dyżury przy siedmiu pętlach znajdu-
jących się w okolicach warszawskich 
cmentarzy. 

Dodatkowo, na stołecznych ulicach 
pojawili się informatorzy ZTM, którzy 
udzielali informacji na temat organiza-
cji komunikacji miejskiej. 90 informa-
torów pełniło dyżury w sąsiedztwie 
cmentarzy, wybranych stacji metra i 
węzłów przesiadkowych oraz na naj-
większych dworcach kolejowych. 

przy wybranych warszawskich ne-
kropoliach działały mobilne punkty 
obsługi pasażerów ztm, w których 
osoby odwiedzające cmentarze mogły 
kupić bilety i uzyskać informacje na 
temat kursowania linii cmentarnych. 

www.ztm.waw.pl

nad prawidłowym funkcjonowaniem komunikacji 
czuwało 170 pracowników nadzoru Ruchu ZtM

http://www.ztm.waw.pl


77

A K T u A l N O ś c i

7

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa


88

A K T u A l N O ś c i

8

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl


T e M A T  N u M e r u

9

wcale nie chcemy
podnosić tych cen…

tak naprawdę to dlaczego ceny bile-
tów muszą znów wzrosnąć? prosimy 
o wyjaśnienie w kilku „żołnierskich” 
zdaniach. 
Tak naprawdę to my nie chcemy wcale 
tych cen podnosić. Ale musimy! pasa-
żerowie oczekują poprawy komfortu, 
skrócenia czasu podróży a koszty ko-
munikacji miejskiej rosną lawinowo. 
intensywnie wymieniamy tabor, mo-
dernizujemy trasy tramwajowe, rozwi-
jamy sieć sKM. No i budujemy metro. 
Koniecznie trzeba podkreślić, że ko-
munikacja szynowa, choć najbardziej 
efektywna i ekologiczna, jest dla bu-
dżetu miasta dużym obciążeniem. Ko-
munikacja nigdy nie była rentowna, ale 
zgodnie z przepisami prawa nie można 
jej działania w nieskończoność kredy-
tować. Nie można pozwolić na to, by 
miasto utraciło płynność finansową. 

ale czy ceny biletów muszą wzrastać 
tak często? w latach 2001 – 2008 nie 
było żadnej podwyżki, a potem – na 
przestrzeni kilku lat – miasto wpro-
wadza już trzecią.
Możemy powiedzieć, że w latach 2001 
– 2006 komunikacyjny budżet miasta 
był ostrożny i nie inwestycyjny. To się 
odbijało również na komunikacji. Nie 
było sKM (pojawiła się dopiero pod 

ile buDŻeT MiAsTA „ZArO-
bi” NA KOleJNeJ pODWYŻce 
ceN bileTóW ZTM? NA cO 
ZOsTANĄ WYDANe Te śrOD-
Ki? cZY liKWiDAcJA beZ-
pŁATNYcH prZeJAZDóW 
DlA prAcOWNiKóW KOMu-
NiKAcJi MieJsKieJ pOZWOli-
ŁAbY uNiKNĄć KOleJNYcH 
pODWYŻeK?
rozmawiamy o tym z 
ekspertem ztm – grzego-
rzem dziemieszczykiem, 
dyrektorem pionu 
handlowego.

koniec 2005 r. – red.), budowa metra 
ciągnęła się bardzo powoli, nie by-
ło Wspólnego biletu, który obecnie 
generuje bardzo duże koszty. Na uli-
cach było mniej tramwajów, więc linie 
tramwajowe kursowały rzadziej. przy-
spieszenie w zakresie mian na lepsze 
w komunikacji rozpoczęło się dopiero 
w 2007 r. 

jednak wciąż nie wiemy, dlaczego w 
tak krótkim czasie wchodzi w życie 
już trzecia podwyżka, a nad pasa-
żerami – niczym miecz damoklesa 
– wisi czwarta? 
Warszawa nadrabia komunikacyjne za-
ległości. To powoduje, że nakłady na 
komunikację zwiększają się znacząco. 
podwyżka, żeby przyniosła zamierzony 
efekt dla budżetu miasta powinna być 
znaczna. przypomnę, że wydatki na 
usługi przewozowe w 2002 r. to niecałe 
800 mln zł, a obecnie ponad 2,3 mld zł, 
czyli prawie trzy razy więcej. cena bi-
letu jednorazowego w 2002 wynosiła 
2,40 zł, obecnie 3,60 zł, a od stycznia 
4,40 zł. Jeszcze większa dysproporcja 
pomiędzy wzrostem nakładów na ko-
munikację a cenami biletów występuje 
przy biletach okresowych, np. 30-dnio-
wy imienny miejski wówczas koszto-
wał 66 zł, a teraz 90 zł i od Nowego 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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roku 100 zł. A więc widełki pomiędzy 
kosztami komunikacji a przychodami z 
biletów coraz bardziej się rozwierały. 
Nie było innego wyjścia, należało pod-
nieść również ceny biletów. Żeby jed-
nak nie obciążać domowych budżetów 
naszych pasażerów aż tak bardzo i to „z 
dnia na dzień”, została podjęta decyzja 
o tym, że podwyżka zostanie rozłożona 
na trzy etapy. pierwszy wszedł w życie 
w sierpniu ubiegłego roku. Drugi wpro-
wadzamy 1 stycznia przyszłego roku, a 
trzeci 1 stycznia roku 2014. 

czy zatem pasażerowie mogą się 
spodziewać, że kolejne podwyżki 
będą wprowadzane częściej, ale 
będą mniej dotkliwe?
Decyzje podejmuje oczywiście rada 
Warszawy. uważam jednak, że lepiej 
częściej a mniej. To tak samo, jak z rata-
mi w kredycie. im jest ich więcej – tym 
są niższe. ceny biletów powinny być 
stale waloryzowane. Zresztą tego typu 
zasadę stosuje wiele dużych miast. 

o ile zwiększą się przychody do 
budżetu miasta z tytułu tej najbliż-
szej, wprowadzanej w styczniu, 
podwyżki?
szacujemy, że o ok. 120 mln zł. 

na co zostaną wydane te pieniądze? 
w internecie coraz częściej pojawia-
ją się zarzuty, że zostaną po prostu 
„przejedzone” przez administrację i 
pójdą na podwyżki i nagrody. 
Wszystkie dane dotyczące finansów 
publicznych są jawne. budżet jest regu-
larnie publikowany na stronach urzę-
du miasta. Każdy zainteresowany bez 

problemu może sprawdzić, ile i na co 
wydajemy. A zapewniam, że wszystkie 
środki pozyskane z tytułu podwyżki 
cen biletów zostaną wykorzystane na 
bieżące właściwe funkcjonowanie i 
rozwój komunikacji. Tak, jak to było po 
poprzedniej podwyżce (z sierpnia 2011 
r. – red.). 

Od tamtej pory przewoźnicy wpro-
wadzili do ruchu 99 nowych tramwa-
jów, 200 nowych autobusów, 19 no-
wych 6-wagonowych pociągów sKM. 
Niebawem pojawią się także pierwsze 
pociągi inspiro kupione przez Metro 
Warszawskie, które zasilą pierwszą 
linię. Nie można zapomnieć również 
o uruchomieniu nowych połączeń, 
jak chociażby linii sKM s3, wydłuże-
niu linii s9 do Dworca Zachodniego, 
a także o kilkunastu nowych liniach 
autobusowych. W inwestycjach ko-
munikacyjnych też nie było zastoju. 
Do użytku oddaliśmy pięć parkingów 
p+r i pętlę autobusową przy Dworcu 
Wschodnim. Trzy inne pętle zostały 
gruntownie wyremontowane. Trze-
ba też dodać, że pojawiło się ponad 
300 nowych biletomatów, ponad 100 
nowych terminali do kodowania kart 
oraz uruchomiliśmy trzy nowe punkty 
Obsługi pasażerów. 

Jeśli chodzi o nagrody to uważam, 
że system motywacyjny w normalnie 
funkcjonującej i rozwijającej się go-
spodarce nie jest niczym złym. Wręcz 
odwrotnie, jest jednym z podstawo-
wych elementów służących rozwo-
jowi. Jest również bardzo potrzebny 
do poprawy jakości pracy, a oprócz 
wymiany taboru i modernizacji tras 
komunikacyjnych w usługach komu-
nikacyjnych należy stawiać również 
na ludzi – kierowców, motorniczych, 
kontrolerów czy osoby obsługujące 
pasażerów w punktach obsługi. pasa-
żer bardzo często wyrabia sobie zda-
nie na podstawie takiego pierwszego 
kontaktu z pracownikiem komunikacji 
miejskiej. chcemy, aby ten kontakt był 
miły i zapadał w pamięć jako pozytyw-
ny wizerunek komunikacji miejskiej. 

rozmawiając o podwyżce oraz spra-
wach socjalnych nie sposób przejść 
obojętnie obok kwestii bezpłatnych 
przejazdów dla pracowników ko-
munikacji miejskiej oraz ich rodzin, 
które kosztują podobno krocie. może 
ich likwidacja uchroniłaby pasaże-
rów przed podwyżką?

T e M A T  N u M e r u

z podwyżkami cen  
biletów jest jak z ratami 
w kredycie – im jest jest 
ich więcej tym są niższe.

www.ztm.waw.pl

dyr. dziemieszczyk wbija kolejną 
kolorową pinezkę w mapę pokazują-
cą lokalizacje biletomatów
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bezpłatne przejazdy dla pracowników 
komunikacji to nie jest żaden nasz wy-
mysł. Takie rozwiązania funkcjonują w 
wielu miastach. W Warszawie zostały 
wprowadzone jeszcze za czasów pre-
zydenta starzyńskiego. Gdy nie miał 
pieniędzy w budżecie a chciał zachę-
cić ludzi do tego, żeby pracowali w 
komunikacji, zaoferował im bezpłatne 
przejazdy. A o tym, że takie myślenie 
było słuszne mogliśmy się przekonać 
całkiem niedawno, kiedy bardzo wie-
lu kierowców autobusów wyjechało 
do pracy za granicę. Miejskie Zakłady 
Autobusowe miały ogromne proble-
my, by znaleźć „szoferów” do swoich 
autobusów. Możliwość bezpłatnego 
podróżowania komunikacją miejską 

była z pewnością dla wielu z nich ar-
gumentem przemawiającym za pod-
jęciem pracy właśnie w Warszawie. 
Obecnie szacujemy, że te przejazdy 
„kosztują” budżet miasta ok. 11,5 mln 
zł. W liczbach bezwzględnych to dużo, 
ale jeśli porównamy to z wydatkami na 
komunikację, które w tym roku prze-
kraczają 2,3 mld zł, to okaże się, że te 
11 mln to tylko „kropla w morzu”. A 
należy pamiętać, że to też jest element 
polityki komunikacyjnej miasta. prze-
cież ta rzesza kilkunastu tysięcy osób 
mając uprawnienie do darmowych 
przejazdów komunikacją miejską jak-
by z musu rezygnuje z podróżowania 
własnym samochodem. pozbawiając 
tych ludzi takiej możliwości stawiamy 

T e M A T  N u M e r u

ich przed takim samym wyborem, jak 
pozostałych użytkowników komunika-
cji. człowiek z natury jest racjonalny 
(homo oeconomicus) i w takiej sytuacji 
przekalkuluje, co mu się bardziej opła-
ca. Notowania komunikacji miejskiej w 
takim porównaniu spadną i jakaś część 
tej grupy wybierze samochód. To spo-
woduje zwiększony ruch samochodo-
wy, a to nie jest przecież celem polity-
ki miasta. Dlatego w tym zakresie przy 
podejmowaniu ostatecznych decyzji 
należy być bardzo ostrożnym. Oczywi-
ście, w niektórych sytuacjach, obecne 
ulgi obejmują zbyt wiele osób nie pra-
cujących bezpośrednio w komunikacji, 
a także nie będących nawet członka-
mi najbliższej rodziny pracowników. 

Dlatego myślę, 
że miasto po-
dejmie działa-
nia zmierzające 
do regulacji tej 
kwestii. 

a może zamiast 
podwyżki 
ztm powinien 
zwiększyć 
liczbę kontro-
lerów i kontroli 
biletowych 
oraz zaostrzyć 
kary za jazdę 
bez biletu?
p ł a t n o ś ć  z a 
przejazdy róż-
ni się od zaku-
pów w sklepie. 
W sklepie ra-
czej nie mamy 
szansy na to, by 

wyjść z towarem bez płacenia za nie-
go. W wielu miejscach są bramki oraz 
ochrona. W komunikacji miejskiej, ze 
względu na jej masowość (z komunika-
cji korzysta ok. 70 proc. mieszkańców 
Warszawy – red.), bardzo trudno jest 
objąć kontrolą absolutnie wszystkich 
pasażerów. Oczywiście można zwięk-
szyć liczbę kontrolerów. Wymaga 
to jednak ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Należy sobie odpowiedzieć 
na pytanie, czy przy odsetku gapo-
wiczów wynoszącym szacunkowo od 
2 do 8 proc. takie wydatki są uzasad-
nione. Można również pomyśleć o in-
nych rozwiązaniach, np. wprowadzeniu 
obowiązku wsiadania tylko przednimi 
drzwiami. Jednak w Warszawie w go-

www.facebook.com/ztm.warszawa

nasz ekspert często bierze osobi-
ście udział w „akcjach” na mieście. 
tu w czasie Euro 2012
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dzinach szczytu znacznie opóźniłoby 
to wymianę pasażerów. sprawdzić by 
się mogło jedynie na liniach peryfe-
ryjnych, niezbyt mocno obciążonych. 
Można by też pójść np. drogą istam-
bułu, gdzie na przystankach są bramki 
biletowe, jak u nas w metrze, ale to też 
wymaga dodatkowych pieniędzy. sys-
tem kontroli powinien być tak opraco-
wany, aby „gapowicze”, czyli ci pasa-
żerowie, którzy nie poczuwają się do 
obowiązku płacenia za usługę, z której 
korzystają bezprawnie, nie mogli mieć 
pewności, że zawsze im się to uda. 
Obecnie pracujemy nad nowymi za-
sadami i metodami pracy kontrolerów, 
co w efekcie ma przynieść zmniejsze-
nie liczby przejazdów na gapę. innym 
elementem skuteczności kontroli jest 
skuteczność windykacji. Tu też mamy 
coraz lepsze wyniki i nie ma co ukry-
wać, że to między innymi dzięki współ-
pracy z Krajowym rejestrem Długów. 
Wystarczy, że „gapowicz” ma dwa 
przejazdy bez biletu i już trafia na listę 
KrD, a wtedy nie może wziąć kredytu 
na mieszkanie, samochód czy kupić 
telefonu komórkowego. usługa komu-
nikacyjna jest takim samym towarem, 
jak np. usługa fryzjerska. Dlaczego nie 
słychać, że ktoś wychodzi od fryzjera 
bez uiszczenia właściwej opłaty za 
usługę? W komunikacji powinno być 
podobnie, jeśli ktoś nie płaci z preme-
dytacją za dobrze zrealizowaną usługę, 
to nie bójmy się tego nazywać kradzie-
żą i dochodźmy naszych praw, bo prze-
cież to nie ZTM jest okradany a każdy z 
nas – podatników tego miasta. A każdy 
współpasażer przez to dłużej czeka na 
poprawę komfortu podróży. 

mieszkańcy gmin podwarszawskich 
narzekają, że o wiele bardziej od-
czują skutki podwyżki. ceny biletów 
ważnych w obu strefach rzeczy-
wiście zdrożeją znacznie bardziej. 
dlaczego?
Każda gmina musi zapewnić swoim 
mieszkańcom komunikację. Jednak 
zdecydowana większość gmin, zamiast 
organizować transport zbiorowy we 
własnym zakresie, zdecydowała się to 
zadanie powierzyć Warszawie. Oczy-
wiste jest to, że gminy muszą zatem 
współfinansować komunikację na swo-
im terenie. Jednak gminne dotacje nie 
pokrywają nawet połowy kosztów po-

T e M A T  N u M e r u

noszonych przez ZTM na organizację 
komunikacji poza granicami Warszawy. 
Gminy „przerzucają” w ten sposób nie-
jako obowiązek ponoszenia większych 
kosztów podróży na swoich mieszkań-
ców. stąd wynikają tak duże różnice w 
cenach biletów między pierwszą a dru-
gą strefą biletową. Dlatego też miesz-
kańcy gmin podwarszawskich mocniej 
odczuwają podwyżki cen biletów. 

czy ztm jest już w pełni gotowy 
do wprowadzenia w życie no-
wej taryfy? nie będzie żadnych 
niespodzianek?
Nie powinno być większych proble-
mów. Nowe ceny są znane od dawna. 
produkcja biletów „idzie pełną parą”. 
Żeby uniknąć kolejek, zgodnie z ocze-
kiwaniami pasażerów, w tym roku po 
raz pierwszy będziemy prowadzili 
przedsprzedaż biletów. bilety, ale tyl-
ko „kartonikowe” (bilety długookreso-
we ze starej taryfy aktywowane przed 
wejściem w życie nowej zachowają 
ważność – red.) będzie można kupić 
od 3 grudnia we wszystkich pOp-ach. 
przypuszczalnie prowadzenia przed-
sprzedaży podejmie się także część 
właścicieli kiosków z prasą. Na wnio-
sek pasażerów udało nam się również 
wprowadzić rozwiązanie umożliwiają-
ce zakodowanie biletu z nowej taryfy 
na kartę, na której jest wciąż aktywny 
kontrakt ze starej. usprawniliśmy rów-
nież system zwrotów starych biletów. 
Jeśli ktoś będzie chciał oddać ich nie-
wielką ilość – będzie mógł to zrobić 
„od ręki” bez żadnych formalności.

Od początku października prowadzi-
my też bardzo intensywną kampanię 
informacyjną, więc nikt nie powinien 
być zaskoczony. Obawiam się jedynie 
tego, że podwyżka wchodzi w życie w 
dość niefortunnym okresie. pasażero-
wie żyją wtedy świętami i sylwestrem, 
więc część osób może oczywiście za-
pomnieć o wcześniejszym zaopatrze-
niu się w bilety. 1 stycznia, zgodnie z 
prawem, pOp-y będą nieczynne. bilety 
będzie można kupić jedynie w bileto-
matach lub u prowadzących pojazdy. 
uprzejmie prosimy jednak pasażerów, 
by bilety „kartonikowe”, w miarę moż-
liwości, kupili wcześniej aby by unik-
nąć potem ewentualnych przykrych 
niespodzianek. 

nie powinno być więk-
szych problemów. nowe 
ceny są znane od dawna, 
produkcja biletów „idzie 
pełną parą”, będziemy 
prowadzili przedsprze-
daż i usprawniliśmy 
system zwrotów.

www.ztm.waw.pl
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Warto przypomnieć, że pierwszy etap 
zmian taryfowych został wprowadzo-
ny 16 sierpnia 2011 r. Drugi wejdzie w 
życie 1 stycznia 2013 r.

JaK będzie wyglądał cenniK 
biletów obowiązuJący od 
początKu przyszłego roKu 
(ceny biletóW normalnych)? 
bilet 20-minutowy będzie koszto-
wał 3,40 zł, 40-minutowy – 4,60 zł, a 
60-minutowy – 6,40 zł. 

Za bilet jednorazowy ważny tylko 
w pierwszej strefie zapłacimy 4,40 
zł. Tyle samo będzie kosztował bilet 
jednorazowy pojazdowy sprzedawa-
ny w części biletomatów w pojazdach 
komunikacji miejskiej. 

bilet dobowy ważny tylko w pierw-
szej strefie będzie kosztował 15 zł. 
Za bilet 3-dniowy (również tylko na 
pierwszą strefę) będzie trzeba zapła-
cić 30 zł. 

bilety długookresowe imienne waż-
ne w pierwszej strefie będą kosztowa-
ły: 30-dniowy – 100 zł, a 90-dniowy 
– 250 zł. 

Zmieni sią także cena biletu seniora. 
będzie kosztował 50 zł. 

Wraz ze wzrostem cen biletów wzro-
śnie również wysokość opłat dodatko-
wych. Jazda bez biletu będzie koszto-
wała 220 zł, a jazda bez dokumentu 

1 stycznia zmienią się ceny 

WsZYsTKicH bileTóW
ZGODNie Z DecYZJĄ rADY 
WArsZAWY 1 sTYcZNiA 
2013 r. WeJDZie W ŻYcie 
DruGi eTAp ZMiAN W TArY-
Fie bileTOWeJ ObOWiĄZu-
JĄceJ W KOMuNiKAcJi 
MieJsKieJ, OrGANiZOWANeJ 
prZeZ ZArZĄD TrANspOr-
Tu MieJsKieGO. prZYGOTO-
WAliśMY ZATeM KOMpeN-
DiuM WieDZY O NOWeJ 
TArYFie, cZYli cO KAŻDY  
pAsAŻer WieDZieć 
pOWiNieN.

poświadczającego prawo do ulgi – 176 
zł. Za wydanie kolejnej karty sperso-
nalizowanej będzie trzeba zapłacić 
13,20 zł . Opłata manipulacyjna w 
przypadku anulowania wezwania do 
zapłaty wynosić będzie 17,60 zł. 

dlaczego ceny biletów  
muszą wzrosnąć?
Do utrzymania obecnego poziomu ob-
sługi naszych pasażerów oraz podej-
mowania działań rozwijających sto-
łeczny transport zbiorowy niezbędne 
są dodatkowe środki.

1. na stołeczne ulice wyjeżdżają 
ciągle nowe i nowoczesne pojazdy 
komunikacji miejskiej. Komunalne 
spółki transportowe poprawiają ja-
kość świadczonych usług, m.in. po-
przez systematyczną wymianę tabo-
ru na nowoczesny, spełniający rosnące 
wymogi bezpieczeństwa i komfortu 
podróży oraz normy ochrony środo-
wiska. Nowoczesnym taborem dyspo-
nują także działający na zlecenie ZTM 
przewoźnicy prywatni. Tylko w latach 
2011-2012 przewoźnicy wprowadzili 
do ruchu 99 nowych tramwajów (do 
końca tego roku spodziewanych 12 
kolejnych), 200 nowych autobusów (w 
tym roku jeszcze 105 dodatkowych) i 
19 nowych 6-wagonowych pociągów 
szybkiej kolei miejskiej.

W odpowiedzi na potrzeby transpor-
towe mieszkańców, miasto zwiększa 
częstotliwość kursowania komunikacji 
szynowej i autobusowej oraz tworzy 
nowe połączenia. przykładami mogą 
być linie s2 i s3 szybkiej Kolei Miej-
skiej obsługujące m.in. dojazd do por-
tu lotniczego im. Fryderyka chopina, 
oraz wydłużenie linii s9 na Wolę

2. warszawa realizuje ważne in-
westycje komunikacyjne, jak np. bu-
dowa ii linii metra. Trwają prace przy 
nowych trasach tramwajowych i mo-
dernizacja już istniejących.

3. miasto dokłada znaczne kwoty 
do kosztów komunikacji publicznej. 
Do każdego jednorazowego biletu za 
3,60 zł z kasy miasta płynie kolejne 
6,60 zł. Warszawa jest jednym z miast 

www.facebook.com/ztm.warszawa

Wzrosną ceny wszystkich rodzajów biletów

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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o najniższym stopniu pokrycia wydat-
ków komunikacyjnych wpływami z bi-
letów, co bez zmiany taryfy mogłoby 
zahamować dalszy rozwój stołeczne-
go transportu publicznego. 

rozwijająca się sieć komunikacyjna 
oraz bogaty plan inwestycyjny spra-
wiają, że koszty funkcjonowania ko-
munikacji miejskiej z roku na rok są 
coraz wyższe.

pokrycie wydatków wpływami ze 
sprzedaży biletów:

2008 r. – 38,40 proc.
2009 r. – 36,95 proc.
2010 r. – 34,05 proc.
2011 r. – 30,80 proc.
2012 r. – 32,19 proc.

Dla porównania: Gdańsk – 46 proc., 
słupsk – 50 proc., Kraków – 57 proc., 
lublin – 58 proc., Olsztyn – 60 proc. 
(dane za 2011 r.)

4. wzrastają ceny energii: paliwa 
i prądu, a także np. ceny dostępu do 
infrastruktury torowej.

5. ceny biletów w warszawie na tle 
innych polskich miast są niskie. 

Duża różnica jest zwłaszcza w cenach 
biletów 90-dniowych. W Warszawie za 
kontrakt imienny ważny tylko w pierw-
szej strefie trzeba zapłacić 220 zł. W za-
mian za to pasażer może podróżować 
„do woli” wszystkimi liniami dziennymi 
i nocnymi. W innych dużych miastach 
ceny takich biletów kształtują się nastę-
pująco: poznań – 282 zł, Katowice – 296 
zł, Kraków – 276,40 zł (cena biletu ku-
pionego po raz pierwszy, bilet kolejny 
kosztuje 261,70 zł). Jeśli jednak pasażer 
chciałby taki bilet kupić w szczecinie, 
zapłaciłby za niego 422 zł. 

Warto też wspomnieć o tym, że w 
Warszawie pasażer, w ramach jednego 
biletu, ma praktycznie nieograniczone 
możliwości poruszania się po mieście 
oraz po terenie całej aglomeracji. Do 
dyspozycji są autobusy, tramwaje i 
metro oraz pociągi. podróżować mo-
że nie tylko szybką Koleją Miejską, 
ale – w ramach Wspólnego biletu – 
Kolejami Mazowieckimi i składami 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej (na 
pewnym odcinku). ponadto na terenie 
podwarszawskich gmin kursują lokal-
ne autobusowe linie dowozowe, czyli 
popularne „elki”, a także – w ramach 
specjalnej oferty – autobusy Komuni-
kacji Miejskiej Łomianki. Dzięki temu 
w ramach jednego biletu można bez 
przeszkód dojechać np. z Wołomina 
przez Warszawę do legionowa lub ze 
starych babic do radzymina. 

sieć sprzedaży biletów jest, z mie-
siąca na miesiąc, coraz większa. bi-
lety są dostępne w kioskach z prasą 
i na pocztach. punktów kodowania 
Warszawskiej Karty Miejskiej jest już 
ponad tysiąc. sukcesywnie instalo-
wane są kolejne biletomaty w stolicy 
oraz na terenie miejscowości podwar-
szawskich. Jest ich już ponad 300. Au-
tomaty biletowe pojawiają się także w 
autobusach, tramwajach i pociągach 
sKM. bilety w Warszawie kupować 
można również przez telefon komór-
kowy (czasowe i krótkookresowe) 
oraz przez internet (długookresowe). 
Można je kodować nie tylko na karcie 
miejskiej, ale także na elektronicznej 
legitymacji studenckiej, elektronicz-
nej legitymacji uczniowskiej oraz na 
specjalnej karcie płatniczej banku citi 
Handlowego. 

nakłady na komunikację

2008 r.    1,38 mld zł

2009 r.    1,55 mld zł

2010 r.    1,69 mld zł

2011 r.    2,04 mld zł

2012 r.    2,31 mld zł

W 2012 r. na komunikację Warszawa 
wyda więcej niż Kraków, poznań, 
Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Lublin  
i jeszcze kilka innych miast łącznie

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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7. warszawa ma największy tabor 
w polsce, którym przewozi najwię-
cej pasażerów. codziennie na ulice 
Warszawy wyjeżdża ponad 1,5 tys. 
autobusów, 780 tramwajów, 192 wa-
gony metra oraz 20 pociągów szybkiej 
Kolei Miejskiej. dziennie komunikacja 
notuje ponad 2,5 mln przejazdów. 

8. więcej pieniędzy w kasie miasta 
to większe szanse na dofinansowanie 
ważnych projektów środkami z ue. 
Dzięki wpływom z nowej taryfy, zapro-
jektowanych zostanie kolejnych sześć 
stacji ii linii metra. W roku 2013 Komi-
sja europejska zdecyduje, które inwe-
stycje dostaną wsparcie w perspekty-
wie finansowej 2014-2020. Wówczas 
gotowe projekty nowych stacji, wraz 
z pozwoleniami na budowę, znacznie 
zwiększą szansę Warszawy na uzyska-
nie dodatkowych pieniędzy.

Jeśli nie podwyżKa, to co?
Komunikacji miejskiej bez podnie-
sienia cen biletów groziłaby zapaść. 
Zmniejszenie wydatków na komunika-
cję o ok. 120 mln zł (szacowane zwięk-
szenie wpływów ze sprzedaży biletów 
po zmianie cen) spowodowałoby ko-
nieczność zmniejszenia liczby pojaz-
dów w ruchu ze wszystkich środków 
komunikacji. Oznaczałoby to zmniej-
szenie liczby tramwajów w ruchu o 29, 

co mogłoby oznaczać likwidację 1 linii 
o wysokiej częstotliwości kursowania 
(np. linii 9) lub 2 linii o średniej często-
tliwości kursowania. Jednocześnie na 
ulicach byłoby o 40 autobusów mniej, 
co oznaczałoby likwidację 7-8 linii o 
średniej częstotliwości kursowania lub 
likwidację 2 linii kursujących często. 
Jednocześnie z ruchu wycofanych zo-
stałoby 15 wagonów metra, co spowo-
dowałoby spadek liczby miejsc o ok. 
45 tys. dziennie. W tym samym czasie 
z ruchu musiałyby zostać wycofane 
3 pociągi sKM, co oznaczałoby np. 
zmniejszenie o 45 proc. podaży miejsc 
na linii s1. 

Niewprowadzenie podwyżki posta-
wiłoby również pod znakiem zapyta-
nia dalszą przyszłość Wspólnego bile-
tu (czyli specjalnej oferty, dzięki której 
pasażerowie z biletami ZTM mogą po-
dróżować pociągami Kolei Mazowiec-
kich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
oraz autobusami linii lokalnych l-x), 
który w bieżącym roku kosztuje ok. 
120 mln zł.

rezygnacja z podniesienia cen bi-
letów mogłaby także spowodować 
wstrzymanie przygotowań lub reali-
zacji komunikacyjnych inwestycji, np. 
wspomniane wcześniej projektowanie 
sześciu kolejnych stacji ii linii metra. 

www.facebook.com/ztm.warszawa

dziennie komunikacja notuje 
ponad 2,5 mln przejazdów

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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RODZAJE BILETÓW I OPŁAT

 strefa ważności normalny
ulgowy 

50%

BILETY CZASOWE [NA OKAZICIELA] 
(UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH LINII DZIENNYCH I LINII NOCNYCH)

Bilet 20 - minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 20 minut od momentu skasowania 1 2 3,40 zł 1,70 zł

Bilet 40 - minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 40 minut od momentu skasowania 1 2 4,60 zł 2,30 zł

Bilet 60 - minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów do 60 minut od momentu skasowania 1 2 6,40 zł 3,20 zł

BILETY JEDNORAZOWE [NA OKAZICIELA] 
(UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH LINII DZIENNYCH I LINII NOCNYCH)

Bilet jednorazowy uprawniający do przejazdu jednym środkiem transportu od momentu skasowania,  
nie dłużej jednak niż przez 120 minut.

1  4,40 zł 2,20 zł
1 2 7,00 zł 3,50 zł

Bilet jednorazowy pojazdowy uprawniający do przejazdu wyłącznie tym środkiem transportu,  
w którym został zakupiony, nie dłużej jednak niż przez 120 min. Bilet zakupiony w specjalnie  
oznakowanym automacie biletowym nie wymaga skasowania w kasowniku.

1  4,40 zł 2,20 zł

1 2 7,00 zł 3,50 zł

BILETY KRÓTKOOKRESOWE [NA OKAZICIELA] 
(UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH LINII DZIENNYCH I LINII NOCNYCH)

Bilet dobowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 24 godzin od momentu skasowania
1  15,00 zł 7,50 zł
1 2 24,00 zł 12,00 zł

Bilet 3 - dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania  
do godziny 23.59 trzeciego dnia terminu ważności

1  30,00 zł 15,00 zł
1 2 48,00 zł 24,00 zł

BILETY DŁUGOOKRESOWE [IMIENNE] 
(UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH LINII DZIENNYCH I LINII NOCNYCH)

Bilet 30 - dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania  
do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności

1  100,00 zł 50,00 zł
1 2 196,00 zł 98,00 zł

Bilet 90 - dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania  
do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności

1  250,00 zł 125,00 zł
1 2 474,00 zł 237,00 zł

BILETY DŁUGOOKRESOWE [NA OKAZICIELA] 
(UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA ZE WSZYSTKICH LINII DZIENNYCH I LINII NOCNYCH)

Bilet 30 - dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania  
do godziny 23.59 trzydziestego dnia terminu ważności

1 2 230,00 zł 115,00 zł

Bilet 90 - dniowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu skasowania  
do godziny 23.59 dziewięćdziesiątego dnia terminu ważności

1 2 600,00 zł 300,00 zł

BILET SENIORA

Bilet seniora imienny dla osób, które ukończyły 65. rok życia uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów od momentu  
skasowania do godziny 23.59 trzysta sześćdziesiątego piątego dnia terminu ważności lub trzysta sześćdziesiątego szóstego dnia  
terminu ważności o ile obejmuje dzień 29 lutego. Bilet ważny jest z dokumentem tożsamości potwierdzającym wiek pasażera  
(do biletu nie stosuje się innych ulg dotyczących przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie)

1 2 50,00 zł

OPŁATY DODATKOWE I INNE OPŁATY

1. Opłata dodatkowa za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - stanowi 50-krotność  
ceny biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie 1

220,00 zł

2. Opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego  
przejazdu - stanowi 40-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie 1

176,00 zł

3. Opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej  
przyczyny - stanowi równowartość ceny biletu 90-dniowego na okaziciela, normalnego, obowiązującego w 1 i 2 strefie

600,00 zł

4. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 bezpośrednio u kontrolera biletów  
na miejscu kontroli - wysokość opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 obniża się odpowiednio o 40%

132,00 zł / 105,60 zł

5. W przypadku uiszczenia opłat dodatkowych wymienionych w punkcie 1 i 2 najpóźniej w ciągu 7 dni od daty  
wystawienia dokumentu zobowiązującego do tej opłaty - wysokość opłat dodatkowych wymienionych w punkcie  
1 i 2 obniża się odpowiednio o 30%

154,00 zł / 123,20 zł

6. Opłata dodatkowa za wydanie kolejnej nowej spersonalizowanej karty zbliżeniowej - stanowi 3-krotność  
ceny biletu jednorazowego normalnego, obowiązującego wyłącznie w strefie 1

13,20 zł

7. Opłata manipulacyjna za czynności związane z pobraniem opłaty dodatkowej lub wystawieniem wezwania  
do zapłaty w przypadku ich anulowania - stanowi 4-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego,  
obowiązującego wyłącznie w strefie 1

17,60 zł

8. Opłata manipulacyjna za przyjęcie biletu do zwrotu - 20% wartości nominalnej biletu, nie więcej jednak niż 50,00 zł -

9. Przewóz bagażu i zwierząt nie podlega opłacie -

http://www.ztm.waw.pl/?c=133&l=1
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podstawowy warunek, jaki trzeba 
spełnić by z biletów ze „starej” taryfy 
korzystać również po 1 stycznia 2013 
r. jest taki, że bilety będą musiały 
zostać skasowane lub aktywowane 
przed wejściem w życie nowej taryfy 
biletowej, czyli najpóźniej 31 grudnia 
2012 r. o godz. 23.59. bilety takie będą 
honorowane do końca swojego termi-
nu ważności. 

W przypadku biletów kodowanych 
na Warszawskiej Karcie Miejskiej (do-
bowych, 3-, 30- i 90-dniowych) moż-
liwe będzie zakodowanie maksymal-

można zwrócić,  
Ale MOŻNA i WYKOrZYsTAć
Z cZęści bileTóW Z ObO-
WiĄZuJĄceJ ObecNie, cZYli 
DO 31 GruDNiA 2012 r., 
TArYFY, bęDZie MOŻNA 
JesZcZe KOrZYsTAć róW-
NieŻ WTeDY, GDY ZAcZNie 
ObOWiĄZYWAć NOWY 
ceNNiK. NA JAKicH 
ZAsADAcH?

nie dwóch kontraktów tego samego 
typu i rodzaju. Gdy pierwszy z nich 
aktywujemy przed 1 stycznia 2013 r. 
drugi aktywuje się automatycznie po 
wygaśnięciu pierwszego. 

Ze skasowanych lub aktywowanych 
przed 1 stycznia 2013 r. biletów bę-
dzie można korzystać maksymalnie do 
30 czerwca roku 2013. Z wyjątkiem bi-
letów seniora, z których będzie można 
korzystać maksymalnie do 30 grudnia 
2013 r. 

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
pasażerów przygotowaliśmy nowe 
zasady zwrotów biletów, ułatwiające 
oddawanie „starych” biletów osobom, 
którym pozostało ich niewiele.

bilety nieskasowane lub nieakty-
wowane (wszystkie rodzaje oprócz 
biletu jednorazowego pojazdowego) 
o wartości nieprzekraczającej 50 
zł będzie można zwracać „od ręki”, 
bez żadnych formalności. Zwroty o 
wartości przekraczającej 50 zł, ale w 
liczbie mniejszej niż 250 sztuk, będą 
przyjmowane jedynie po podpisa-
niu odpowiedniego oświadczenia i 
okazaniu dokumentu tożsamości lub 
zwrocie dokumentu zakupu. biletów 
w liczbie większej niż 250 sztuk nie 
będzie można zwracać. będą one mo-
gły zostać jedynie wymienione – za 
ewentualną dopłatą – na bilety z no-
wej taryfy. Wymiana będzie możliwa 
jedynie w punkcie Obsługi pasażerów 
ZTM na Młocinach. 

bilety będzie można zwracać we 
wszystkich punktach obsługi pasa-
żerów ztm (przy ul. Żelaznej, na sta-

cjach metra: centrum, świętokrzyska, 
ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, plac 
Wilsona, Marymont, na węźle komu-
nikacyjnym Młociny, na pętli autobu-
sowej przy Dworcu Wschodnim od 
strony ul. lubelskiej oraz na lotnisku 
chopina) do 30 czerwca 2013 r. w 
trakcie zwrotów nie będzie pobie-
rana opłata manipulacyjna. Opłata 
manipulacyjna będzie pobierana za to 
w przypadku zwrotów aktywowanych 
wcześniej biletów długookresowych, 
dlatego – zamiast oddawać – najlepiej 
będzie je wykorzystać.

Zwrotu biletu imiennego zakodowa-
nego na spersonalizowanej Warszaw-
skiej Karcie Miejskiej będzie mógł do-
konać tylko właściciel karty lub osoba 
przez niego upoważniona (na podsta-
wie pisemnego upoważnienia). 

Taryfowa kampania informacyjna 
prowadzona przez Zarząd Transpor-
tu Miejskiego została już zauważona 
przez wielu pasażerów. Niektórzy 
spośród nich pytają jednak, dlacze-
go kampania rozpoczęła się już teraz, 
choć do zmiany taryfy zostało jeszcze 
ponad dwa i pół miesiąca. Odpowiedź 
jest prosta. Zależy nam na tym, by pa-
sażerowie, wiedząc o zbliżającej się 
zmianie taryfy, już teraz mogli sobie 
jak najlepiej zaplanować korzystanie z 
komunikacji miejskiej pod kątem zaku-
pu odpowiednich biletów, zarówno ro-
dzaju jak i ilości jakie będą im potrzeb-
ne jeszcze w tym roku. Dzięki temu 
będą mogli uniknąć niepotrzebnego 
robienia „zapasów” „starych” biletów, 
które potem będą musieli zwracać. 
Dzięki temu również kolejki w punk-
tach Obsługi pasażerów ZTM będą 
mniejsze, a osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą (np. właściciele kio-
sków z prasą) nie będą niepotrzebnie 
„blokować” kolejek pasażerom, którzy 
będą chcieli zwrócić dosłownie kilka 
sztuk biletów. 

stare bilety będzie można zwracać 
we wszystkich punktach obsługi 
pasażerów ZtM

http://www.ztm.waw.pl
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bilet długookresowy 
OpŁAcA się NAJbArDZieJ
cHOć WZrOsNĄ ceNY WsZYsTKicH rODZAJóW bileTóW, 
sTAli „KlieNci” WArsZAWsKieJ KOMuNiKAcJi MieJsKieJ 
pODWYŻKi ODcZuJĄ W NAJMNieJsZYM sTOpNiu. ceNY bile-
TóW 30- i 90-DNiOWYcH iMieNNYcH WZrOsNĄ NAJMNieJ. 
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bardzo popularny bilet 30-dniowy 
imienny ważny tylko w pierwszej strefie 
zdrożeje o 10 zł. cena biletu 90-dnio-
wego imiennego ważnego również tyl-
ko na obszarze pierwszej strefy bileto-
wej wzrośnie z 220 do 250 zł. kupując 
nawet po podwyżce bilet 90-dniowy 
pasażer za miesiąc korzystania z ko-
munikacji zapłaci nieco ponad 83 
złote – czyli mniej, niż kupując bilet 
30-dniowy przed podwyżką! 

Jeśli pasażer korzystający z komuni-
kacji miejskiej w pierwszej strefie dwa 
razy dziennie, i to tylko w dni powsze-
dnie, kupowałby po podwyżce wyłącz-
nie bilety jednorazowe, musiałby mie-
sięcznie wydać na ten cel ok. 176 zł. Ko-
rzystając z biletu 30-dniowego zaosz-
czędzi więc 76 zł. przez trzy miesiące 
musiałby wydać na bilety jednorazowe 
ok. 528 zł, czyli zakup biletu 90-dnio-
wego pozwoli mu zaoszczędzić ok. 278 
zł! W rzeczywistości jednak te oszczęd-
ności mogą być znacznie większe. bi-
let długookresowy upoważnia bowiem 
do nieograniczonej liczby przejazdów 
po całej Warszawie, a ważny w obu 
strefach – po całej aglomeracji. posia-
dacz takiego biletu może korzystać ze 
wszystkich środków transportu: auto-

busów, tramwajów, metra, pociągów 
sKM a także Kolei Mazowieckich i WKD 
(w ramach Wspólnego biletu). Dodat-
kowo może również, bez dodatkowych 
opłat, korzystać z parkingów p+r. 

bilety długookresowe można ponad-
to kupić niemal wszędzie. są dostęp-
ne w kioskach z prasą i na pocztach. 
punktów kodowania Warszawskiej 
Karty Miejskiej jest już ponad tysiąc. 
sukcesywnie instalowane są kolejne 
biletomaty w stolicy oraz na terenie 
miejscowości podwarszawskich. W su-
mie jest ich już ponad 300. bilety ku-
pować można również przez internet. 
Można je kodować nie tylko na karcie 
miejskiej, ale także na elektronicznej 
legitymacji studenckiej, elektronicz-
nej legitymacji uczniowskiej oraz na 
specjalnej karcie płatniczej banku citi 
Handlowego. 

Wiele osób zapowiada, że po pod-
wyżce przesiądzie się do samocho-
dów, bo będzie taniej i szybciej. Nie 
będzie! Dla zmotoryzowanych zakup 
biletu długookresowego to nie tylko 
sposób na zaoszczędzenie  czasu, ale 
także pieniędzy. przeliczmy – w nowej 
taryfie bilet 30-dniowy imienny ważny 
w pierwszej strefie będzie kosztował 
tyle co ok. 17 litrów benzyny (przy za-
łożeniu ceny 6 zł za litr). Z taką ilością 
paliwa w baku kierowca daleko nie za-
jedzie. przeliczenie na benzynę poka-
zuje także opłacalność biletu dwustre-
fowego, który będzie „kosztował” ok. 
33 litrów benzyny. bilet ZTM uprawnia 
do nieograniczonej liczby przejazdów. 
Można dojeżdżać do pracy, wybrać się 
do kina, na zakupy, nie martwiąc się o 
miejsce do parkowania, o drobne do 
parkomatu czy o bezpieczny powrót 
do domu, np. po rodzinnej uroczystości 
lub spotkaniu ze znajomymi.

Komunikacja miejska dzięki uprzy-
wilejowaniu, w tym przede wszystkim 
buspasom, na coraz większej liczbie 
tras, szczególnie przez centrum mia-
sta, jest nieporównywalnie szybsza niż 
samochody osobowe. W czasie budo-
wy centralnego odcinka ii linii metra i 
podczas realizacji innych kluczowych 
inwestycji, autobusy korzystają z do-
datkowych priorytetów. 

posiadacz biletu dłu-
gookresowego może 
korzystać ze wszystkich 
środków transportu 
oraz parkingów p+r.

Jeden bilet a tyle możliwości

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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zakoduj „nowy” przed 
wygaśnięciem „starego”
WAŻNA iNFOrMAcJA DlA 
pOsiADAcZY bileTóW DŁu-
GOOKresOWYcH JesT TAKA, 
Że bęDĄ MOGli NA JeDNeJ 
KArcie pOŁĄcZYć bileT Ze 
„sTAreJ” TArYFY Z KONTrAK-
TeM Z NOWeGO ceNNiKA.

20
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Na karcie mogą być zakodowane mak-
symalnie dwa kontrakty tego samego 
rodzaju i typu. W związku z tym, je-
śli ktoś po 1 stycznia 2013 r., będzie 
miał na karcie wciąż aktywny kontrakt 
np. 90-dniowy ze „starej” taryfy, bę-
dzie mógł na niej zakodować bilet 
90-dniowy z nowej taryfy bez obawy 
utraty „starego” kontraktu. co ważne, 
drugi kontrakt zostanie aktywowa-
ny automatycznie po wygaśnięciu 
pierwszego. 

Ważne jednak, by drugi kontrakt był 
tego samego rodzaju i typu, co pierw-
szy. W przeciwnym wypadku pierw-
szy, wciąż aktywny kontrakt, zostanie 

z karty usunięty, czyli np. jeśli posia-
dacz aktywnego biletu 30-dniowego 
ze „starej” taryfy zakoduje na niej bilet 
90-dniowy z nowej, straci ten pierw-
szy bilet. ponadto, w takiej sytuacji 
pasażerowi nie przysługuje zwrot 
pieniędzy za niewykorzystaną część 
biletu. Mówi o tym paragraf 6 ustaleń 
dodatkowych do taryfy przewozowej. 

Warto zatem, by pasażerowie re-
gularnie sprawdzali datę ważności 
swoich biletów oraz oczywiście, by 
zawsze pamiętali, jakim rodzajem i 
typem biletu się posługują. Dzięki te-
mu unikną ewentualnych przykrych 
niespodzianek. 

http://www.ztm.waw.pl
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cena biletu seniora  
NieZNAcZNie W Górę
1 sTYcZNiA prZYsZŁeGO 
rOKu ZMieNi się ceNA 
róWNieŻ bileTu seNiOrA, 
KTórY bęDZie KOsZTOWAŁ  
O 10 ZŁ WięceJ. 

Gdy w sierpniu 2011 r. wszedł w życie 
pierwszy etap reformy taryfy biletowej, 
zmieniły się ceny wszystkich biletów – 
z wyjątkiem biletu seniora. W drugim 
etapie, od 1 stycznia 2013 r. wzrośnie 
również jego cena. będzie kosztował 50 
zł (co daje cenę 4,17 zł miesięcznie). W 
dalszym ciągu jednak zakup takiego bi-
letu będzie bardzo korzystny cenowo. 
bilet seniora, z którego mogą korzystać 
pasażerowie między 65 a 70 rokiem ży-
cia (osoby, które ukończyły 70. rok ży-
cia mają uprawnienia do bezpłatnych 
przejazdów), ważny jest przez 365 dni 

od momentu skasowania i upoważnia 
do nieograniczonej liczby przejazdów 
wszystkimi środkami komunikacji miej-
skiej organizowanej przez ZTM (w obu 
strefach), a także pociągami Kolei Ma-
zowieckich i Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej (w ramach oferty Wspólny bilet 
ZTM-KM-WKD). 

Warto taki bilet zakodować i aktywo-
wać jeszcze przed 1 stycznia 2013 r. Wte-
dy będzie można z niego korzystać przez 
pełne 365 dni, oszczędzając przy tym 10 
zł. Z biletu seniora kupionego według 
starej taryfy (i aktywowanego przed 1 
stycznia 2013 r.) będzie można korzystać 
maksymalnie do 30 grudnia 2013 r.

przy okazji warto przypomnieć, że 
nie tylko seniorzy są grupą pasażerów, 
o których Warszawa dba poprzez wpro-
wadzenie przepisów taryfowych uła-
twiających im korzystanie z komunikacji 

miejskiej. przepisy taryfowe obejmują 
ochroną także osoby niepełnosprawne, 
bezrobotnych, osoby w gorszej sytuacji 
materialnej czy rodziny wielodzietne. 

Jedną z takich grup są osoby nie-
pełnosprawne. bezpłatnie podróżo-
wać komunikacją miejską mogą: osoby 
uznane za całkowicie niezdolne do 
pracy i samodzielnej egzystencji (wraz 
z opiekunami), osoby niepełnosprawne 
w stopniu znacznym, ociemniali oraz 
upośledzeni umysłowo. uprawnienie 
to dotyczy także dzieci i młodzieży 
dotkniętej niepełnosprawnością lub 
inwalidztwem, jednak nie dłużej niż do 
ukończenia 26. roku życia. Do przejaz-
dów ulgowych prawo mają z kolei osoby 
niepełnosprawne w stopniu umiarkowa-
nym (po ukończeniu 26. roku życia), a 
także osoby uznane za całkowicie nie-
zdolne do pracy (także po ukończeniu 
26. roku życia).

inną grupę stanowią emeryci, renciści 
i seniorzy. emeryci i renciści, którzy nie 
ukończyli 65. roku życia, mogą podró-
żować z biletami ulgowymi. 

Trzecia grupa to bezrobotni oraz 
osoby w trudnej sytuacji materialnej. 
bezpłatnie warszawską komunikacją 
miejską podróżować mogą osoby ko-
rzystające z pomocy Ośrodka pomocy 
społecznej, ale tylko te, które podpi-
sały kontrakty socjalne, czyli umowy 
określające zasady współdziałania z 
Ops. bezpłatnie z komunikacji korzy-
stać mogą także bezrobotni uczestni-
czący w programie „szansa na pracę” 
oraz bezrobotni, którzy stracili prawo 
do zasiłku (uprawnienie to obowiązuje 
tylko w dniu obowiązkowej wizyty w 
urzędzie). 

Kolejną grupę stanowią dzieci. Do 
ukończenia 20. roku życia bezpłatnie 
z komunikacji miejskiej korzystać mo-
gą dzieci z rodzin wielodzietnych, czyli 
takich, w których jest czworo lub wię-
cej dzieci. uprawnienie do bezpłatnych 
przejazdów zyskały również dzieci z 
rodzinnych domów dziecka oraz z ro-
dzin zastępczych. przysługuje im ono 
nie dłużej niż do ukończenia 20. roku 
życia. 

Z Biletu seniora mogą korzystać osoby 
między 65. a 70. rokiem życia

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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proszę „połówkę”
cZerWONeGO
cHOć ZMieNiĄ się ceNY WsZYsTKicH rODZAJóW 
bileTóW, icH WZOrY pOZOsTANĄ TAKie sAMe. ZOsTANĄ 
DO NicH JeDNAK WprOWADZONe NieWielKie 
„KOsMeTYcZNe” ZMiANY”. 

W dalszym ciągu będą obowiązywać 
wzory biletów, które zostały wprowa-
dzone w sierpniu 2011 r. pasażerowie 
warszawskiej komunikacji zaakcep-
towali je i już się do nich przyzwy-
czaili. przypomnijmy – każdy rodzaj 
biletu jest innego koloru, co ułatwia 
ich jednoznaczną identyfikację. 
Dla przykładu: bilet jednorazowy 
ważny tylko w pierwszej strefie jest 
czerwony, bilet 20-minutowy – zie-
lony, dobowy – błękitny, 3-dniowy 
– fioletowy. 

Nie ma również problemów z od-
różnieniem „na pierwszy rzut oka” bi-
letów normalnych i ulgowych. bilety 
normalne są jednolitymi, kolorowymi 
kartonikami. ulgowe mają niewielki, 
biały pasek z lewej strony. 

Warto podkreślić, że na biletach 
papierowych są również informacje 
w języku angielskim. W starej tary-
fie po angielsku są tylko informacje 
o rodzaju biletu. W nowej dodana zo-
stanie informacja o tym, w których 
strefach dany bilet będzie ważny. 
Drugą z wprowadzanych modyfika-
cji będzie dodanie, na bardzo wąskim 
pasku umieszczonym u góry i u dołu 
biletu, obok napisu „Zarząd Trans-
portu Miejskiego”, napisu „Miasto 
stołeczne Warszawa”. 

warto zwrócić również uwagę na 
wzory biletów, jakie będą sprze-
dawane przez biletomaty. zamiast 
kolorowych, będą szare z cienkim 
czerwonym paskiem u dołu oraz lo-
gotypem ztm u góry. Nie zmienią się 
również wzory biletów pojazdowych. 
będą to w dalszym ciągu bilety w po-
staci „paragonu” z wydrukowanym 
kodem Qr. 

Wzory biletóW jednorazoWych

wzory biletu poJazdowego

Wzór biletu z biletomatu

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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Wzory biletóW krótkookresoWych

Wzory biletóW czasoWych

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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gminy przerzucają koszty  

NA MiesZKAńcóW
Wielu pAsAŻeróW ZADAJe 
NAM pYTANiA, Z cZeGO 
WYNiKAJĄ TAK DuŻe róŻNi-
ce W ceNAcH bileTóW 
KOMuNiKAcJi MieJsKieJ 
MięDZY pierWsZĄ A DruGĄ 
sTreFĄ. ZADAJĄ TAKŻe 
pYTANiA O TO, DlAcZeGO 
MiesZKAńcY GMiN pODWAr-
sZAWsKicH W WięKsZYM 
sTOpNiu ODcZuJĄ pODWYŻ-
Kę, NiŻ OsObY MiesZKAJĄce 
W sTOlicY. cZAs Więc 
rOZWiAć WĄTpliWOści.
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Na początek krótkie przypomnienie. 
Od 1 stycznia 2013 r. bilet 30-dnio-
wy imienny ważny tylko w pierwszej 
strefie zdrożeje z 90 do 100 zł, a cena 
takiego biletu ważnego w obu stre-
fach wzrośnie ze 156 do 196 zł. bilet 
90-dniowy ważny tylko w pierwszej 
strefie kosztuje obecnie 220 zł. Od 
stycznia jego cena wzrośnie do 250 zł. 
Za taki sam bilet ważny w obu strefach 
biletowych trzeba obecnie zapłacić 
370 zł. po podwyżce jego cena będzie 
wynosiła 474 zł.

Odpowiadając na pytania pasaże-
rów, kierowane do ZTM, warto na po-
czątku przybliżyć zasady organizacji 
komunikacji miejskiej poza granicami 
administracyjnymi Warszawy, a także 
podstawy prawne, na jakich opiera się 
współpraca między ZTM a gminami 
podwarszawskimi. 

każda gmina, zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym, jest zobowią-
zana do zaspokajania zbiorowych po-
trzeb wspólnoty w zakresie lokalne-
go transportu zbiorowego (art. 7 ust 
1 pkt 4). gminy podwarszawskie, do-
strzegając wymierne korzyści dla swo-
ich mieszkańców płynące z realizacji 
tych zadań w ramach zintegrowanego 
z Warszawą systemu transportowego 
(m.in. wspólny bilet, oszczędność czasu 

i pieniędzy, zmniejszenie zatłoczenia 
ulic, zwiększenie bezpieczeństwa), a 
także wieloletnie doświadczenie ZTM 
w organizacji komunikacji zbiorowej, 
powierzyły realizację tego zadania 
właśnie warszawie. 

Znowelizowana ustawa o publicz-
nym transporcie zbiorowym wymaga – 
do prowadzenia komunikacji miejskiej 
poza granicami administracyjnymi jed-
nej gminy – utworzenia związku mię-
dzygminnego lub zawarcia międzyg-
minnego porozumienia. Konsekwencją 
zawarcia takiego porozumienia jest 
obowiązek udziału danej gminy w 
kosztach realizacji powierzonego za-
dania. Mówiąc prościej, gminy – które 
zleciły realizację obsługi komunika-
cyjnej – muszą za nią zapłacić! Obec-
nie ZTM, w imieniu m.st. Warszawy, ma 
podpisane porozumienia z 31 gminami 
oraz z powiatem wołomińskim.

Miasto st. Warszawa nie ma podstaw 
prawnych do tego, by samodzielnie 
organizować transport podmiejski na 
terenie gmin, z którymi nie zawarło 
takiego porozumienia. Nie ma także 
podstaw do organizacji i finansowa-
nia przez m. st. Warszawę transportu 
w zakresie wykraczającym poza ra-
my finansowe ustalone w zawartym 
porozumieniu. 

należy zauważyć, że coraz więk-
sza atrakcyjność warszawskiej ko-
munikacji miejskiej wynika z syste-
matycznie realizowanych działań 
skupiających się na odnowie taboru 
komunikacyjnego, poprawie oferty 
przewozowej i komfortu przejazdu. a 
to wymaga sukcesywnego zwiększa-
nia wydatków budżetowych na funk-
cjonowanie transportu zbiorowego. 
Warszawa zwiększa systematycznie 
wydatki na funkcjonowanie komunika-
cji zbiorowej, z ok. 1 mld w roku 2004 
do ponad 2,3 mld w bieżącym roku (ok. 
18 proc. wydatków z budżetu, 116,19 
zł miesięcznie na mieszkańca). 

Zwiększa się także udział gmin pod-
warszawskich w finansowaniu obsługi 
komunikacyjnej, jednak w dalszym cią-
gu przekazywane przez gminy dotacje 

www.ztm.waw.pl

Gminy podwarszawskie powierzyły 
organizację komunikacji ZtM

http://www.ztm.waw.pl
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nie pokrywają nawet połowy rzeczy-
wistych kosztów transportu publicz-
nego poza granicami Warszawy. średni 
udział współfinansowania przez gminy 
w latach 2004-2006 wynosił tylko ok. 
20 proc. kosztów ponoszonych przez 
ZTM. w kolejnych latach wskaźnik po-
krycia kosztów przez gminy systema-
tycznie rósł – do 25 proc. w 2008 r., 
do 30 proc. w 2010 r. i do 40 proc. w 
roku 2011 i 2012 (w przypadku trans-
portu kolejowego w dalszym ciągu 
ok. 30 proc.). Gminy podwarszawskie 
przeznaczają na komunikację od ok. 
0,2 proc. (Góra Kalwaria) do ok. 6,6 
proc. (Łomianki) swojego budżetu. W 
przeliczeniu na mieszkańca (miesięcz-
nie) gminy na transport zbiorowy wy-
dają od 0,23 zł (Wołomin) do 21,73 zł 
(Wieliszew). 

Gminy podwarszawskie współfi-
nansując komunikację na tak niskim 
poziomie „przerzucają” niejako obo-
wiązek ponoszenia większych kosztów 
na swoich mieszkańców. stąd wynikają 
tak duże różnice w cenach biletów mię-
dzy pierwszą a drugą strefą biletową. 
Dlatego też również mocniej odczuwa-
ją oni podwyżki cen biletów. 

Gminy, które chciałyby być objęte 
pierwszą strefą biletową powinny w 

większym stopniu 
współfinansować 
komunikację na 
swoim terenie – 
przynajmniej na 
poziomie 60 proc. 
To do danej gminy 
należy wybór, czy 
chce znajdować 
się w pierwszej 
strefie taryfowej z 
niższymi opłatami 
za przejazdy przez 
pasażerów, ale 
wyższym pozio-
mem dofinanso-
wania przez gmi-
nę lub w drugiej 
strefie taryfowej 
z niższym udzia-
łem własnym, ale 
wyższymi cenami 
biletów dla pasa-
żerów. i nie ma 
tu mowy o żad-
nym dyktacie ze 

strony warszawy. każda gmina jest 
suwerenna i samodzielnie, w trosce 
o dobro swoich mieszkańców, podej-
muje odpowiednie decyzje. 

Jeśli jednak spojrzeć na rzeczywiste 
koszty podróży, jakie ponoszą pasaże-
rowie zarówno w pierwszej jak i dru-
giej strefie, paradoksalnie okaże się, 
że pasażerowie korzystający z biletów 
ważnych w obu strefach biletowych po 
podwyżce… będą podróżować nieco 
taniej od pasażerów używających bile-
tów ważnych tylko w pierwszej strefie. 
Jak to możliwe?

Z wykonanej analizy liczby przejaz-
dów wykonywanych przez pasażerów 
w obu strefach biletowych wynika, że 
pasażerowie korzystający z biletów 
30-dniowych imiennych ważnych 
tylko w pierwszej strefie za jeden 
przejazd zapłacą po podwyżce 2,38 
zł, a posiadacze biletów 30-dniowych 
imiennych ważnych w obu strefach 
– 2,33 zł. pasażerowie podróżujący 
na podstawie biletów 90-dniowych 
imiennych ważnych tylko w pierwszej 
strefie zapłacą po podwyżce za jeden 
przejazd 1,98 zł, a osoby korzystające 
z takich biletów ważnych w obu stre-
fach – 1,88 zł. 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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dotrzeć do pasażerów 
Z iNFOrMAcJĄ
TrWA prOWADZONA prZeZ 
ZTM TArYFOWA KAMpANiA 
iNFOrMAcYJNA. iNFOrMA-
cJe sĄ DOsTępNe We 
WsZYsTKicH MieJscAcH, W 
KTórYcH sĄ pAsAŻerOWie 
KOrZYsTAJĄcY Z KOMuNiKA-
cJi MieJsKieJ. 16 lisTOpADA 
rOZpOcZNie się JeJ DruGi 
eTAp. 
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Od 16 listopada w pojazdach komuni-
kacji miejskiej, w pociągach KM i WKD, 
w gablotach na stacjach i na Dworcu 
centralnym oraz w punktach Obsługi 
pasażerów ZTM pojawi się druga wer-
sja plakatów informacyjnych. Tego 
dnia również do pojazdów komunika-
cji miejskiej trafi drugi „rzut” ulotek. 
ulotki, będą się potem pojawiały rów-
nież 3, 19 i 28 grudnia. Od 16 listopa-
da po raz kolejny będzie można obej-
rzeć spoty informacyjne w tVp war-
szawa. pojawią się także na ekranach 
lcd w pojazdach komunikacji miej-
skiej i pociągach km. Dodatkowo, od 
tego dnia na ekranach biletomatów 

(stacjonarnych i mobilnych) będzie 
się pojawiała plansza informująca o 
zmianie taryfy. 

Ostatni etap kampanii informacyj-
nej rozpocznie się 28 grudnia. Wtedy 
w pojazdach komunikacji miejskiej, 
pociągach, gablotach na dworcu 
centralnym w pop pojawi się trze-
cia wersja plakatu informacyjnego, 
który będzie eksponowany do koń-
ca stycznia. Tego dnia wymienione 
również zostaną plansze na ekranach 
biletomatów. będzie można także 
obejrzeć spoty w telewizji oraz na 
ekranach lcD w pojazdach. 

http://www.ztm.waw.pl
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abc bezpieczeństwa, 
cZYli aKADeMiA beZpiecZNeGO MAlucHA

projekt edukacyjny jest adresowa-
ny do uczniów pierwszych klas szkół 
podstawowych. Jego głównym celem 
jest pomoc w kształtowaniu prawidło-
wych (bezpiecznych i kulturalnych) 
zachowań uczniów na przystankach i 
w środkach komunikacji publicznej – 
oczekiwania na pojazd, wsiadania, ka-
sowania biletu, przemieszczania się w 
pojeździe i wysiadania.

W szkołach nauczyciele uczą zasad 
bezpiecznego poruszania się po drodze 
i przemieszczania się środkami komuni-
kacji miejskiej, ale nie mają możliwości 
przeprowadzenia zajęć praktycznych 
bezpośrednio w autobusie, tramwaju 
czy metrze. stąd też propozycja Zarzą-
du Transportu Miejskiego. Zgodnie z 
nową podstawą programową kształce-
nia ogólnego uczeń kończący pierwszą 
klasę powinien wiedzieć: jak należy bezpiecznie poruszać się • 

na drogach (w tym na rowerze) i ko-
rzystać ze środków komunikacji; 
jak zachować się w sytuacji zagroże-• 
nia – zna telefony alarmowe i potrafi 
powiadomić dorosłych.
Zajęcia w autobusie będą prze-

prowadzane przez instruktora, po-
siadającego doświadczenie w pracy 
z młodszymi dziećmi. Zastosowanie 
aktywnych metod i form pracy, m.in. 
działania praktyczne, gry i zabawy 
dydaktyczne oraz metod opartych na 
obserwacji sprzyjać będzie koncentra-
cji uczniów wokół zagadnień meryto-
rycznych i wzmocni pracę szkoły oraz 
domu w zakresie korzystania ze środ-
ków transportu miejskiego. ćwiczenia 
praktyczne zostaną przeprowadzone 
w miejscach zapewniających bezpie-
czeństwo dzieciom i innym uczestni-
kom ruchu drogowego.

to trzecia edycja kampanii eduka-
cyjnej „abc bezpieczeństwa”, orga-
nizowanej przez zarząd transportu 
miejskiego. wcześniej akcją zostały 
objęte szkoły podstawowe z bia-
łołęki oraz pragi. każdy z uczniów 
uczestniczących w projekcie, otrzy-
ma książeczkę edukacyjną „z bileci-
kiem bezpiecznie po warszawie”.
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ZArZĄD TrANspOrTu MieJsKie-
GO rOZpOcZĄŁ TrZeciĄ eDY-
cJę prOJeKTu eDuKAcYJNeGO 
„Abc beZpiecZeńsTWA”, sKie-
rOWANĄ DO ucZNióW pierW-
sZYcH KlAs sZKóŁ pODsTAWO-
WYcH. W rAMAcH prOJeKTu 
ODbęDĄ się ZAJęciA W spe-
cJAlNYM AuTObusie OrAZ 
ZOsTANĄ uDOsTępNiONe 
MATeriAŁY eDuKAcYJNe DO 
prZeprOWADZeNiA ZAJęć W 
sZKOŁAcH. prOJeKT JesT 
reAliZOWANY OD 24 pAźDZier-
NiKA DO KOńcA MAJA prZY-
sZŁeGO rOKu, W sZKOŁAcH 
pODsTAWOWYcH ZlOKAliZO-
WANYcH W DZielNicY WAWer. 

www.facebook.com/ztm.warszawa
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pomysł na kampanię „pomyśl o innych, 
nie jesteś tu sam”, której celem jest wy-
robienie i utrwalenie w grupie docelo-
wej pozytywnych nawyków podczas 
korzystania z komunikacji miejskiej, 
czyli uwrażliwienie ludzi na potrzeby 
i komfort podróży innych osób – pasa-
żerów komunikacji miejskiej powstał 
na podstawie skarg, jakie wpływały do 
Zarządu Transportu Miejskiego. 

W ramach kampanii przeprowadzi-
liśmy sondę, pytając co najbardziej 
przeszkadza pasażerom komunikacji 
miejskiej w zachowaniu innych współ-
pasażerów. W sondzie wzięło udział 
ponad 6,5 tys. osób. przygotowaliśmy 
proste, czytelne plakaty, każdy doty-
czący innego zachowania, wskazanego 
w sondzie. Tak powstały trzy odsłony 
kampanii „pomyśl o innych, nie jesteś 
tu sam”, które dotyczyły:

blokowania wyjścia z pojazdu pod • 
hasłem „Obywatelu, nie stój murem” 
(11-17 października)
głośnego słuchania muzyki/rozmów • 
przez telefon komórkowy „Oby-
watelu, to nie dyskoteka” (18-24 
października)

kampania żyje  
WŁAsNYM „ŻYcieM”
sZerOKi ODDźWięK MeDiAl-
NY, 3600 plAKATóW W 
KOMuNiKAcJi MieJsKieJ, 
KilKAseT ZGŁOsZeń DOTY-
cZĄcYcH ZAcHOWANiA 
WspóŁpAsAŻeróW, DYsKu-
sJA NA TeMAT usTępOWANiA 
MieJscA seNiOrOM, WresZ-
cie... WŁAsNe WersJe plA-
KATóW TWOrZONe prZeZ 
iNTerNAuTóW - TO eFeKTY 
pierWsZeJ KAMpANii spO-
ŁecZNeJ ZArZĄDu TrANs-
pOrTu MieJsKieGO, DOTY-
cZĄceJ KulTurAlNYcH 
ZAcHOWAń W KOMuNiKAcJi 
MieJsKieJ. nieustępowania miejsca osobom po-• 

trzebującym „Obywatelu, powstań” 
(czas realizacji: 25 października-2 
listopada)
Na każdym z plakatów umieścili-

śmy przerysowaną scenkę rodzajową 
z prowokującym hasłem „Obywate-
lu...” oraz krótkim tekstem historycz-
nym związanym z hasłem. statyści 
widoczni na plakatach to pracownicy 
ZTM, a sesja zdjęciowa została zre-
alizowana na węźle komunikacyjnym 
Młociny – w metrze, tramwaju oraz 
w autobusie. W prosty sposób poka-
zaliśmy niekulturalne zachowania w 
komunikacji.

Akcja „pomyśl o innych, nie jesteś 
tu sam” została dobrze przyjęta w 
mediach. informacje o kolejnych od-
słonach kampanii odnotowywały 
prawie wszystkie media działające w 
Warszawie. 

To również pierwsza kampania spo-
łeczna ZTM, która zaczęła żyć „wła-
snym życiem”. powstały przeróbki 
kreacji dotyczące higieny osobistej 
czy zatrzymywania autobusów „na 
żądanie”.

www.ztm.waw.pl
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Kontrowersje wśród młodych pasaże-
rów wywołała ostatnia odsłona kampanii 
„Obywatelu, powstań”. Niestety, na pro-
filu w serwisie społecznościowym face-
book.com/ztm.warszawa pojawiło się 
ponad 100 komentarzy, często obraźli-
wych pod adresem osób starszych. My-
ślą przewodnią tych komunikatów stało 
się hasło „płacę za bilet, więc siedzę”. 
Zarząd Transportu Miejskiego zachęca 
do ustępowania miejsca osobom potrze-
bującym ze względu na wiek, ciążę, stan 
zdrowia. Zachęca więc do przestrzegania 
elementarnych zasad kultury osobistej. 

Wpływ na jakość komunikacji miejskiej 
ma nie tylko nowoczesny tabor, dostęp-
ność oferty komunikacyjnej, zachowanie 
kierowców czy włączona klimatyzacja/
ogrzewanie. To jak się podróżuje, zależy 
również od samych pasażerów. 

podczas trwania akcji wpłynęło do 
ZTM wiele uwag i sugestii od pasażerów, 
jakie zachowania innych współpasaże-
rów przeszkadzają w komunikacji miej-
skiej. Najczęściej zgłoszenia dotyczyły 
higieny osobistej, używania intensyw-
nych zapachów, spożywania posiłków 
w komunikacji miejskiej, blokowania 
przejścia rowerem, niezdejmowania 
plecaka. Dziękujemy za wszelkie pomy-
sły i sugestie. przeanalizujemy je i nie 
wykluczamy, że zostaną uwzględnione 
w kolejnych odsłonach kampanii.

www.facebook.com/ztm.warszawa
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20 lAT TeMu WYcHODZĄc NA AuTObus, sZŁO się NA prZY-
sTANeK Z MYślĄ – „prZeDWcZOrAJ prZYJecHAŁ, WcZOrAJ 
prZYJecHAŁ, TO peWNie i DZiś prZYJeDZie”. cZAsAMi prZY-
JeŻDŻAŁ, cZAsAMi Nie – WspOMiNA robert człapiński, 
kierownik działu zarządzania infrastrukturą 
przystankową ztm. 

miasto i „prywaciarz”
pOD JeDNYM DAsZKieM

30

To był jeden z najtrudniejszych 
okresów w mojej pracy zawodowej. 
Przewoźnicy nie mogli zrozumieć, 
dlaczego ponoszą sankcje finansowe 
za opóźnienia lub inne uchybienia. 
Taka już jest ludzka natura, że nie-
szczególnie lubimy być kontrolowani 
i oceniani, a taką właśnie funkcję 
miał pełnić ZTM – w ten sposób, 
na łamach poprzednich numerów 
iztm, wspominały początki za-
rządu transportu miejskiego alina 
szewczyk i jolanta kobrzyńska. 
właściwie podczas każdej rozmo-
wy, w trakcie której wracamy do 
powstania ztm-u pojawia się pro-
blem niechęci, która towarzyszyła 
procesowi tworzenia nowej insty-
tucji. pan, na początku działalności 
ztm-u, pracował w tramwajach 
warszawskich. czy rzeczywiście 
wśród tramwajarzy panował taki 
opór przed utworzeniem zarządu 
transportu miejskiego?
pracownicy Tramwajów Warszawskich 
podzielili się na dwie frakcje. Osoby, 
przede wszystkim o długim stażu pra-
cy, nie widziały potrzeby utworzenia 
instytucji koordynującej i nadzorują-
cej warszawską komunikację miejską. i 
rzeczywiście atmosfera towarzysząca 
powstawaniu Zarządu Transportu Miej-
skiego była napięta. Z drugiej strony, 
wielu pracowników dostrzegało po-
ważne braki w stołecznej komunikacji 
publicznej i gdzieś tam po cichu kibico-
wało nowo powstającej instytucji. 

braki?
20 lat temu wychodząc na autobus, 
szło się na przystanek z myślą – „przed-
wczoraj przyjechał, wczoraj przyje-
chał, to pewnie i dziś przyjedzie”. 
czasami przyjeżdżał, czasami nie. Na 
przystanku zazwyczaj była informacja, 
że przykładowo dana linia kursuje co 
11 minut. Wielokrotnie sprawdzaliśmy, 
biorąc pod uwagę pierwszy kurs, czy 
rzeczywiście autobusy podjeżdżają w 
takich odstępach. Nie przypominam 
sobie, żeby tak się zdarzyło. 

od 10. roku życia moją pasją była komunikacja miejska i jedno co wie-
działem to to, że chcę pracować w tej branży – mówi Robert Człapiński 

www.ztm.waw.pl
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jak nietrudno się domyślić, re-
prezentował pan frakcję pro-ztm. 
postanowił więc pan zmienić praco-
dawcę z przewoźnika na instytucję 
nadzorującą? 
Nie miałem gotowego scenariusza 
swojej kariery zawodowej. Od 10. ro-
ku życia moją pasją była komunikacja 
miejska i jedno co wiedziałem to to, 
że chcę pracować w tej branży. idąc tą 
drogą zacząłem pracować jako motor-
niczy w Tramwajach Warszawskich. Z 
Zarządem Transportu Miejskiego je-
stem związany od 1996 roku. 

przyszedł pan do instytucji, która 
działała już cztery lata. jaki to był 
ztm?
cztery lata to z jednej strony wystar-
czając długi czas, żeby wypracować 
pewne zasady, ale z drugiej strony to 
bardzo krótki okres. Warszawski ZTM 
był jedną z pierwszych tego typu insty-
tucji w kraju, więc często musiał uczyć 
się na własnych błędach. Mam tu na 
myśli choćby współpracę z prywatny-
mi przewoźnikami autobusowymi. 

idea nawiązania tego typu współ-
pracy miała pozwolić na racjona-
lizację kosztów oraz podniesienie 
jakości świadczonych usług. same 
plusy. nie było się więc nad czym 
zastanawiać. 
Okazuje się jednak, że w 1994 roku, 
kiedy podpisano pierwszą umowę o 
większym zakresie z prywatnym prze-
woźnikiem, było jeszcze za wcześnie 
na tego typu przedsięwzięcia. przede 
wszystkim z powodu słabej kondycji 
finansowej prywatnych firm trans-
portowych, co było jednoznaczne z 
brakiem własnego taboru lub posiada-
niem wyeksploatowanych pojazdów. 
Tak właśnie było z firmą Akpol, która 
od marca 1994 roku obsługiwała linię 
117. burmistrz śródmieścia udostępnił 
Akpolowi 15 autobusów. Firma nie mia-
ła jednak zaplecza technicznego, więc 
właściwie nowe autobusy po kilku mie-
siącach wyglądały na mocno „sfatygo-
wane”. poza tym Akpol – niezgodnie z 
umową – wykorzystywał je do obsługi 
podmiejskiej prywatnej linii Warszawa 
– Otwock. W efekcie umowę z przewoź-
nikiem rozwiązano w grudniu 1994 r. 

w miarę upływu lat prywatni prze-
woźnicy na stałe zagościli na sto-
łecznych ulicach i obecnie realizują 

część przewozów autobusowych. 
rozkłady jazdy na przystankach 
od wielu lat są już standardem i 
zarówno ztm, jak i pasażerowie 
nie wyobrażają sobie innych zasad 
funkcjonowania komunikacji miej-
skiej. został także wprowadzony 
wspólny bilet ztm-km-wkd – ofer-
ta, o której w 1996 roku nawet nie 
marzono. jest jednak rzecz, która 
przez te 20 lat nie zmieniła się, albo 
zmieniła się w niewielkim stopniu. 
Wiaty przystankowe?

czyta pan w myślach :-) a tak cał-
kiem poważnie, kiedy doczekamy 
się nowych wiat, które zastąpią 
występujące obecnie w licznych 
odmianach? 
prawdą jest to, że na warszawskich 
przystankach można natknąć się na 
różne rodzaje wiat. Faktem jest, że 
część z nich jest już „pełnoletnia” i na-
leżałoby je wymienić. Nie zgodzę się 
jednak z tym, że nic się w tej kwestii 
nie zmieniło. W 2001 roku, na przy-
stankach autobusowych wzdłuż ulicy 
Marszałkowskiej zostały ustawione 
nowe wiaty z elementami w kolorze 
butelkowej zieleni. cztery lata póź-
niej, również na ulicy Marszałkowskiej 
– z tym, że na przystankach tramwajo-
wych – zamontowano wiaty podobne 
do autobusowych, tyle że bez ścianek 
bocznych. 

na co zresztą narzekają pasażero-
wie, ponieważ tego typu wiaty nie 
chronią przed deszczem i wiatrem. 
Wiata przystankowa jest meblem miej-
skim i rządzi się podobnymi prawami, 
jak mebel kupowany do domu. Zanim 
kupimy nową kanapę najpierw musimy 
wymierzyć, czy zmieści się w pokoju. 
Kształt i rozmiar wiaty zdeterminowa-
ny jest powierzchnią wysepki tram-
wajowej. Jeżeli ustawilibyśmy wiaty 
z bocznymi ściankami, pasażerowie 
nie mogliby swobodnie poruszać się 
po wysepce. 

czyli na ulicy marszałkowskiej usta-
wiono nowe wiaty. co jeszcze? 
W latach 2008-2009 zamontowano 
170 nowych wiat o prostej konstruk-
cji, ale jednocześnie funkcjonalnych i 
o estetycznym wyglądzie. Muszę za-
znaczyć, że wiaty zostały ustawione 
przede wszystkim na przystankach, 
na których do tamtej pory stał tylko 

akpol nie miał zaple-
cza technicznego, 
więc właściwie nowe 
autobusy po kilku mie-
siącach wyglądały na 
mocno „sfatygowane”. 
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słupek. Ale minione 20 lat to przede 
wszystkim regularne praca nad utrzy-
maniem zastanej infrastruktury przy-
stankowej – remonty, oznakowanie, 
utrzymanie czystości...

podsumowując, obecnie na war-
szawskich przystankach stoi 700 
„ełek”, czyli najstarszych wiat 
aluminiowych, 150 wiat typu „tar-
gówek” – podobnych w konstrukcji 
do „ełek” oraz 460 „adpoli”, czyli 
czerwonych wiat z zaokrąglonym 
dachem. wiaty z ulicy marszałkow-
skiej plus 170 wiat zamontowanych 
trzy lata temu to kropla w morzu 
potrzeb. 
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Mam nieodparte wrażenie, że rozmo-
wa zmierza w kierunku projektu „przy-
stanek komunikacji miejskiej”. 

znów czyta pan w myślach :-) kiedy 
więc na stołecznych ulicach stanie 
ponad 1500 nowych wiat, o których 
słyszymy od ponad dwóch lat? 
projekt „przystanek komunikacji 
miejskiej” jest czasochłonny choćby 
z tego powodu, że jest realizowany w 
ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Oznacza to, że w drodze po-
stępowania koncesji zostanie wybra-
ny prywatny partner przedsięwzięcia, 
który ustawi wiaty. W zamian będzie 
dysponował powierzchnią reklamową 
na wiatach, a dochód z jej sprzedaży 
będzie stanowił jego wynagrodzenie. 
W październiku, dwie spośród pięciu 
zaproszonych firm złożyły oferty. były 
to cAM Media oraz konsorcjum AMs ze 
ströerem. przy ocenie ofert brany jest 
pod uwagę przede wszystkim okres, 
po którym wiaty przejdą na własność 
miasta. istotny jest także udział mia-
sta w zyskach ze sprzedaży reklam, a 
dokładniej – kwota, po przekroczeniu 
której koncesjonariusz zacznie dzielić 
się zyskami z miastem. Nie możemy 
również zapomnieć o procencie zy-
sków, które prywatny partner zechce 
przekazać miastu. 

czy nowe stołeczne meble będą 
pasowały do warszawskich ulic? 
Takie jest jedno z założeń projektu, 
aby wiaty komponowały się z otocze-
niem. ponad 600 konstrukcji, które 
staną przede wszystkim w centrum 
Warszawy, zostanie zaprojektowanych 
zgodnie z projektem przygotowanym 
przez miasto. 955 wiat będzie miało 
charakter seryjny. Z kolei na obszarach 
objętych nadzorem stołecznego kon-
serwatora zabytków staną tzw. wiaty 
konserwatorskie. 

kiedy więc realnie możemy spo-
dziewać się pierwszej nowej wiaty? 
Jeżeli postępowanie koncesyjne nie 
zostanie oprotestowane, to w połowie 
przyszłego roku pojawi się nie tylko 
pierwsza wiata, ale i co najmniej 300 
kolejnych.

Wiata łazienkowska lub po 
prostu „eŁka”. pierwsze wiaty 
tego typu pojawiły się w 1974 
roku, wraz z oddaniem do użyt-
ku trasy Łazienkowskiej

Wizualizacja wiaty konkursowej

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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pamiętamy o zasłużonych
DlA KOMuNiKAcJi
pOcZĄTeK lisTOpADA TO DlA Wielu cZAs ZADuMY. 
ZGODNie Z TrADYcJĄ ODWieDZAMY GrObY NAsZYcH 
blisKicH. prZeMiesZcZAJĄc się pOMięDZY sTOŁecZ-
NYMi NeKrOpOliAMi specJAlNYMi liNiAMi cMeNTAr-
NYMi NiKT Nie ZAsTANAWiA się NAD prZesZŁOściĄ 
KOMuNiKAcJi. WAŻNe JesT, AbY sZYbKO DOTrZeć DO 
celu. JeDNAK cZY Nie WArTO prZeZ cHWilę ZAsTA-
NOWić się DZięKi KOMu TO WsZYsTKO DZiś DZiAŁA?
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Historia stołecznej komunikacji to nie 
tylko dwadzieścia lat Zarządu Trans-
portu Miejskiego czy czasy Miejskich 
Zakładów Komunikacyjnych. To po-
nad stuletnia historia wielu pokoleń, 
które starały się rozwijać Warszawę, 
ułatwiać jej mieszkańcom sprawną 
i wygodną podróż. przez te lata au-
tobusy i tramwaje przewiozły setki 
milionów pasażerów. Warto jednak 
pamiętać o tych, którzy swoje życie 
poświęcili transportowi publiczne-
mu. Zapraszamy na wirtualny spacer 
pomiędzy grobami osób, bez których 
dziś komunikacja byłaby zdecydowa-
nie mniej rozwinięta.

Dla członków Klubu Miłośników 
Komunikacji Miejskiej w Warszawie 
szczególnym grobem jest ten, w któ-
rym spoczywa piotr lędziakowski 
(1876-1917). był on pracownikiem 
stołecznych tramwajów. Zginął peł-
niąc służbę podczas wybuchu pieca 
w elektrowni tramwajowej (obecnie 
Muzeum powstania Warszawskiego). 
Jego nagrobek zasługuje na szcze-
gólną uwagę. ustawiony krzyż zbudo-
wany jest z fragmentów pieca, który 
pozbawił go życia.

Warszawa wiele zawdzięcza Józe-
fowi lenartowiczowi (1870-1951). 
był inżynierem-elektrykiem. Od roku 
1905 sprawował funkcję naczelnego 
inżyniera dozorującego budowę sieci 
tramwajowej. był autorem projektu 
elektrowni tramwajowej na Woli. W 
roku 1925 zainicjował działania przy 
projektowaniu kolei podziemnej.

rzucającym się w oczy nagrobkiem 
jest pomnik Maurycego spokornego 
(1859-1917). był ostatnim dyrekto-
rem tramwajów konnych i pierwszym 
dyrektorem tramwajów elektrycznych. 
rozpoczął prace nad elektryfikacją 
sieci. Opracował system szkoleń dla 
pracowników przedsiębiorstwa.

W rodzinnym grobie spoczywają 
ojciec Aleksander Wasiutyński (1859-
1944) oraz syn Zbigniew Wasiutyński 
(1902-1974). pierwszy był twórcą kon-
cepcji przebudowy Warszawskiego 
Węzła Kolejowego oraz linii średni-Grób piotra Lędziakowskiego

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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cowej – podmiejskiej i dalekobieżnej. 
Drugi był organizatorem Ośrodka ba-
dań Technicznych Metra przy Metro-
projekcie w latach 50. był pionierem 
w działaniach mających doprowadzić 
do uruchomienie podziemnej kolejki 
w stolicy.

Na cmentarzu powązkowskim w 
Warszawie można spotkać przeróżne 
nagrobki. Wielkie, potężne kaplice ro-
dowe oraz proste, skromne z żelaznym 
krzyżem. Te jednak nierzadko kryją w 
sobie straszliwą tajemnicę. przykła-
dem może być nagrobek pracowników 
MZK, którzy ponieśli śmierć w trakcie 

tzw. Czarnej soboty podczas której za-
mordowano prawie 20 tysięcy miesz-
kańców Woli.

Z pewnością ważnym, nie tylko dla 
miłośników komunikacji, jest symbo-
liczny nagrobek stefana starzyńskie-
go (1893-1943) – bohaterskiego pre-
zydenta stolicy, który w znaczącym 
stopniu rozwinął sieć komunikacji pu-
blicznej. Napis na jego nagrobku głosi: 
„Chciałem, by Warszawa była wielka. Ja 
i moi współpracownicy kreśliliśmy plany 
wielkiej Warszawy przyszłości. I Warsza-
wa jest wielka. Prędzej to nastąpiło, niż 
przypuszczaliśmy. I choć tam, gdzie mia-
ły być parki, dziś są barykady, choć płoną 
nasze biblioteki, choć palą się szpitale, 
Warszawa, broniąca honoru Polski, jest 
dziś u szczytu swej wielkości i sławy!”

Na pamięć zasługuje także Alek-
sander Wist (1909-1976). był pracow-
nikiem Miejskiego przedsiębiorstwa 
Autobusowego – kierownikiem zakła-
du Redutowa. Jednym z autorów prze-
gubowego Jelcza-ogórka, któremu 
nadano oznaczenie Jelcz ApO2

spacerując między powązkowski-
mi mogiłami nietrudno jest znaleźć 
wielkie nazwiska. Jednak warto jest 
zwrócić uwagę na groby tych, obok 
których przechodzimy obojętnie. Mo-
że to właśnie dzięki tej osobie żyje 
nam się lepiej?

tekst: Mateusz Kania
fot. KMKM

Znicze w kolorach Warszawy na 
grobie Józefa Lenartowicza

symboliczny grób stefana  
starzyńskiego

www.ztm.waw.pl
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rozhuśtany tramwaj 
Z KOŁAMi NA DAcHu
WśróD Wielu sYsTeMóW 
KOMuNiKAcJi MieJsKieJ NA 
śWiecie Nie JesT ŁATWO 
WsKAZAć Te WYJĄTKOWO 
iNTeresuJĄce, MOGĄce 
ZAiNTeresOWAć OsObY Nie 
ZAWiĄZANe NA cO DZień Z 
TĄ TeMATYKĄ. WsZelKie 
NiuANse OrGANiZAcYJNe, 
specYFicZNY TAbOr, MA-
lOWNicZe TrAsY – TO 
WsZYsTKO DOceNiĄ 
prZeDe WsZYsTKiM MiŁO-
śNicY TrANspOrTu i brAN-
ŻOWi specJAliści. sĄ JeD-
NAK MieJscA, KTóre ZAcie-
KAWiĄ TAKŻe „prZecięTNe-
GO” pAsAŻerA. TAKĄ KOMu-
NiKAcJĄ MieJsKĄ MOŻe się 
pOsZcZYcić WupperTAl – 
NiepOZOrNe, prZeMYsŁO-
We MiAsTO NieMiecKieGO 
ZAGŁębiA ruHrY. 

pochodzący stamtąd znany aktor i ko-
mik steffen Möller określił ten system 
jako „tramwaj z kołami na dachu”. Kolej 
wisząca, a w dosłownym tłumaczeniu 
„unosząca się w powietrzu” (schwebe-
bahn), to licząca 13,5 km trasa pokony-
wana przez wagoniki poruszające się 
na jednej szynie, zainstalowanej na 
ruszcie na wysokości ok. 10 metrów 
nad ziemią. Trasa kolejki biegnie przez 
całe położone w dolinie rzeki Wupper 
miasto. Większa jej część prowadzi 
nad lustrem wody. Na obu końcach 
znajdują się zawrotki umożliwiające 
zmianę kierunku oraz hale wagonowe, 
gdzie garażują wszystkie pojazdy. 

Historia kolejki w Wuppertalu liczy 
już ponad 110 lat. Gdy otwierano ją 
1 marca roku 1901 uważana była za 
wybitne osiągnięcie inżynierskie, nie-
mal na równi z Wieżą eiffela w paryżu. 
stanowiła alternatywne rozwiązanie 
wobec nielicznych jeszcze kolei pod-
ziemnych. O wyborze takiego nowator-
skiego rozwiązania zadecydowało nie-
korzystne położenie miasta w wąskiej 
dolinie, gęsto zabudowanej domami i 
fabrykami. Jedyne wolne miejsce dla 
transportu pozostawało nad korytem 
rzeki. budowa nowego środka komuni-

kacji wywoływała niemałe kontrower-
sje. część mieszkańców sprzeciwiała 
się oszpecaniu malowniczej doliny 
stalowym szkieletem. Ostatecznie 
jednak kolejka wrosła w pejzaż miasta, 
stała się wręcz jego ikoną, a każdej zi-
my, gdy ośnieżone strome ulice stają 
się nieprzejezdne dla autobusów jest 
wręcz jedynym niezawodnym środ-
kiem transportu.

Obecnie cała linia jest obsługiwana 
przez 27, dwuczęściowych, przegubo-
wych wagoników. Każdy wagonik ma 
na dachu cztery zestawy kołowe wy-
posażone w silniki o mocy 45 kW każdy. 
Jeden wagon mieści ok. 200 pasażerów 
i może rozwijać prędkość do 60 km/
godz. Konstrukcja systemu pozwala na 
kołysanie się wagonów do 15° w każdą 
stronę, co ma miejsce szczególnie na 
łukach. specjalne znaki nakazują za-
chowanie ostrożności przy wsiadaniu i 
wysiadaniu, bowiem na niektórych sta-
cjach zlokalizowanych bezpośrednio za 
zakrętami wagonik potrafi zatrzymać 
się mocno rozhuśtany.

postronny obserwator może się dzi-
wić, że wagon jedzie po jednej szynie 
i buja się, ale nie spada. środek cięż-
kości jest tam tak rozłożony, że nie-

Wisząca kolej jest uważana za najbezpieczniejszy środek lokomocji

www.facebook.com/ztm.warszawa
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możliwe jest wypadnięcie wagonu z 
szyny. Dzięki temu wisząca kolej jest 
uważana za najbezpieczniejszy środek 
lokomocji. 

W ciągu stu lat eksploatacji doszło 
tam jednak do kilku incydentów. Naj-
poważniejszy miał miejsce 12 kwiet-
nia w roku 1999, gdy – pozostawiony 
na szynie przez ekipę remontową – 
metalowy hak spowodował wykoleje-
nie wagonu. Jadący pociąg wypadł z 
szyn i spadł z wysokości 8 metrów do 
rzeki. Zginęło wówczas 5 pasażerów, a 
47 odniosło obrażenia. chaos spowo-
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dowany licznymi w ostatniej dekadzie 
remontami doprowadził też kilkakrot-
nie do najechania jednego wagonika 
na drugi. 

Do mniej poważnych incydentów 
można zaliczyć przypadki uszkodzenia 
filara przez samochody, co doprowa-
dzało do odkształcenia toru, lub też 
sytuacje, w których okazywało się, 
że nawet 10 metrów nad ziemią może 
dojść do kolizji z innym pojazdem. Zda-
rzały się bowiem najechania kolejki na 
łyżkę pracującej koparki, bądź podnie-
sioną wywrotkę. Najbardziej komiczna 
sytuacja miała jednak miejsce 21 lipca 
roku 1950, kiedy to w ramach kampanii 
promocyjnej cyrku wagonikiem prze-
wożono słonicę. spłoszone wibracja-
mi i hałasem zwierzę wpadło w furię 
i uszkodziwszy wagonik wypadło do 
koryta rzeki. słonicy nic się nie stało, 
ale obrażenia odniosło kilku pasaże-
rów feralnego kursu. To wydarzenie 
tak zapadło mieszkańcom w pamięć, 
że od tamtej pory nie przechodzą pod 
przejeżdżającym wagonikiem. sama 
słonica zaś stała się od tamtej pory 
symbolem miasta.

Obecnie kolejka eksploatowana 
jest przez przedsiębiorstwo WsW 
(Wuppertaler stadtwerke) w ramach 
Związku Transportowego Zagłębia 
ruhry (Vrr). bieżące informacje, re-
lacje z prac modernizacyjnych oraz 
wiele interesujących archiwalnych 
zdjęć zawiera internetowy profil ko-
lejki na stronie www.facebook.com/
DieWuppertalerschwebebahn.

tekst i zdjęcia: Marcin stiasny

Kolejka stała się ikoną miasta

tramwaj na łukach potrafi się nieźle rozhuśtać

www.ztm.waw.pl
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