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drodzy
CZyTelNiCy
Wiedza jest potrzebna nam wszystkim. Nawet  
tak banalne czynności, jak korzystanie z komu-
nikacji wymaga określonego zasobu informacji 
oraz praktycznych umiejętności. Trzeba wie-
dzieć, gdzie i jak ich szukać. Jako organizator 
komunikacji w Warszawie, chcemy przybliżyć 
pasażerom wszystkie zagadnienia związane z 
podróżowaniem po aglomeracji. „Krok po kroku” 
i „od kuchni”. W tym wydaniu iZTM inaugurujemy 
„ZTM-owską Akademię”. i rozmawiamy z jej po-
mysłodawcą – Marcinem Kozoniem.

Zamykamy rok jubileuszowy, zatem kończymy 
nasz cykl „Z kart historii ZTM” i otwieramy nową 
rubrykę – „Z historii komunikacji”. przedstawiamy 
również komunikacyjne aktualności i informacje 
o kampaniach ZTM, najnowsze inicjatywy sympa-
tyków komunikacji  z KMKM, a w dziale poświę-
conym komunikacji na świecie – odwiedzamy 
dalekie Toronto. 

Miłej lektury!

czekamy na Wasze uwagi:
iztm@ztm.waw.pl

Czas Bożego Narodzenia to czas podsumo-
wań i wyciszenia. I oczekiwania, co przynie-
sie kolejny rok.

Życzymy Czytelnikom iZTM-u, aby nie 
opuściły ich – przez cały rok 2013 – zdrowie, 
pomyślność i szczęście. Życzymy sił i energii 
w codziennych działaniach oraz realizacji 
wielu pomysłów.
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1 STyCZNia ZMieNiĄ SiĘ CeNy BileTÓW

CyKliCZNie, Co KWaDRaNS

1 stycznia 2013 roku, zgodnie z de-
cyzją Rady Warszawy, wchodzi w 
życie drugi etap zmian w taryfie bi-
letowej. Przypominamy nowy cennik 
biletów. 

Bilet 20-minutowy będzie koszto-
wał 3,40 zł, 40-minutowy – 4,60 zł, a 
60-minutowy – 6,40 zł. Za bilet jedno-
razowy, ważny tylko w pierwszej strefie 
zapłacimy 4,40 zł. Tyle samo oczywi-
ście będzie kosztował bilet jednorazo-
wy pojazdowy sprzedawany w części 
biletomatów w pojazdach komunikacji 
miejskiej. Bilet dobowy, ważny tylko 
w pierwszej strefie, będzie kosztował 
15 zł. Za bilet 3-dniowy (również tyl-

ko na pierwszą strefę) będzie trzeba 
zapłacić 30 zł. Bilety długookresowe 
imienne, ważne w pierwszej strefie, 
będą kosztowały: 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 
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 będzie wynosiła 17,60 zł.

9 grudnia 2012 roku zmieni się rozkład jazdy Szybkiej Ko-
lei Miejskiej. Na linii kolejowej na Służewiec i do lotniska 
Chopina będzie obowiązywał cykliczny rozkład jazdy, tra-
sa linii S3 zostanie ujednolicona, a najbardziej oblegane 
poranne pociągi z Pruszkowa zostaną wydłużone. 

Wprowadzenie nowego, cyklicznego rozkładu jazdy z pew-
nością ucieszy pasażerów dojeżdżających pociągami na 
służewiec oraz do lotniska chopina. Pomiędzy Warszawą 
Zachodnią a portem lotniczym, poza nielicznymi wyjątka-
mi, pociągi będą kursowały co 15 minut. 

Dużym ułatwieniem będzie również ujednolicenie tra-
sy linii S3. Pociągi będą, z wyjątkiem jednego, kursowały 
wyłącznie przez Dworzec Centralny (obecnie jest to linia 
S3C). „Zniknie” tym samym linia S3S kursująca przez Dwo-
rzec śródmieście. pasażerowie linii S3 zyskają możliwość 
wygodnej przesiadki na stacji Warszawa centralna z lub do 
pociągów dalekobieżnych. 

Dużym atutem będzie także poprawa koordynacji rozkła-
du linii s3 z rozkładem pociągów lotniskowych Kolei Mazo-
wieckich linii KMl.

liNia S1 PRuSZKÓW – oTWoCK
Dojazd z Pruszkowa do Warszawy, w godzinach porannego 
szczytu (po godz. 7.00) będzie wygodny, a dwa cieszące 
się największym zainteresowaniem pociągi w kierunku 
Warszawy zostaną wydłużone (będą to nadal dwa 4-wa-
gonowe jednostki 19We). 

liNia S2 SuleJÓWeK MiŁoSNa – WaRSZaWa loTNiSKo 
chopina
linia będzie kursowała regularnie co 30 minut, a jej rozkład 
zostanie skoordynowany z pozostałymi liniami „lotnisko-
wymi” oraz z pociągami Kolei Mazowieckich jeżdżącymi 
późnym wieczorem.

liNia S3 leGioNoWo PiaSKi/leGioNoWo – WaRSZaWa 
loTNiSKo CHoPiNa
Pociągi będą kursowały regularnie co godzinę i to wyłącz-
nie (z jednym wyjątkiem) przez Warszawę Centralną. Dzięki 
temu oferta „lotniskowa” będzie bardziej przejrzysta (S2 
– przez Warszawę śródmieście, a S3 i KMl – przez Dworzec 
centralny). Po południu do legionowa Piaski zostanie wy-
dłużone połączenie zapewniające możliwość powrotu z 
centrum Warszawy po godz. 16.00. 

liNia S9 WieliSZeW/leGioNoWo PiaSKi – WaRSZaWa 
zachodnia
linia będzie, podobnie jak obecnie, kursowała co godzinę z 
Dworca Zachodniego (przez Warszawę Gdańską do legiono-
wa piaski i Wieliszewa). Rano zostanie uruchomiony dodat-
kowy pociąg z legionowa Piaski, poprawiający dojazd do 
Warszawy na godz. 8.00-8.30. Na wspólnym odcinku trasy 
pociągi linii S9 i S3 będą kursowały w niewielkich odstępach 
czasowych.

Nowy rozkład SKM będzie obowiązywał do 9 lutego 2013 
roku.

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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ZaGRoŻoNy WSPÓlNy BileT ZTM-WKD

Nie TylKo
DlA sieBie

W związku z tym, że władze gminy 
Michałowice nie wyraziły zgody na 
finansowanie na odpowiednim po-
ziomie funkcjonowania Wspólnego 
Biletu ZTM-WKD, od początku stycz-
nia przyszłego roku, bilety ZTM nie 
będą honorowane w pociągach WKD 
na odcinku Salomea – opacz. Zarząd 
Transportu Miejskiego podjął rozmo-
wy z zarządem WKD o wprowadzeniu 
w pociągach tej linii wspólnej ofer-
ty taryfowej według tzw. „wariantu 
łomiankowskiego”. 

Władze Michałowic nie wyraziły zgody 
na zwiększenie wysokości dopłat do 
funkcjonowania Wspólnego Biletu na 
odcinku salomea – opacz. Zwiększenie 
wysokości udziału gminy w kosztach 
wynika wprost ze zwiększenia stawki 
za pociągokilometr, jaka ma obowiązy-
wać w rozliczeniach między ZTM i WKD. 
przewoźnik ponosi większe koszty, gdyż 
sukcesywnie poprawia komfort przejaz-

du poprzez zakupy nowego taboru oraz 
modernizację infrastruktury.

ZTM prowadzi rozmowy z władzami 
Grodziska Mazowieckiego, gdyż nowa 
oferta taryfowa mogłaby obowiązy-
wać na odcinku od tego miasta aż do 
Warszawy. Dla przypomnienia – „bilet 
łomiankowski” to wspólna oferta ZTM i 
Komunikacji Miejskiej Łomianki. pasaże-
rowie KMŁ, którzy wykupią specjalny bi-
let długookresowy ważny w autobusach 
tego przewoźnika, mogą również na jego 
podstawie podróżować środkami komu-
nikacji miejskiej organizowanej przez 
ZTM na obszarze całej pierwszej stre-
fy taryfowej. ponadto wszystkie bilety 
ZTM (z wyłączeniem biletów czasowych) 
są honorowane w autobusach KMŁ na 
odcinku trasy w granicach Warszawy. 

W przypadku pociągów WKD to roz-
wiązanie, które zostało już wstępnie 
zaakceptowane przez zarząd spółki, 
wyglądałoby następująco: w ofercie 
przewoźnika pojawiłby się nowy bilet 

miesięczny ważny od Grodziska Ma-
zowieckiego; jego cena byłaby sumą 
biletu długookresowego WKD na od-
cinku Grodzisk Mazowiecki – Warszawa 
salomea i biletu ZTM ważnego tylko w 
pierwszej strefie,  pomniejszoną o wy-
sokość dopłat ze strony samorządów 
leżących wzdłuż linii; w pociągach 
WKD na odcinku Warszawa śródmie-
ście – Warszawa salomea honorowane 
byłyby w dalszym ciągu bilety ZTM od 
dobowego wzwyż. 

Wprowadzenie nowej oferty – roz-
szerzenie zasięgu Wspólnego Biletu aż 
do Grodziska Mazowieckiego – byłoby 
korzystne dla pasażerów. przewoźnik 
otrzymywałby refundację kosztów z 
tytułu honorowania biletów z ulgami 
ustawowymi. Wprowadzony zostałby 
również znacznie prostszy i bardziej 
przejrzysty, oczekiwany przez gminy 
system rozliczeń – w zależności od 
liczby pasażerów, a nie wykonanych 
pociągokilometrów. 

od 1 grudnia br. oferta operatora SkyCash – „Bilet  przez 
telefon komórkowy” została rozszerzona o bilet jednorazo-
wy. Sporym udogodnieniem dla pasażerów jest możliwość 
zakupu przez telefon komórkowy większej liczby biletów.

Dotychczas w systemie skycash można było kupować je-
dynie bilety czasowe (20-, 40-, 60-minutowe) oraz krót-
kookresowe (dobowe i 3-dniowe). 
Normalne lub ulgowe. obecnie za 
pośrednictwem telefonu można na-
być także bilet jednorazowy. 1 grud-
nia w aplikacji pojawiła się również 
opcja, która umożliwiła pasażerom 
zakup dowolnej liczby biletów, te-
go samego rodzaju i typu. To spore 
ułatwienie – teraz przez komórkę 
można kupić bilet dla całej rodziny 
lub dla wszystkich podróżujących 
znajomych.

Korzystanie z usługi skycash jest 
bardzo proste. Najpierw należy po-
brać specjalną aplikację operatora, 
zarejestrować się w systemie i zasilić 

konto (za pomocą przelewu bankowego lub z innego konta 
w systemie skycash). W przypadku braku środków można 
również skorzystać ze specjalnej usługi premium sMs. Ze 
względu na czas trwania rejestracji (ok. 4 minuty) i dołado-
wania konta, operacje te należy przeprowadzić wcześniej.

Bilet należy kupić niezwłocznie po wejściu do pojazdu 
komunikacji miejskiej lub strefy biletowej metra. Warto 
pamiętać, że czas realizacji tego typu transakcji jest uza-
leżniony od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii 
komórkowej.

podczas kontroli pasażer zobowiązany jest do pokazania 
kontrolerowi ekranu aplikacji skycash z wyświetlonym nu-
merem kontrolnym biletu.

Warszawa jest jednym z nielicznych miast w Polsce, w 
których pasażerowie mogą wybierać pomiędzy trzema 

różnymi systemami zakupu bile-
tów przez komórkę. Pierwsza tego 
typu usługa, przy współpracy z sys-
temem płatności elektronicznych 
mPay oraz bankiem Citi Handlowy 
została uruchomiona 8 grudnia 
2008 roku. Drugi operator – Sky-
Cash, pojawił się w stolicy 14 lute-
go 2011 roku, a trzeci – moBileT 6 
września 2011 roku. 

Największym powodzeniem cie-
szą się bilety czasowe. Miesięcznie 
za pomocą tego mobilnego kanału 
sprzedaje się średnio prawie 50 
tys. biletów.

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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PRZySTaNeK WaRSZaWa

WDRaŻaNie  
NoWeGo sip-u

PieRWSZy SeZoN Za NaMi

Zakończyło się postępowanie prze-
targowe na wymianę i eksploatację 
prawie 1600 stołecznych wiat. Naj-
korzystniejszą z punktu widzenia 
miasta ofertę złożyło konsorcjum 
firm aMS i Stroer. 

celem projektu „przystanek Komu-
nikacji Miejskiej” jest wymiana wiat 
przystankowych w Warszawie przy 
udziale partnera prywatnego. Jest to 

pierwszy duży projekt m.st. Warszawy, 
którego podstawą jest ustawa o kon-
cesji na roboty budowlane lub usługi 
z 2009 roku. Dzięki tej współpracy w 
stolicy staną nowe, eleganckie wiaty 
przystankowe. 

Do wymiany jest 1580 wiat w całej 
Warszawie. około 625 przystanków 
zlokalizowanych w śródmieściu i 
dzielnicach ościennych zostanie wy-
posażonych w wiaty zgodne z projek-

Trwa kolejny etap wdrażania zintegrowanego Systemu 
informacji Pasażerskiej (SiP) czasu rzeczywistego. 

19 listopada br. rozpoczęło się sukcesywne przyłączanie ta-
blic do zintegrowanego systemu. podczas tzw. eksploatacji 
nadzorowanej będzie oceniana ich sprawność techniczna 
oraz wiarygodność prognoz. Wyświetlane w tym okresie 
prognozy odjazdów mogą odbiegać od sytuacji rzeczywi-
stej. ewentualne odchylenia są na bieżąco korygowane.

po pomyślnym zakończeniu wszystkich prac i testów, ta-
blice wzdłuż Al. Jerozolimskich i ul. Grójeckiej oraz nowe 
tablice wzdłuż trasy tramwajowej W-Z, ul. Targowej oraz al. 
Zielenieckiej będą działały w ramach jednego, zintegrowa-
nego systemu informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego. 
Zgodnie z planem wszystkie prace mają się zakończyć do 
końca roku.

Nowy system uruchamia konsorcjum: GMV innovating solu-
tions sp. z o. o. oraz Grupo Mecanica del Vuelo sistemas s.A.

W nocy z 30 listopada na 1 grudnia br. zakończył się 
pierwszy sezon funkcjonowania systemu Veturilo. Ro-
wery ponownie pojawią się 1 marca 2013 roku.

od dnia uruchomienia zarejestrowało się w nim prawie 
47,5 tys. osób, a rowery były wypożyczane ponad 282,5 
tys. razy. 

system Veturilo zostanie uruchomiony ponownie 
1 marca 2013 roku. pojawią się wtedy także nowe 
stacje. 

Wszystkim użytkownikom systemu Veturilo ser-
decznie dziękujemy. 

tem wskazanym przez m.st. Warsza-
wę. Na pozostałych przystankach (ok. 
955) będą mogły stanąć wiaty z seryj-
nej produkcji, zaproponowane przez 
partnera prywatnego, zaakceptowane 
uprzednio przez miasto. Na obszarach 
objętych nadzorem konserwatorskim 
oraz w miejsce wiat z produkcji seryj-
nej, partner prywatny będzie mógł 
zainstalować wiaty wg trzeciego pro-
jektu, tzw. konserwatorskiego.

W czasie trwania umowy koncesji, 
wybrany partner prywatny będzie od-
powiadał za utrzymanie i konserwację 
wiat. W zamian za nowe wiaty otrzyma 
prawo do korzystania z atrakcyjnych 
powierzchni reklamowych umieszczo-
nych na wymienionych przystankach. 
Na wiatach zostaną zamontowane no-
śniki reklamowe. Korzyści finansowe 
pobierane z powierzchni reklamowych 
umieszczonych na przystankach będą 
jedyną formą wynagrodzenia koncesjo-
nariusza. Miasto nie przewiduje żadnej 
formy dofinansowania przedsięwzięcia 
z własnego budżetu. pierwszych 180 
wiat powinno pojawić się w ciągu ro-
ku od podpisania umowy. Na wymianę 
wszystkich 1580 przystanków prywat-
ny inwestor będzie miał 3 lata.

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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ZMiaNy W ReGulaMiNie 
prZeWoZóW

Rada Warszawy wprowadziła zmiany w 
regulaminie przewozu środkami lokal-
nego transportu zbiorowego. określono 
prawa pasażerów, uszczegółowiono za-
sady dotyczące wsiadania i wysiadania 
na przystankach „na żądanie”, dopusz-
czono – w niektórych sytuacjach – ko-
rzystanie z wyjść awaryjnych w metrze. 
Nowe przepisy będą obowiązywały od 
1 stycznia przyszłego roku. 

PRaWa PaSaŻeRa
W nowym regulaminie pojawił się pa-
ragraf 3 poświęcony temu, jakie prawa 
mają pasażerowie oraz jakie obowiązki 
wobec nich ma Zarząd Transportu Miej-
skiego. ZTM jest zobowiązany do zapew-
nienia pasażerom jak najlepszej jakości 
usług oraz zapewnienia im m.in.:

dostępu do informacji o kursowa-1. 
niu pojazdów i warunkach przewo-
zu osób, bagażu i zwierząt;
bezpiecznych warunków po-2. 
dróżowania środkami lokalnego 
transportu zbiorowego;

należytej obsługi z poszanowa-3. 
niem godności osobistej pasażera;
prawa do składania skarg, wnio-4. 
sków i odwołań oraz dochodzenia 
zadośćuczynienia poniesionych 
strat w wyniku zaniedbań leżą-
cych po stronie organizatora lub 
operatora.

KoRZySTaNie Z WyJść 
aWaRyJNyCH W MeTRZe
Nowy regulamin dopuszcza korzystanie 
z wyjść awaryjnych w metrze przez oso-
by prowadzące wózki dziecięce, osoby 
niepełnosprawne, a także przez osoby z 
większym bagażem lub rowerem. Wpro-
wadzenie tego zapisu jest wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom tych grup 
pasażerów. obecnie mają one pewne 
trudności w dostaniu się na perony. 
Mogą to zrobić windą, ale windy są nie 
na każdej głowicy stacji, co powoduje 
konieczność dojścia do nich. 

Dopuszczenie możliwości korzy-
stania z wyjść awaryjnych przez te 

konkretne grupy pasażerów nie zwal-
nia ich z obowiązku posiadania – jeśli 
nie mają uprawnień do przejazdów 
bezpłatnych – ważnych biletów. ZTM 
planuje, w przyszłym roku, ustawienie 
przy wyjściach ewakuacyjnych dodat-
kowych kasowników.

pozostali pasażerowie, tak jak dotych-
czas, nie będą uprawnieni do korzysta-
nia z wyjść ewakuacyjnych. Złamanie 
tego zakazu zagrożone będzie, tak jak 
obecnie (zgodnie z art. 54 Kodeksu wy-
kroczeń), karą grzywny do 500 zł lub 
karą nagany. Karę taką na pasażera na-
łożyć może straż miejska lub policja.

KoRZySTaNie Z PRZySTaNKÓW 
„Na ŻĄDaNie”
W nowym regulaminie doprecyzo-
wano również kwestie korzystania z 
przystanków „na żądanie” (paragraf 
10), ponieważ zdarzało się, że pasaże-
rowie wewnątrz autobusu zbyt późno 
wciskali przycisk informujący kierowcę 
o potrzebie zatrzymania się, a później 
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skarżyli się na prowadzących. podob-
nie pasażerowie stojący na przystanku 
„na żądanie” zbyt późno dawali kie-
rowcy znak lub robili to niezdecydo-
wanie. Dzięki zapisom w regulaminie 
wszelkie wątpliwości z tym związane 
zostaną rozwiane.

pasażer zamierzający wysiąść na 
przystanku „na żądanie” powinien 
uprzedzić o tym fakcie obsługę pojaz-
du w czasie umożliwiającym bezpiecz-
ne zatrzymanie pojazdu na przystanku, 
poprzez wciśnięcie przycisku „sTop” 
lub „na żądanie”. osoba zamierzająca 
na takim przystanku wsiąść powinna 
odpowiednio wcześnie dać znak kie-
rującemu przez wyraźne podniesienie 
ręki, tak by kierowca mógł bezpiecznie 
zatrzymać się na przystanku.

określono również zasady korzysta-
nia z przystanków warunkowych przez 
osoby niepełnosprawne ruchowo lub 
osoby niewidome i niedowidzące po-
ruszające się z białą laską lub psem 
asystującym. pasażerowie tacy powin-
ni na przystanku oczekiwać w miejscu 
widocznym dla kierowcy. prowadzący 
pojazd widząc taką osobę będzie musiał 
się bezwzględnie zatrzymać.

Warto także zwrócić uwagę na zapis 
informujący o tym, jak odbywa się ob-
sługa na przystankach długich, czyli 
takich, na których może jednocześnie 

się zatrzymać 
więcej niż jeden 
pojazd (par. 8, 
ust. 7). Gdy na 
przystanku stoją 
dwa autobusy 
lub tramwaje to 
drugi z pojazdów 
po zamknięciu 
drzwi nie będzie 
się zatrzymywał 
po raz drugi (chy-
ba, że zmuszą go 
do tego warunki 
ruchu drogowe-
go – np. sygnał 
z sygnalizatora 
świetlnego). Gdy 
na przystanku w 
tym samym cza-
sie będą stały 
trzy tramwaje 
lub autobusy – 
to kierowca lub 
motorniczy pro-
wadzący trzeci 
z pojazdów – 

będzie miał obowiązek powtórnego 
zatrzymania się i zabrania pasażerów 
na początku przystanku po odjeździe 
pojazdów, które stały przed nim.

PSy aSySTuJĄCe
Nowy regulamin zezwala również na 
wprowadzenie do autobusu, tramwaju, 
pociągu lub na stację metra psów asy-
stujących, o których mowa w ustawie 
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych. psy muszą jednak mieć za-
łożoną uprząż, a ich właściciele muszą 
posiadać ważne świadectwo szczepie-
nia oraz certyfikat potwierdzający sta-
tus zwierzęcia.

KilKa iNNyCH ZMiaN
regulamin „precyzuje” również inne 
kwestie.

osoby z obsługi pojazdu zobo-1. 
wiązane będą do tego, by pomóc 
osobom niepełnosprawnym wejść 
do pojazdu i zająć w nim miejsce. 
W pojazdach wyposażonych w od-2. 
powiedni przycisk oraz oznaczo-
nych specjalnym piktogramem, 
pasażerowie będą zobowiązani do 
samodzielnego otwierania drzwi 
na przystankach. W systemy 
samodzielnego otwierania drzwi 
przez pasażerów wyposażonych 

jest zdecydowana większość 
pojazdów komunikacji miejskiej. 
pasażerowie już się do tego roz-
wiązania przyzwyczaili i chętnie 
sami otwierają sobie drzwi na 
przystankach. Wprowadzenie 
takiego zapisu wyeliminuje jakie-
kolwiek wątpliwości dotyczące 
tego, kiedy powinien obowiązy-
wać tzw. „ciepły/chłodny guzik”,  
a kiedy nie.
oprócz zakazu palenia papiero-3. 
sów, wprowadzony również został 
zakaz używania tzw. e-papiero-
sów. Zawierają one także pewną 
ilość nikotyny oraz – opcjonalnie 
– różne substancje zapachowe, co 
dla części pasażerów może być 
uciążliwe. Do ZTM docierały w tej 
sprawie skargi do pasażerów. po-
nadto, warto dodać, że warszawski 
ZTM nie jest prekursorem w tej 
dziedzinie. Taki zapis funkcjonuje 
np. w regulaminie w poznaniu. 

ZWRoTy NaleŻNośCi Za BileTy
Do regulaminu został także dopisany 
rozdział 2, który wprowadza możli-
wość ubiegania się przez pasażera o 
zwrot należności za bilet w przypadku 
opóźnień pociągów sKM. pasażer bę-
dzie mógł się ubiegać o zwrot w sytu-
acji, gdy pociąg spóźni się powyżej 60 
minut. Jest to spełnienie obowiązku 
wynikającego z rozporządzenia par-
lamentu europejskiego dotyczącego 
praw i obowiązków pasażerów w ru-
chu kolejowym (rozporządzenie We nr 
1371/2007 z 23.10.2007 roku)

posiadacze biletów 3-dniowych bę-
dą mogli ubiegać się o zwrot w wyso-
kości 1/6 wartości biletu. pasażerom 
posługującym się biletem 30-dniowym 
przysługiwać będzie zwrot w wysokości 
1/60 wartości biletu za każde opóźnie-
nie. posiadacze biletów 90-dniowych 
będą mogli się ubiegać o zwrot 1/180 
wartości biletu za każde opóźnienie. 
Możliwość ubiegania się o zwrot, w wy-
sokości 1/730 wartości biletu za każde 
opóźnienie, będą mieli również pasaże-
rowie korzystający z Biletu seniora.

Zwroty będą możliwe po przekrocze-
niu progu minimalnego w wysokości 4 
euro w przeliczeniu na polskie złote 
(według kursu NBp w ostatni dzień 
miesiąca poprzedzającego wniosek 
pasażera). Wnioski będą rozpatrywane 
w terminie 30 dni od daty złożenia. 

A K T u A l N o ś c i
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Budowa planowanych parkingów w systemie Parkuj i Jedź 
w Wesołej i Rembertowie oddala się w czasie. Główną 
przyczyną wstrzymania prac przygotowawczych do reali-
zacji tych inwestycji są problemy z gruntami, na których 
miały powstać te obiekty. 

W przypadku planowanego parkingu w rembertowie trud-
ności „terenowe” wynikają przede wszystkim z protestów 
mieszkańców dzielnicy zrzeszonych w społecznym Komite-
cie Zagospodarowania centrum rembertowa. Mimo licznych 
prób merytorycznej rozmowy, przedstawicielom ZTM nie 
udało się dojść z nimi do porozumienia. Warto dodać, że mi-
mo rozwiązania (przez pKp s.A.) umowy z obecnym najemcą 
terenu przeznaczonego 
pod parking – Komisem 
Meblowym, f irma nie 
chce się stamtąd wypro-
wadzić. Wszelkie próby 
eksmisji kończyły się 
niepowodzeniem. spra-
wa trafiła do sądu. Z tego 
powodu wszelkie działa-
nia zmierzające do kupna 
tego terenu przez miasto 
zostały wstrzymane.

Niestety problemem 
p+r w rembertowie jest 
również jego lokalizacja, 
parking powinien powstać 
po drugiej stronie torów, 
gdzie byłby łatwy dojazd 
z odległych obszarów 
rembertowa, jak i z Zie-
lonki, Ząbek czy Kobyłki a 
nawet sulejówka i Weso-
łej. Takim terenem miasto 
nie dysponuje. pomimo 
licznych prób pozyskania 
go od pKp nie udało się.

W przypadku planowa-
nego parkingu p+r We-
soła w grę również wcho-
dzą problemy z terenem. 
są one jednak zupełnie 
innej natury. Zarządca infrastruktury kolejowej – spółka 
polskie linie Kolejowe, otrzymała decyzję środowiskową 
dotyczącą rozbudowy Warszawskiego Węzła Komunikacyj-
nego. W ramach tej inwestycji dobudowane mają zostać dwa 
dodatkowe tory kolejowe na biegnącej przez Wesołą linii. 
Jeden z torów przebiegać ma przez teren, na którym miał 
powstać parking. spowodowałoby to w przyszłości koniecz-
ność rozebrania wybudowanego obiektu. Z tego powodu 
ZTM rozwiązał umowę z projektantem parkingu.

Biuro rozwoju Miasta, mając na uwadze powyższe fak-
ty, przedstawiło miejskiemu Zespołowi Koordynacyjne-
mu wniosek o odłożenie w czasie budowy tych parkingów 
oraz o powiększenie już istniejącego parkingu p+r Metro 
stokłosy.

pisząc o parkingach warto jednak wspomnieć, że ZTM 
podejmuje działania zmierzające do lokalizacji kolejnych 
parkingów przy przystankach kolejowych w obrębie War-
szawy. przygotowywany jest obecnie trzeci etap budowy 
systemu p+r. Brane są pod uwagę lokalizacje parkin-
gów przy przystankach kolejowych na terenie Białołęki i 
ursynowa.

W Białołęce rozważane są dwie lokalizacje: przy przy-
stanku Warszawa Żerań 
oraz przy przystanku 
Warszawa płudy. par-
king na Żeraniu miałby 
być zlokalizowany na 
terenach przylegających 
do torów kolejowych po-
między linią osobową i 
ul. Marywilską. Mógłby 
to być parking jednopo-
ziomowy, nawet na oko-
ło 290 miejsc dla samo-
chodów i około 100 dla 
rowerów.

park ing prz y prz y-
stanku Warszawa płudy 
mógłby zostać zlokali-
zowany po obu stronach 
linii kolejowej Warszawa 
– Działdowo, pod wia-
duktem. Mógłby to rów-
nież być obiekt jedno-
poziomowy. Na parkingu 
mogłoby się zmieścić ok. 
150 samochodów i oko-
ło 80 rowerów.

Na ursynowie plano-
wana jest budowa par-
kingu przy przystanku 
osobowym Warszawa 
Jez iork i .  Móg ł by on 

powstać po wschodniej stronie torów kolejowych, przy 
skrzyżowaniu linii kolejowej Warszawa – radom z ul. Kar-
czunkowską. Zmieścić by się mogło na nim ok. 250 sa-
mochodów osobowych i ok. 150 rowerów. parking byłby 
jednopoziomowy.

Trwają  prace przygotowawcze polegające na uzyskaniu 
decyzji administracyjnych. realizacja inwestycji mogłaby 
się rozpocząć po pozyskaniu na ten cel funduszy unijnych, 
w nowej perspektywie budżetowej ue.

PRoBleMy Z TeReNeM  
BloKuJą BuDoWę pArKiNGóW
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Projekt „Budowa linii tramwajowej na 
Tarchomin” jest realizowany. i to z za-
chowaniem pełnej procedury oceny od-
działywania na środowisko. Czas trwa-
nia tych czynności zależy od wielkości 
i stopnia skomplikowania projektu. a 
jak powszechnie wiadomo, Tramwaj 
na Tarchomin do tych najprostszych 
nie należy, między innymi ze wzglę-
du na przebieg części trasy w pobliżu 
obszaru chronionego Natura 2000 oraz 
protesty mieszkańców. Jednak konse-
kwentnie zmierzamy do celu, a tory 
nadal wiodą na Tarchomin…

Warto przypomnieć, że ZTM już w 2011 
roku posiadał komplet wymaganych 
decyzji administracyjnych potrzebnych 
do budowy linii tramwajowej. W wyniku 
protestów mieszkańców Winnicy zosta-

ły one jednak uchylone i przekazane do 
ponownego rozpatrzenia.

15 lipca 2011 roku – rok po złożeniu 
odwołań - samorządowe Kolegium od-
woławcze w Warszawie uchyliło pierw-
szą decyzję ustalającą środowiskowe 
uwarunkowania realizacji przedsię-
wzięcia polegającego na budowie linii 
tramwajowej na Tarchomin wraz z ukła-
dem drogowym ul. światowida i projek-
towanej. W następstwie decyzji sKo, 
uchylona została również, wydana 29 
czerwca 2011 roku, decyzja zezwalająca 
na realizację inwestycji drogowej (ZriD). 
W związku z tym trzeba było wstrzymać 
przetarg na budowę pierwszego odcin-
ka linii tramwajowej od mostu M. skło-
dowskiej-curie do pętli tramwajowej 
przy ul. Mehoffera.

inwestycja ma zostać sfinansowana 
w całości z kredytu pochodzącego z 

europejskiego Banku inwestycyjnego 
oraz europejskiego Banku odbudowy 
i rozwoju – nota bene instytucji, dla 
których celem nadrzędnym jest  interes 
społeczny oraz zgodność inwestycji z 
wszelkimi możliwymi przepisami ochro-
ny środowiska. W tej sytuacji istniało 
więc zagrożenie, że umowa kredytowa 
może zostać wypowiedziana  i trzeba 
będzie wcześniej spłacić zobowiąza-
nia. Żeby uniknąć powyższych zagrożeń 
oraz spełnić zastrzeżenia wynikające z 
decyzji samorządowego Kolegium od-
woławczego w Warszawie, podjęto de-
cyzję o ponownym przeprowadzeniu 
pełnej oceny oddziaływania przedsię-
wzięcia na środowisko.

opracowanie nowej wersji raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko  powierzono  grupie eks-

pertów - spółce eKKoM 
z Krakowa. uwzględ-
niono w nim wszystkie 
uwagi i zastrzeżenia sa-
morządowego Kolegium 
odwoławczego. Na po-
trzeby nowego raportu 
opracowano koncepcje 
projektowe przebie-
gu wariantowych tras, 
zaktualizowano mapy, 
przeprowadzono nie-
zbędną inwentaryzację 
istniejącego stanu zie-
leni, uzbrojenia terenu 

oraz własności nieruchomości, które 
w trakcie realizacji prac projektowych 
często ulegają podziałom i zmianom w 
ewidencji gruntów.

W maju br. ostateczna wersja rapor-
tu złożona została w Biurze ochrony 
środowiska, celem przeprowadzenia 
ponownej oceny oddziaływania przed-
sięwzięcia na środowisko. 31 sierpnia 
br. regionalny Dyrektor ochrony śro-
dowiska uzgodnił ponownie realizację 
przedsięwzięcia według wariantu inwe-
storskiego, natomiast 14 września swo-
ją pozytywną opinię wydał państwowy 
powiatowy inspektor sanitarny.

W dniach 24 września – 15 paździer-
nika br. przeprowadzono konsultacje 
społeczne, w ramach których zainte-
resowane osoby mogły zapoznać się z 
dokumentacją sprawy oraz składać swo-
je wnioski i uwagi. uwagi złożyli m.in. 

mieszkańcy Winnicy, stowarzyszenia 
„Zielone Mazowsze” i „światowid” oraz 
radny dzielnicy Białołęka. W związku ze 
złożonymi uwagami oraz zmianą rozpo-
rządzenia dotyczącego dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, ZTM - 
w celu zmniejszenia prawdopodobień-
stwa wystąpienia konfliktów i odwołań 
od przyszłej decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach - postanowił do 
końca listopada 2012 roku, wykonać 
autokorektę raportu i przekazać ją or-
ganowi prowadzącemu postępowanie 
do ponownej oceny.

linia tramwajowa zostanie wybudo-
wana na terenach o gęstej zabudowie, 
a najwięcej dyskusji wywołuje przebieg 
trasy pomiędzy ul. Dzierzgońską i ul. 
Modlińską. Zaproponowano tam trzy 
różne  warianty przebiegu trasy, które 
mają zarówno licznych zwolenników, jak 
i przeciwników. Wariant preferowany 
przez inwestora (zgodny z obowiązu-
jącymi miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego, studium 
uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania przestrzennego (suiKZp)), 
daje możliwość stworzenia najbardziej 
spójnych i racjonalnych rozwiązań ko-
munikacyjnych. Zaproponowano także 
alternatywny ze względów technicz-
nych tzw. Wariant społeczny, którego 
zwolennikiem jest stowarzyszenie „Zie-
lone Mazowsze”, kilku właścicieli nieru-
chomości, po terenie których przebiega 
wariant inwestora oraz radny Białołęki. 
Trzeci wariant – najkorzystniejszy dla 
środowiska – zakłada budowę samej 
linii tramwajowej, a jego zwolenni-
kiem jest stowarzyszenie ekologiczne 
„światowid”. Niestety, w tym ostatnim 
przypadku nie można skorzystać ze 
„specustawy”, co znacznie wydłużyło-
by inwestycję.

Tak dokładne przygotowanie doku-
mentacji, która spełnia wszystkie 
restrykcyjne wymogi środowiskowe, 
pozwoli na sprawną realizację tego 
przedsięwzięcia. Przetarg na budo-
wę odcinka do Mehoffera powinien 
zostać ogłoszony w drugim kwartale 
2013 roku, a pierwszy tramwaj, co 
najmniej do pętli Mehoffera, poje-
dzie wiosną 2014 roku.

PRoSTo Na TaRCHoMiN
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aBeCaDŁo W auToBuSie

NAJpierW oDroBiNA Teorii, A późNieJ MNósTWo ZABAWy 
W… AuToBusie. TAK ŻeBy KoMuNiKAcyJNA prAKTyKA – KA-
soWANie BileTóW, KorZysTANie Z ciepŁeGo GuZiKA cZy 
ZATrZyMyWANie poJAZDóW – Nie sprAWiAŁA JuŻ ŻADNych 
proBleMóW. oD 24 pAźDZierNiKA Br. W sZKoŁAch poDsTA-
WoWych W WAWrZe JesT proWADZoNA TrZeciA eDycJA 
eDuKAcyJNeGo proJeKTu ZTM. ABc BeZpiecZeńsTWA ZBierA 
eNTuZJAsTycZNe receNZJe, A Do orGANiZAToróW spŁyWA-
Ją licZNe poDZięKoWANiA oD ucZNióW i NAucZycieli. 

K A M p A N i e  Z T M
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pierwszaki uczą się prawideł bez-
piecznego i kulturalnego zachowa-
nia w komunikacji. oczekiwania na 
pojazd, wsiadania, kasowania biletu, 
przemieszczania się w pojeździe i 
wysiadania. Bezpośrednio w auto-
busie, który podjeżdża pod daną 
szkołą.

Zajęcia są prowadzone przez in-
struktorów - kontrolerów ZTM, ma-
jących duże doświadczenie w pracy 
z dziećmi. 

uczestnicy otrzymują materia-
ły edukacyjne, m.in. książeczkę, w 
której pan Bilecik tłumaczy, jak bez-
piecznie podróżować komunikacją w 
stolicy. 

Autobus w br. odwiedził już szkoły 
podstawowe nr 138, nr 195, nr 109 i 
nr 76, a w przyszłym zawita do sp nr 
216, sp nr 86, sp nr 140, sp nr 128, sp 
nr 124, sp nr 218 i sp nr 204. 

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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Miny wsłuchanych i wpatrzonych 
maluchów świadczą o tym, że sku-
tecznie przyciągnął Pan ich uwagę 
– czym?
Nauczanie jest najbardziej efektywne, 
jeśli przynosi radość. Dlatego prowa-
dzę zajęcia poprzez zabawę. są nawet 
zadania ruchowe. Dzieci bawią się w 
kontrolerów, gapowiczów i wzorowych 
pasażerów. i zawsze wykazują duże za-
interesowanie i zaangażowanie.

Ma Pan przygotowanie i doświad-
czenie w pracy z młodzieżą – proszę 
o tym opowiedzieć.
od 25 lat pracuję jako nauczyciel mu-
zyki. Moi uczniowie osiągają najwyż-
sze laury w konkursach ogólnopol-
skich i międzynarodowych. Nauczanie 
to moja pasja. 

Czy możemy powiedzieć, że po-
mysł, który został przeniesiony do 
Warszawy z Berlina nie tylko przyjął 
się w stolicy, ale zyskał poparcie 
nauczycieli?

Nie wiedziałem, że pomysł pochodzi 
z Berlina! 

ABc Bezpieczeństwa to ciekawa 
inicjatywa ZTM. i nie jedyna. Kierow-
nik Działu Kontroli Biletów Mariusz 
śledziewski zainicjował np. zajęcia 
„przyjemne i bezpieczne podróżo-
wanie”, które były prowadzone w 
przedszkolach i szkołach podstawo-
wych w Warszawie, piastowie i pia-
secznie. Zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Mogę zdradzić, że w rolę Bilecika 
wcielał się sam kierownik…

Celem tych lekcji jest nauczenie, jak 
bezpiecznie i zgodnie z regułami 
podróżować po mieście, czy – wg 
Pana - możemy mówić o wymier-
nych efektach tych lekcji?
Nie ma lepszej metody od nauczania 
przez działanie. pod koniec zajęć za-
wsze sprawdzam wiedzę uczniów i 
zdają ten egzamin na „szóstkę”. Nie-
którzy chcą jeszcze raz uczestniczyć 
w tego typu wycieczce-lekcji.

...i KRÓTKa RoZMoWa Z JeDNyM Z 
PRoWaDZĄCyCH – KoNTRoleReM 
MaRiaNeM WaleNTyNoWiCZeM. 

K A M p A N i e  Z T M
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PRZyJeŻDŻaJĄ aŻ Z ZaGRaNiCy
Coraz głośniej o „Warszawskiej linii edukacyjnej”, która 
przyciąga rzesze warszawskich i podwarszawskich uczniów 
oraz...  gości zagranicznych. 16 listopada lekcjom prowa-
dzonym bezpośrednio w tramwaju przyglądało się z zain-
teresowaniem dziewięciu nauczycieli z Wielkiej Brytanii 
i Holandii.

inicjatywa edukacyjna Zarządu Transportu Miejskiego, Tram-
wajów Warszawskich, Komendy stołecznej policji oraz  War-
szawskiej Grupy Wysokościowej s12 cieszy się olbrzymim 
zainteresowaniem. W trzech poprzednich edycjach wzięło 
udział ponad 4 tysięcy dzieci, a w obecnej zaplanowano aż 
66 lekcji dla ponad 2 tysięcy uczniów (iV edycja rozpoczęła 
się 14 września br. i zakończy się 21 czerwca 2013 roku). Nic 
dziwnego, że wieść o niej przekroczyła już granice naszego 
miasta i kraju.

16 listopada na tramwajowej lekcji, w której brała udział 
klasa 2a ze szkoły podstawowej nr 42. im. K.i. Gałczyńskie-
go pojawili się nauczyciele z Wielkiej Brytanii i holandii z 
cockburn school, Westwood primary school i Middleton pri-
mary school: David Gurney, peter Nuttall, Victoria smith, Zoe 

Adams, Frances Bowman,  stephen little, samantha Williams, 
stephen Wilson i  Neville Gill. Warszawskie zajęcia bardzo im 
się podobały i goście będą chcieli wprowadzić podobne w 
miastach, w których nauczają.

Młodzież podczas piątkowych przejażdżek poznaje zasa-
dy bezpiecznego podróżowania komunikacją, konsekwencje 
grożące za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w 
komunikacji miejskiej, np. za brak ważnego biletu na przejazd, 
czy niszczenie mienia. uczy się udzielania pierwszej pomocy 
i prawidłowych reakcji na zdarzenia zagrażające życiu i zdro-
wiu człowieka. praktyczną część zajęć prowadzą pracownicy 
nadzoru ruchu TW oraz policjanci z Komendy stołecznej po-
licji, natomiast ratownicy z Warszawskiej Grupy Wysokościo-
wej s12 prowadzą zajęcia dotyczące pierwszej pomocy.

Każdy uczestnik czwartej edycji Warszawskiej linii eduka-
cyjnej otrzymuje zestaw ratunkowy do udzielania pierwszej 
pomocy, pamiątkowy bilet, kamizelki odblaskowe oraz inte-
resujące materiały edukacyjne – specjalny folder i plan lekcji 
z panem Bilecikiem, podróżującym komunikacją miejską.

Więcej na stronie: www.warszawskaliniaedukacyjna.pl.

K A M p A N i e  Z T M
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W oKresie prZeDśWią-
TecZNyM Nie próŻNuJą… 
poJAWiAJą się W AuToBu-
sAch, TrAMWAJAch, Me-
TrZe i ceNTrAch hANDlo-
Wych, By poZBAWić pA-
sAŻeróW pieNięDZy, KArT 
KreDyToWych i DoKuMeN-
TóW. DlATeGo co roKu 
– WspólNie Z policJą W 
rAMAch KAMpANii „Nie 
DAJ się ZŁoWić NA śWię-
TA” – prZypoMiNAMy o 
KoNiecZNości ZAchoWA-
NiA WyJąTKoWeJ osTroŻ-
Ności prZeD śWięTAMi. 

Zbliżające się święta Bożego Narodze-
nia to czas zwiększonej aktywności 
kieszonkowców, którzy wykorzystu-
jąc nasze roztargnienie, a często rów-
nież nieuwagę dokonują kradzieży. 
Dlatego corocznie Zarząd Transportu 
Miejskiego wraz z Komendą stołeczną 
policji przypominają warszawiakom o 
konieczności zachowania większej 
ostrożności.

Kampania rozpocznie się 12 grud-
nia. W punktach obsługi pasażerów 
ZTM oraz w stołecznym taborze poja-
wią się specjalne plakaty z poradami, 
na co należy zwrócić uwagę podczas 
podróży komunikacją lub pobytu w 
zatłoczonych miejscach. o akcji będą 
informowały również spoty emitowa-
ne na antenie TVp Warszawa.

Złodzieje kieszonkowi działają za-
równo w pojedynkę, jak i w grupach,  
przeważnie dwu-, trzyosobowych. „Ro-
botnik” dokonuje kradzieży i zazwyczaj 
ma najwyższe kwalifikacje z grupy. „Ty-
cer” typuje przyszłą ofiarę, zasłania ro-
botnika i jego rękę. „świeca” prowadzi 
obserwację i  rozpoznaje przebywają-
cych w rejonie kradzieży policjantów. 
Natomiast „konik” przyjmuje od robot-
nika skradzione przedmioty i odchodzi 
w bezpieczne miejsce. 

Podczas kradzieży wykorzystują 
swoje umiejętności manualne („go-
ła” ręka, skalpele, sprężyny) oraz 
pośpiech, niefrasobliwość i roztar-
gnienie ofiar. Metody ich „pracy” 
zwykle różnią się, w zależności od 
doświadczenia i okoliczności. Moż-
na ich spotkać w sklepach, pojazdach 
komunikacji miejskiej i na dworcach 
kolejowych. 

Do podstawowych metod działania 
zalicza się:
- „na podsiad” – podczas wsiadania 

i wysiadania ze środków transpor-
tu miejskiego,

- „na mijankę” – w dużym tłoku, 
mijając się ze stojącymi lub prze-
chodzącymi obok osobami,

- „na przewieszkę” – wykorzystując 
elementy garderoby przewieszo-
ne przez rękę do ukrycia faktu 
kradzieży,

- „na kosę” – kradną przecinając 
kieszeń, torebkę, siatkę. 

Zachęcamy pasażerów do przestrze-
gania kilku podstawowych zasad 
bezpieczeństwa.
- Torebkę zawsze trzymaj zamknię-

tą przed sobą. 
- Nie eksponuj zawartości portfela. 
- Noś przy sobie tylko niezbędną 

gotówkę. 
- Nie noś portfela w tylnych kiesze-

niach spodni. 
- Nie noś portfela w zewnętrznych 

kieszeniach ubrania.

organizatorami kampanii „Nie daj się 
złowić na święta” są: Zarząd Trans-
portu Miejskiego i Komenda stołecz-
na policji, a partnerami medialnymi 
TVN Warszawa i radio Dla ciebie.

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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KoMuNiKAcJA „KroK po  
KroKu” i „oD KuchNi”
KorZysTANie Z KoMuNiKAcJi, TAK JAK NieMAl WsZysTKo, 
WyMAGA WieDZy i prAKTycZNych uMieJęTNości. TrZeBA 
WieDZieć, JAKi BileT Kupić, GDZie MoŻNA Go oTrZyMAć, 
JAKiMi śroDKAMi TrANsporTu DoJeDZieMy Do celu, JAK 
się Do Nich DosTAć, ile cZAsu NAM To orieNTAcyJNie 
ZAJMie i GDZie NAleŻy się prZesiąść. TrZeBA ZNAć ZA-
róWNo ZApisANe, JAK i uMoWNe NorMy oBoWiąZuJące 
W poDróŻy orAZ KoNseKWeNcJe GroŻące ZA NieprZe-
sTrZeGANie prZepisóW. 

Jak zorganizowana jest komunikacja, 
dlaczego w jednych dzielnicach jeździ 
więcej autobusów i tramwajów niż w 
innych, jaką rolę w stolicy pełni ko-
munikacja szynowa, jak ZTM zapewnia 
potrzebny tabor i jak tworzone są tra-
sy autobusów i tramwajów? ZTM, jako 
organizator komunikacji w Warszawie, 
chce przybliżyć pasażerom wiedzę o 
tych wszystkich zagadnieniach. „Krok 
po kroku” i „od kuchni”. W przystępny 
i atrakcyjny sposób. pod wspólnym 
tytułem „Akademia pasażera”. 

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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Artykuły, skierowane do różnych 
grup odbiorców zostały podzielone 
tematycznie na „praktyczne wska-
zówki krok po kroku” oraz „Transport 
zbiorowy od kuchni”. co dwa tygodnie 
materiał z jednej lub drugiej serii, na-
przemiennie, będzie publikowany na 
stronie ZTM, w specjalnie utworzonej, 
oddzielnej zakładce poświęconej te-
mu projektowi, na firmowym profilu 
na Facebooku i w kolejnych numerach 
iZTM. Każdy z artykułów wzbogacają 
unikalne dane, zestawienia, wykresy 
i zdjęcia. Został również utworzony 
specjalny adres kontaktowy dla czy-
telników (w zakładce kontakt – napisz 
do nas). 

W najbliższych miesiącach, w ra-
mach „praktycznych wskazówek” uka-
żą się m.in. artykuły o zasadach kon-
troli i głównych kanałach sprzedaży 

biletów ZTM, a w części „od kuchni” – 
materiały przybliżające problematykę 
planowania układu komunikacyjnego 
oraz tworzenia rozkładów jazdy. 

W ramach Akademii pasażera będzie 
można przeczytać także o zasadach 
bezpiecznego podróżowania, sta-
tusie przystanków, poszczególnych 
rodzajach biletów, biletomatach oraz 
wymaganiach stawianych przewoźni-
kom startującym w przetargach. 

Specjalnie dla naszych Czytelników 
w bieżącym numerze iZTM publikuje-
my wywiad z pomysłodawcą akade-
mii Pasażera – Marcinem Kozoniem, 
kierownikiem Sekcji Planowania 
Strategicznego oraz pierwszą publi-
kację. Zapraszamy do lektury, wyra-
żania opinii i przesyłania pomysłów 
na kolejne materiały. 

www.facebook.com/ztm.warszawa

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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Jest Pan pomysłodawcą nowego 
projektu ZTM nazwanego akademią 
Pasażera? Jaki jest główny cel tego 
projektu?
celem Akademii – jak każdego projek-
tu mającego aspiracje edukacyjne – 
jest przekazanie wiedzy, która będzie 
przydatna w określonych sytuacjach. W 
odniesieniu do transportu publiczne-
go jest również sporo informacji, które 
mogą okazać się przydatne naszym 
pasażerom. są to zagadnienia związa-
ne nie tylko z zasadami bezpiecznego, 
łatwego i efektywnego korzystania z 
warszawskiej komunikacji miejskiej, 
ale również z kulisami jej organizacji. 
celem Akademii jest także promocja 
transportu zbiorowego, jako nowocze-
snego, atrakcyjnego i ekologicznego 
środka transportu, dostosowanego do 
potrzeb mieszkańców i turystów od-
wiedzających stołeczną metropolię.

ZaPRaSZaMy Do oDKRyCia Na NoWo

sToŁecZNeGo TrANsporTu

roZMoWA Z MArciNeM 
KoZoNieM, KieroWNi-
KieM seKcJi plANoWA-
NiA sTrATeGicZNeGo. 

Jaką wiedzą chcą się dzielić z pasa-
żerami pracownicy Zarządu Trans-
portu Miejskiego? W jaki sposób 
będą prowadzone „zajęcia”?
Nie chciałbym, by zabrzmiało to proza-
icznie, ale faktycznie pomysł na projekt 
i jego tematykę przyniosło samo życie. 
punktem wyjścia było odniesienie się 
do popularnych pytań wątpliwości na-
szych pasażerów, wyrażanych w otrzy-
mywanej korespondencji. równolegle, 
pracując nad formułą projektu, skorzy-
staliśmy również z doświadczeń pra-
cowników ZTM: np. obsługi mobilnych 
i stacjonarnych punktów informacyj-
nych, infolinii, czy kontrolerów biletów. 
pewne zagadnienia nasunęły się także 
w wyniku lektury forów internetowych 
oraz artykułów prasowych. chcemy 
wyjść naprzeciw tym wszystkim mniej 
lub bardziej wyartykułowanym oczeki-
waniom i zaoferować nową, interesującą  

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl


17

T e M A T  N u M e r u

17

formę dodatkowego informowania o 
komunikacji miejskiej. stawiamy przy 
tym na czystą informację, podaną w 
atrakcyjnej formie i „okraszoną” ma-
teriałem zdjęciowym oraz danymi sta-
tystycznymi. podstawowym kanałem 
będą dwa naprzemienne cykle artyku-
łów, przygotowanych pod merytorycz-
ną opieką pracowników ZTM odpo-
wiedzialnych za konkretną tematykę. 
Materiały będą publikowane na naszej 
stronie internetowej oraz na łamach 
iZTM. W efekcie każda osoba posiada-
jąca dostęp do internetu będzie mogła 
uczestniczyć w „zajęciach”. przy czym 
konotacje ze słowem „akademia” są 
tylko pewnym zasygnalizowaniem idei 
związanych z przekazywaniem wiedzy. 
Na pewno nie przewidujemy żadnego 
egzaminowania. cel projektu jest prze-
cież zupełnie inny...

Projekt jest skierowany do zróżnico-
wanego grona odbiorców…
Zdecydowanie tak! Z jednej strony 
mamy pasażerów zainteresowanych 
informacjami o podstawowych zasa-
dach korzystania z komunikacji ZTM. 
W tym celu powstaje cykl „praktycz-
ne wskazówki krok po kroku”. Z kolei 
„Transport od kuchni” to propozycja dla 
pasażerów, mediów oraz hobbystów, 
oczekujących bardziej szczegółowych 
informacji o sposobie funkcjonowania i 
organizacji transportu zbiorowego.

Jakie tematy będą poruszane w 
ramach akademii Pasażera… 

pierwszy cykl będzie dotyczył prak-
tycznych wskazówek korzystania z 
komunikacji. Krok po kroku podpo-
wiemy, np. gdzie szukać informacji o 
naszej komunikacji, jak efektywnie 
zaplanować podróż i czytać rozkłady 
jazdy, bezpiecznie przewieźć rower lub 
gdzie szukać rzeczy pozostawionej w 
autobusie. W drugim cyklu zdradzimy 
wiele tajników transportowej kuchni, 
wskazując np. co decyduje o zakwalifi-
kowaniu przystanku jako „na żądanie”, 
jak planuje się linie komunikacyjne i 
przygotowuje się rozkłady jazdy. opo-
wiemy też m.in. o pracy centrali ruchu 
i dniu z życia kontrolera biletów. oczy-
wiście planowany zakres informacji 
jest szeroki i zróżnicowany – tak samo, 
jak różnorodni są nasi pasażerowie. 
Tematów jest sporo i liczymy, że dużo 
pasażerów znajdzie w nich interesujący 
dla siebie fragment.

Rozumiem, że słuchacze akademii 
Pasażera będą mogli zgłaszać swoje 
uwagi i pomysły… Czy będzie można 
porozmawiać z osobami odpowie-
dzialnymi za projekt?
oczywiście. od początku interakcja 
była jednym z założeń projektu. Do 
bieżącej komunikacji został dostoso-
wany formularz kontaktowy w naszym 
serwisie internetowym – została stwo-
rzona dodatkowa kategoria tematyczna 
dla e-maili odnosząca się do Akademii 
pasażera. Z uwagi na swoją specyfikę 
bierzemy pod uwagę również media 
społecznościowe. Bardzo liczymy na 
opinie naszych pasażerów odnoszące 
się do projektu, jego formy i podej-
mowanej tematyki. chcielibyśmy, by 
Akademia, oprócz wstępnie założone-
go programu, na żywo reagowała na 
zagadnienia będące w centrum zain-
teresowania pasażerów. poza tym, w 
dłuższych odstępach, po opublikowa-
niu partii materiałów przewidujemy 
czaty internetowe z merytorycznymi 
pracownikami ZTM, dotyczące podej-
mowanych zagadnień.

Akademia właśnie wystartowała, dla-
tego zapraszamy wszystkich chętnych 
do wspólnego odkrywania na nowo 
stołecznego transportu zbiorowego. li-
czymy na to, że projekt będzie się roz-
wijał w miarę rosnącego zainteresowa-
nia naszych pasażerów. W przyszłości 
nie wykluczamy zaś pozainternetowej 
odsłony tego projektu. proszę trzymać 
za nas kciuki!

www.facebook.com/ztm.warszawa

ChCemy zaoferować 
nową, interesująCą 
formę dodatkowego 
informowania o ko-
munikaCji miejskiej.

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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prAKTycZNe WsKAZóWKi KroK po KroKu

KoMPleKSoWa iNFoRMaCJa
osoBy WyBierAJące i 
KorZysTAJące Z KoMuNi-
KAcJi MieJsKieJ ocZeKuJą 
Nie TylKo puNKTuAlNości 
i KoMForTu. poTrZeBuJą 
róWNieŻ sZyBKieJ i KoN-
KreTNeJ oDpoWieDZi NA 
WsZelKie pyTANiA ZWiąZA-
Ne Z poDróŻoWANieM – 
iNForMAcJi o ZMiANie 
TrAs, roZKŁADAch JAZDy, 
oBoWiąZuJąceJ TAryFie 
BileToWeJ. W DoBie po-
WsZechNeGo pośpiechu 
licZy się KAŻDA seKuN-
DA… i KAŻDy pAsAŻer… 
DlATeGo W ZTM FuNKcJo-
NuJe Wiele róŻNych 
KANAŁóW KoMuNiKAcJi, 
TrADycyJNych i eleKTro-
NicZNych, A KAŻDy Z 
NAsZych KlieNTóW MoŻe 
licZyć NA FAchoWą i 
KoMpeTeNTNą poMoc.

Możliwości kontaktu z ZTM jest wiele. 
Wystarczy zadzwonić na infolinię lub 
wejść na stronę ZTM, by w kilka minut 
dowiedzieć się np. jak dotrzeć do ce-
lu i jaki środek transportu wybrać, o 
której odjedzie najbliższy autobus i 
tramwaj, gdzie należy się przesiąść, 
jak załadować i aktywować na karcie 
bilet kupiony przez internet, jak do-
stać się do metra mając przy sobie 
tylko wirtualny bilet? 

Strona internetoWa ZtM
prawdziwa „kopalnia wiedzy” na temat 
funkcjonowania stołecznej komuni-
kacji. przejrzysta, funkcjonalna, wciąż 
rozbudowywana i co najważniejsze, na 
bieżąco aktualizowana. Dostępna w 
czterech wersjach językowych (niektó-
re zakładki są przetłumaczone również 
na język migowy) i w wersji na urzą-
dzenia mobilne. codziennie korzysta z 
niej prawie 140 tys. internautów.

Na górze serwisu prezentowane są 
bieżące zmiany wraz z datą wprowa-
dzenia w życie, a poniżej aktualności 
oraz informacje prasowe. W przypad-
ku nagłej awarii aktualną sytuację i 
wprowadzane zmiany można śledzić 
na specjalnym żółtym pasku.

W zakładkach po lewej stronie pa-
sażerowie znajdą m.in. rozkłady jazdy 

posegregowane według linii i przy-
stanków (www.ztm.waw.pl/rozklad_
nowy.php?c=182&l=1, www.ztm.waw.
pl/rozklad_nowy.php?c=183&l=1), 
zmiany w kursowaniu linii, wszelkie 
niezbędne mapy i schematy (www.
ztm.waw.pl/?c=198&l=1),  informa-
cje o taryfie biletowej (www.ztm.
waw.pl/?c=110&l=1), sieci sprzedaży,  
możliwościach zakupu biletów przez 
internet i telefony komórkowe (www.
ztm.waw.pl/mock.php?c=174&l=1, 
www.ztm.waw.pl/?c=518&l=1) oraz 
obowiązujących przepisach – upraw-
nieniach do ulg, regulaminie przewo-
zu osób i bagażu, zasadach kontroli i 
składania reklamacji oraz odwołań od 
wystawionych wezwań do zapłaty.

studenci i turyści odwiedzający sto-
licę po raz pierwszy powinni koniecz-
nie zapoznać się z zakładką informa-
cje (www.ztm.waw.pl/?c=126&l=1), w 
której w przystępny i skrótowy sposób 
przedstawiono podstawowe zasady 
funkcjonowania i korzystania z war-
szawskiej komunikacji oraz odpowie-
dzi na najczęściej zadawane pytania.

Dla osób interesujących się rozwo-
jem transportu zbiorowego lekturą 
obowiązkową będzie „strategia zrów-
noważonego rozwoju systemu trans-
portowego Warszawy do 2015 roku i 

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1
http://www.ztm.waw.pl/rozklad_nowy.php?c=182&l=1
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http://www.ztm.waw.pl/?c=198&l=1
http://www.ztm.waw.pl/?c=198&l=1
http://www.ztm.waw.pl/?c=110&l=1
http://www.ztm.waw.pl/?c=110&l=1
http://www.ztm.waw.pl/mock.php?c=174&l=1
http://www.ztm.waw.pl/mock.php?c=174&l=1
http://www.ztm.waw.pl/?c=518&l=1
http://www.ztm.waw.pl/?c=126&l=1
http://www.ztm.waw.pl
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na lata kolejne” – najważniejszy do-
kument regulujący kwestie związane 
z komunikacją miejską w stolicy (www.
ztm.waw.pl/?c=519&l=1). A miłośnicy 
historii powinni koniecznie zajrzeć do 
zakładki hobby (www.ztm.waw.pl/hi-
storia.php?c=83&l=1).

Na stronie można również znaleźć 
informacje o prowadzonych i plano-
wanych inwestycjach, zamówieniach 
publicznych, Warszawskich liniach 
Turystycznych, systemie wypożyczal-
ni rowerowych Veturilo.

Warto odwiedzić zakładkę „kon-
takt”, na której zamieszczono podpo-
wiedzi dla pasażerów, w jaki sposób 
mogą załatwić niektóre formalności 
związane ze złożeniem odwołania, 
skargi czy wniosku. W tej zakładce 
umieszczono również główny formu-
larz kontaktowy z ZTM.

Największym zainteresowaniem in-
ternautów cieszą się oczywiście roz-
kłady jazdy, odwiedza je od 70 do 80 
procent osób wchodzących na stronę 
ZTM. pasażerowie śledzą uważnie tak-
że „ostatnie zmiany” w komunikacji. 

WyszukiWarka połączeń
Nowoczesna wyszukiwarka połączeń 
komunikacyjnych znacznie ułatwia 
podróżowanie po aglomeracji war-
szawskiej i nie tylko (można sprawdzić 
także naziemne i lotnicze połączenia 
między partnerami wchodzącymi w 
skład grupy eu-spirit, czyli niektó-
rymi niemieckimi landami, krajami 
skandynawskimi, holandią i luksem-
burgiem). Wyszukiwarka,  dostępna na 

stronie www.ztm.waw.pl - w zakładce 
„zaplanuj podróż”, została wprowa-
dzona dzięki udziałowi ZTM w unijnym 
projekcie cAprice, realizowanym w 
ramach programu iNTerreG iVc. Do-
stawcą technologii jest firma hacon z 
hanoweru. 

Za jej pomocą można wyszukiwać 
połączenia, w tym również kolejowe 
(zintegrowane rozkłady sKM, WKD i KM)  
między dwoma wybranymi przystanka-
mi komunikacji miejskiej lub miejscami 
wybranymi na mapie, wybrać datę i śro-
dek transportu, określić czas oczekiwa-
nia na przesiadkę lub liczbę przesiadek. 
osobisty rozkład jazdy można wygene-
rować w postaci pliku pDF.

pasażer otrzymuje kilka propozycji 
połączeń, które może rozwijać klikając 
w strzałki obok wariantów połączeń. 
oprócz części opisowej, po prawej 

stronie wyświetla się mapka z przebie-
giem trasy i przystankami –  ich nazwy 
pojawią się po najechaniu kursorem 
na  wybrany punkt. Dodatkowa opcją, 
dostępną tylko w części dotyczącej 
komunikacji w aglomeracji warszaw-
skiej, jest wyświetlanie ceny biletu 
dla danego połączenia.  Wyszukiwar-
ka kontroluje, czy podróż odbywa się 
tylko w jednej czy też dwóch strefach 
i informuje, jakie bilety są potrzebne 
podróżnemu. 

liczba osób korzystających z „pla-
nera podróży” systematycznie wzra-
sta, obecnie to już około 10 proc. osób, 
odwiedzających stronę ZTM. 

Trwają prace nad nową, udoskonalo-
ną wersją wyszukiwarki.

96 274

103 173

7 609

124 014

11 373

136 502

12 228

2009 2010

2010

2011

2011

2012

2012

Dzienna liczba Wejść na stronę  
(Dane uśreDnione):

WyszukiWarka połączeń  
– Dzienna liczba zapytań

www.facebook.com/ztm.warszawa
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infolinia
infolinia jest dostępna przez całą do-
bę pod numerem 801-044-484 (dla 
telefonów zarejestrowanych w za-
granicznych sieciach stacjonarnych 
i komórkowych pod numerem 00 48 
22 278). pasażerowie mogą skorzy-
stać z dwóch opcji - połączyć się z 
konsultantami lub skorzystać z usług 
automatycznego portalu głosowego, 
by uzyskać informacje o rozkładach 
jazdy, trasach i połączeniach, zmia-
nach w komunikacji, cenach biletów i 
obowiązujących ulgach. Za pośrednic-
twem infolinii można również złożyć 
skargę na prowadzących pojazdy lub 

z infolinii ztM W 2012 roku korzystało co Miesiąc praWie 25 
tysięcy pasażeróW. najczęściej pytali o następujące kWestie

jak dojechać

rozkład jazdy

skargi

ulgi biletowe

taryfa biletowa

44,8%

34,57%

12,16%

5,07%
3,38%

funkcjonowanie komunikacji (klimaty-
zacja, ogrzewanie, spóźnienia).

Korzystając z portalu głosowego 
należy posłużyć się odpowiednią ko-
mendą: rozkład jazdy (trzeba podać 
datę i godzinę podróży, numer linii 
i  nazwę przystanku),  jak dojechać,  
zgłoszenie skargi, taryfa przewozowa, 
ulgi biletowe lub aktualności (bieżące 
informacje o remontach, zmianach w 
rozkładzie jazdy). Można również po-
dać komendę: połącz z konsultantem 
lub podczas rozmowy wcisnąć dowol-
ny klawisz na klawiaturze telefonu.

punkty obsługi pasażeróW ztM
Zwolennikom tradycyjnego, bezpo-
średniego kontaktu polecamy punkty 
obsługi pasażerów ZTM. Do dyspozy-
cji pasażerów jest obecnie jedenaście 
placówek. co miesiąc odwiedza je po-
nad 60 tys. osób. 

oprócz spraw związanych z kodo-
waniem, zwrotem, zakupem biletów 
od pracowników punktów można 
uzyskać informacje na tematy zwią-
zane z obowiązującymi przepisami, 
taryfą biletową, złożeniem wniosku 
lub skargi. pasażerowie dowiedzą się 
również, jak dojechać do celu podróży, 
jakie rozkłady obowiązują na liniach, 
z których codziennie korzystają, jakie 
dokumenty są potrzebne do uzyskania 
bezpłatnych przejazdów. 

W pop-ach są również dostępne 
wszelkie materiały informacyjne i pro-
mocyjne wydawane przez ZTM (mapki, 
foldery itp.).

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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i nasze pierwsze pytanie jest takie: 
co chciałby Pan dopisać do „z kart 
historii ZTM”? 
po lekturze „Z kart historii ZTM” za-
brakło mi przede wszystkim jedne-
go dużego podziękowania dla tych 
wszystkich, którzy razem - od począt-
ku, a potem z tymi, którzy dołączali 
do firmy – tworzyli zręby komunikacji 
warszawskiej – nie tylko ZTM-u, który 
miał realizować określone zadania i 
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– MóWi GRZeGoRZ DZie-
MieSZCZyK, cZŁoWieK 
prZeD KTóryM ZTM Nie MA 
TAJeMNic, prZeZ Wiele lAT 
sZeF DZiAŁu  orGANiZAcJi 
prZeWoZóW,  oD roKu 
DyreKTor pioNu 
hANDloWeGo.   

FiRMa To luDZie  
– pAMięTAJMy o WsZysTKich, 

a PaSaŻeR KRÓleM  
– sZANuJMy WsZysTKich!

projekty. cała warszawska komunika-
cja rozwijała się wraz z tymi ludźmi. 
W różnych momentach - choć było raz 
lepiej, raz gorzej, zawsze warto jednak 
szukać pozytywów. i wielu z nas to 
właśnie robiło, za to warto wszystkim 
podziękować.

Zabrakło mi również w tej historii – i 
chyba warto to nadrobić - pionu inwe-
stycji, który też ma kilka lat udziału w 
tym dwudziestoleciu. Jakby wszyscy 
o tym zapomnieli, ale kilka wielkich 
inwestycji zostało zrealizowanych. 
specjaliści z tego pionu panowie 
chęć, chołderny czy dyr. Główka mo-
gą wiele powiedzieć na temat budowy 
metra i problemów z tym związanych, 
budowy parkingów p+r. Zostało zmo-
dernizowanych wiele pętli. To, co dla 
nas przewozowców było problemem 
w latach 90. ubiegłego wieku, czyli 
degradacja pętli po powstaniu pionu 
inwestycji udało się rozwiązać. istotną 
rolę, choć mówiąc językiem filmow-
ców drugoplanową odgrywa też pion 

www.facebook.com/ztm.warszawa

Kiedy w  iZTM z grudniu 2011 roku two-
rzyliśmy kolumnę „Z kart historii ZTM” 
zamieściliśmy rozmowy z pierwszym 
i obecnym dyrektorami. Pan  Grzegorz 
Dziemieszczyk niewątpliwie w gronie 
pracowników-założycieli jest osobą, któ-
ra  ma gigantyczną wiedzę, a obecnie od-
powiada za  bardzo ważny w działalności 
firmy Pion Handlowy. Dlatego postano-
wiliśmy, że to właśnie on będzie „niejako 
zamykał” naszą jubileuszową kolumnę. 

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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Finansowy. Bez pań lubiących cyferki 
i ciągłe modyfikacje naszych planów 
trudno byłoby coś wybudować, sprze-
dać czy kupić. Warto o tych ludziach 
też pamiętać, nie tylko o przewozach 
i biletach. 

rozumiem, że na tych kartach hi-
storii ZTM pokazywaliśmy tych, co 
spędzili w firmie 20 lat – ale i tak nie 
pokazaliśmy wszystkich. Warto wspo-
mnieć o ludziach w działach, które 
ja nazywam działami służebnymi, 
Działy podstawowe (p i h) są zawsze 
na pierwszej linii, pracują tam osoby, 
które stykają się bezpośrednio z pa-
sażerami. Nie można jednak zapomi-
nać o komórkach, bez których trudno 
byłoby realizować prawidłowo zada-
nia ZTM-u. Myślę tutaj np. o Dziale 
Zamówień publicznych. W 1994 roku 
została wprowadzona ustawa o zamó-
wieniach publicznych i od tego czasu 
taka komórka funkcjonuje w firmie. 
Warto pamiętać o działaniach komó-
rek promocji i marketingu, kadrowcach 
i prawnikach.

Mam jeszcze jedną refleksję po 
przejrzeniu tych kolumn wspomnie-
niowych – zbyt mało w nich było o kon-
trolerach – mówił o tym pierwszy szef 
ZTM. Wśród 200 osób w pierwszym 
roku funkcjonowania ZTM większość 
stanowili kontrolerzy. są tacy, którzy 
od 20 lat pracują, niedawno żegnali-
śmy przechodzącego na emeryturę 
pana senewalda. Dział Kontroli Bile-
tów nie jest lubiany przez pasażerów. i 
trudno się dziwić, że tak jest. Niestety, 
ta praca jest trudna i ciężka. Trzeba ją 
uszanować. Jak przechodziłem rok te-
mu do pionu handlowego też miałem 
obawy dotyczące kontrolerów - przez 
te 20 lat powszechna była opinia o ich 
łapówkarstwie – obalaliśmy i obalamy 
te mity, w ciągu ostatnich lat nie było 
ani jednego potwierdzonego oskarże-
nia w tej sprawie. 

Była jeszcze na początku druga duża 
grupa – fajnie mówiła o niej Ala szew-
czyk. To grupa nadzoru ruchu – czyli 
dział kontroli ruchu, potem sekcja 
nadzoru ruchu w moim dziale, a teraz 
dział nadzoru przewozów. Bo nadzór 
to nie tylko kontrola jakości. To przede 
wszystkim reagowanie na to, co dzieje 
się na mieście – na bieżąco: naprawia-
nie szkód po awarii, wypadku, reakcja 
na tysiące różnych codziennych zda-
rzeń. Na tę grupę pracowników pa-
sażerowie reagują mniej negatywnie 

niż na kontrolerów, ale ich działanie 
też wywołuje złość i narzekania, jak 
wstrzymują przejazd, zmieniają tra-
sy. im również należą się szczególne 
podziękowania.

pamiętajmy o wszystkich - ja od po-
łowy lat 90. mówię o tym, że np. po-
litycy często zapominają, że nie wy-
starczy wybudowanie drogi, trzeba ją 
jeszcze utrzymać. Tak samo jest z ko-
munikacją, jej infrastrukturą, taborem, 
codzienną obsługą i o to utrzymanie w 
należytym stanie dbają ludzie. Zadań 
ZTM-owi przybywało i nadal rozwija 
się. Wraz z zadaniami zmieniała się 
struktura i przybywało ludzi. War-
szawa też rosła – zmiana stołecznego 
pejzażu dla mnie najbardziej widocz-
na była w rejonie stacji metra Kabaty, 
z której w 1995 roku wychodziło się… 
w błoto. 

Proszę powiedzieć, jakie uczyni-
liśmy kroki milowe w organizacji 
komunikacji miejskiej w ciągu 
minionych 20 lat.
Mówili o nich prawie wszyscy. Ale nikt 
nie powiedział, że dużym krokiem, 
nawet skokiem jakościowym, było 
powstanie organizatora komunikacji, 
czyli ZTM-u. potem uruchomienie me-
tra – długo budowano, ale udało się 
Wdrożenie systemu karty miejskiej. 
system biletowy dwa razy przeży-
wał rewolucję – twórcą pierwszej tuż 
przed powstaniem ZTM był m.in. piotr 
izdebski. cena biletów była wynikiem 
skomplikowanych przeliczników. Na-
tomiast wtedy powstał pomysł, że 
jeden przejazd na podstawie biletu 
okresowego ma być istotnie tańszy 
od biletu jednorazowego. Fajne ulotki 
zaprojektował wówczas piotr izdebski 
– „strzał w dziesiątkę”, a na niej tarcza 
i bilet miesięczny. Druga rewolucja 
miała miejsce w roku 2001 – było to 
przejście na system elektroniczny. 
Do dziś dobrze sprawdzają się oba 
rozwiązania. 

Dla mnie ważnym krokiem milowym 
było powstanie kolei miejskiej – jest 
jedyna w polsce do tej pory. Nikt w te 
ślady nie poszedł. sKM w ostatnich 6 
latach bardzo rozwinęła się. równole-
gle z nią wspólny bilet.

Trzeba pamiętać także o mniejszych 
krokach milowych, które przybliżyły 
pasażera do komunikacji, a komunika-
cja stała się przyjaźniejsza. To z pew-
nością infolinia – kiedyś pracowała od 

działy podstawowe  
(p i h) są zawsze na pierw-
szej linii, praCują tam 
osoby, które stykają się 
bezpośrednio z pasaże-
rami. nie można jednak 
zapominać o komórkaCh, 
bez któryCh trudno 
byłoby realizować pra-
widłowo zadania ztm-u.

trzeba przyjąć zasadę i 
wpajać ją od najniższe-
go szCzebla – pasażer 
jest królem, a my pełni-
my tylko rolę służebną 
w zakresie realizaCji 
jego potrzeb przewo-
zowyCh. według mnie, 
właśnie to  jest naj-
ważniejsze wyzwanie 
na następne 20 lat.
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9 do 15 korzystając tylko z jednego 
aparatu telefonicznego. A obecnie 
ilość rozmów w porównaniu z tym, co 
było na początku to skok milionowy. 
Kolejny pomysł warszawski to pop-y. 
Jest ich w stolicy już kilkanaście, inne 
miasta mają 1-2 punkty. A sieć ciągle 
jest rozszerzana. Wreszcie rozkłady 
jazdy – wszystkie przystanki i wszyst-
kie kursy. reasumując – małe kroki za 
małe pieniądze, a efekt duży. 

Jakie wyzwania czekają ZTM w 
następnym 20-leciu?
przede wszystkim utrzymanie tego, co 
już udało się zrobić, żeby tego nie stra-
cić. Bo, niestety zdarzają się lata kryzy-
su, i wtedy najłatwiej ciąć z dużego ka-
wałka, a komunikacja to ciągle jedna z 

największych pozycji budżetu miasta. 
Dlatego trzeba to wszystko tak organi-
zować, aby uzyskać jak najlepszy efekt 
dla pasażera przy jak najniższych kosz-
tach. skoro nie możemy inwestować 
w nowe, postarajmy się logistycznie 
poprawić to, co już jest. Nie dajmy się 
zaskakiwać, tak jak ostatnio na kolei, 
przez małe oznaki nadchodzącej zimy. 
potrzebne są procedury, bezpośrednia 
łączność. szybka reakcja, informacja, 
uruchamianie komunikacji zastępczej, 
łączność bezpośrednia z kierowcami 
– jeden guzik i włączam się do wszyst-
kich, uruchamiam system informacji 
pasażerskiej. Tego oczekują pasaże-
rowie, a wcale to tak dużo nie kosz-
tuje – trzeba przyjąć zasadę i wpajać 
ją od najniższego szczebla – pAsAŻer 
JesT KróleM, a my pełnimy tylko ro-
lę służebną w zakresie realizacji jego 
potrzeb przewozowych. Według mnie, 
właśnie to jest najważniejsze wyzwa-
nie na następne 20 lat.

 oczywiście są i inne, jak dalsze do-
skonalenie systemu biletowego – przy 
podwyżkach wychodzą mankamenty, 
poprawiamy to co możemy, natomiast 
technika idzie naprzód – musimy ją 
gonić, a na to potrzebny jest czas i 
pieniądze. system biletowy będzie 
się zmieniał, a tym samym zmieni się 
system kontroli. Tak więc będzie to 
ewolucja, której efekty zobaczymy nie 
za 20 lat, ale już za 5-10 lat.

W opinii wielu pracowników 
jest Pan ekspertem z ogromnym 
doświadczeniem. Przez wiele lat 
kierował Pan Działem organiza-
cji Przewozów, a potem Działem 
Rozwoju Transportu. obecnie jako 
dyrektor Pionu Handlowego odpo-
wiada Pan za zupełnie inny segment 
działalności firmy. Jak według 
Pana te dziedziny przenikają się 
nawzajem?
od początku zazębiały się. W MZK był 
jeden pion - pion ruchu, w którym by-
ła organizacja ruchu, nadzór, sprzedaż 
biletów i kontrola. potem – po powsta-
niu ZTM-u zostały rozdzielone na dwa 
- pion przewozów i pion handlowy. To 
było dobre posunięcie, pozwoliło na 
sprawniejsze zarządzanie tak szybko 
rozwijającymi się dziedzinami. piony 
są ściśle ze sobą powiązane. Wszak 
gdyby nie było przewozów nie byłoby 
sprzedaży biletów, ani kontroli. Gdy-
by jakość przewozów była kiepska to 
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sprzedaż biletów by spadała, a kontro-
la była mniej efektywna. codzienna 
współpraca jest niezbędna, zwłaszcza 
wymiana informacji – widać wyraźnie, 
że są to naczynia połączone. Ze sprze-
daży powinny wynikać przewozy, z 
przewozów i kontroli sprzedaż. Nie do 
końca mamy jeszcze wypracowane 
narzędzia, szczególnie informatyczne. 
Musimy na bieżąco przekazywać so-
bie wzajemnie informacje o pewnych 
zjawiskach – i to też wyzwanie na na-
stępne 5- 10 lat, żeby tę współpracę 
udoskonalić. pierwsze kroki już zosta-
ły zrobione, choćby poprzez powoła-
nie na wiosnę Działu oprogramowania 
i przetwarzania Danych.

 pracujemy nad projektem zarzą-
dzania komunikacją. To duży projekt 
na przyszłość – oprogramowanie do 
kompleksowego zarządzania komuni-
kacją publiczną, podobne do systemu 
zarządzania ruchem na skrzyżowa-
niach w Warszawie. projekt jest opra-
cowywany z myślą o współfinansowa-
niu przez unię europejską. Wcześniej 
czy później powstanie – w mniejszych 
miastach takie programy już powsta-
ły, ale tam jest mniej wzajemnych 
powiązań.

Co Panu osobiście dała praca w 
ZTM-ie i co sprawiło największą 
satysfakcję?
satysfakcję sprawia mi każdy dzień. Ja 
nie byłem fanatykiem komunikacji w 
wieku przedszkolnym i szkolnym. Fa-
scynowała mnie motoryzacja – duże 
pojazdy na kółkach. W klasie matural-
nej matematyczno-fizycznej znudziła 
mi się fizyka, a wtedy trzeba było pod-
jąć decyzję co dalej - poszukałem so-
bie nowego kierunku zainteresowań. 
Była to ekonomia w zakresie trans-
portu na dawnym sGpis-ie. To zresztą 
moja osobista historia. Wtedy pozna-
łem swoją przyszłą żonę, a jej szwa-
gier pracował w komunikacji. Mogę 
powiedzieć, że miłość do żony zrodzi-
ła miłość do komunikacji. Muszę żonie 
podziękować, że przez 20 lat wytrzy-
mała z moją „kochanką-komunikacją” i 
za to, że wyzwoliła tę miłość. Transport 
był mi coraz bliższy. podczas studiów 
podjąłem pracę w MZK – miałem pisać 
pracę magisterską i zafascynowałem 
się komunikacją w Warszawie, była 
największa w kraju. Napisałem ponad 
200 stron pracy „ocena jakości ko-
munikacji miejskiej w Warszawie”, ale 
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wiele ocen jakości nie znalazło się w 
niej na zasadzie przepisania z innych 
źródeł. Zaparłem się, jeździłem po 
mieście, poznałem komunikację od 
podszewki. pracowałem jako obser-
wator ruchu w dziale rozwoju i metra. 
Zderzenie oceny prywatnej i służbo-
wej to ciekawe i pouczające doświad-
czenie - rozdźwięk ten widać również 
obecnie. skargi ludzie piszą, gdy spo-
tkali się z czymś złym. Ale my mamy 
się czym chwalić: akcja Znicz, obsługa 
wizyt papieskich, a ostatnio euro. 

Na koniec pytanie związane z ju-
bileuszową kolumną. Czy czytając 
wspomnienia koleżanek i kolegów 
znalazł Pan coś, o czym Pan nie wie-
dział? Czy firma ma jeszcze jakieś 
tajemnice przed Panem?
Nie wiedziałem o podkradanych krze-
słach spod gabinetu dyrektora. To żart. 
Teraz jest tyle komórek więc nawet do-
brze, że nie wiem wszystkiego - są do 
tego odpowiednie struktury. 

Mówiąc poważnie – początki ZTM 
były łatwiejsze. W tej małej strukturze 
zarządzania wymiana poglądów, kiedy 
siadało 6-7 osób była bardziej efek-
tywna, wszystko o wszystkim wiedzie-
liśmy i mogliśmy rozwiązywać pro-
blemy. czym większa struktura, tym 
dłuższy obieg informacji i trudniejsze 
zarządzanie. inny był także klimat po-
lityczny – 20 lat temu wszyscy byli 
zachwyceni. przekształcenia własno-
ściowe wzbudzały entuzjazm. Teraz 
polacy wrócili do ciągłego narzekania, 
szukania problemów, zamiast cieszyć 
się z tego, co już udało się osiągnąć. 
Twierdzę, że lepiej rozwijać się, a man-
kamenty trzeba naprawiać. 

Jedna rzecz w historii tych 20 lat 
mnie martwi – mamy nadal bardzo 
dużo biurokracji – mówiliśmy, że w 
czasach prl biurokracja wszystko zja-
da, teraz to wróciło. Na dodatek „pod-
pieramy się” unią europejską. A nas 
to zjada np. przy tworzeniu budżetu. 
Dawniej budżet ZTM mieścił się na 2 
stronach, teraz liczy 10 stron. prawda - 
przybyło zadań, ale zgadzam się z prof. 
Wyszomirskim z Gdyni, kierującym 
tamtejszym „ZTM-em” od początku, 
że staje się coraz mniej dyrektorem, a 
bardziej osobą przekładającą papierki. 
To jest problem – jeżeli chcemy, żeby 
się coś rozwijało – menedżer musi 
mieć pole manewru.

www.ztm.waw.pl

to miłość do żony  
zrodziła miłość 
do komunikaCji.

nikt nie powiedział, że 
dużym krokiem, nawet 
skokiem jakośCiowym, 
było powstanie or-
ganizatora komuni-
kaCji, Czyli ztm-u.

http://www.ztm.waw.pl
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BuDoWA TrAsy W-Z, ZWA-
NeJ róWNieŻ TrAsą BohA-
TeróW sTAróWKi, ByŁA 
pierWsZą TAK DuŻą KoMu-
NiKAcyJNą iNWesTycJą W 
poWoJeNNeJ WArsZAWie. 
co cieKAWe, NAJGoręTsZe 
DysKusJe WśróD JeJ pro-
JeKTANTóW Nie DoTycZyŁy 
prZeBieGu TrAsy cZy 
TechNoloGii BuDoWy 
TuNelu, A KWesTii oBsŁuGi 
TrAsy prZeZ KoMuNiKAcJę 
TrAMWAJoWą.

Z SZyNĄ, CZy BeZ SZyNy?25

choć dziś trudno wyobrazić sobie tra-
sę Wschód-Zachód bez tramwajów to 
pod koniec lat 40. XX wieku niewiele 
brakowało, aby budowany na gruzach 
dawnego mostu Kierbedzia most ślą-
sko-Dąbrowski został pozbawiony 
„szyny”. lata powojenne przyniosły 
ze sobą „nowoczesne” spojrzenie na 
komunikację w wielkich miastach. 
Trakcję tramwajową uważano za relikt 
przeszłości bez żadnej przyszłości. 
Trzeba jednak pamiętać, że tramwa-
je w tamtych czasach były znacznie 
wolniejsze niż obecnie i nie należy 
się dziwić, że szansę poprawy wydaj-
ności i jakości transportu widziano w 
autobusach, a także w samochodach 
osobowych. 

Biuro odbudowy stolicy Trasę W-Z 
od początku projektowało jako arterię 
przelotową przeznaczoną wyłącznie 
dla ruchu samochodowego i auto-
busowego. stąd też m.in. taka opinia 
jednego z inżynierów w tej sprawie z 
1948 roku: Należałoby nie zapominać i 
o tym, że zdrową i uzasadnioną tenden-

cją dużych miast jest usuwanie ruchu 
tramwajowego  (…) i zastępowanie go 
przez autobusy, a Warszawa postępo-
wałaby wręcz przeciwnie (…), od razu 
wprowadzałaby szkodliwy ruch tram-
wajowy, nabywałaby wagony tram-
wajowe, skazane w bliskiej przyszłości 
na wymieranie (…).  Na szczęście takie 
poglądy na temat tramwajów nie by-
ły popularne wśród wszystkich decy-
dentów odpowiedzialnych za odbu-
dowę Warszawy, chociaż zdania były 
podzielone, nawet w ramach tych sa-
mych podmiotów, np. w Ministerstwie 
Komunikacji. 

Mimo, że Trasa W-Z została oddana 
do użytku 22 lipca 1949 roku to jesz-
cze w czerwcu roku 1948 odbyła się 
jedna z dyskusji na temat linii tramwa-
jowej, w której udział wzięli m.in. wi-
ceminister budownictwa, prezydent 
Warszawy, pracownicy MZK oraz pro-
jektanci Trasy W-Z. Już wtedy część 
specjalistów uznawała konieczność 
przynajmniej czasowego wprowa-
dzenia trakcji tramwajowej na Trasie 
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W-Z, do czasu wybudowania mostu 
przy cytadeli (Gdańskiego) oraz uru-
chomienia sKM, czyli metra łączącego 
pragę z Warszawą. 

Zwracano uwagę na przeciążenie 
mostu poniatowskiego, na to że tram-
waj ma znacznie większą zdolność 
przewozową niż autobus, a według 
ówczesnych danych tramwaje przewo-
ziły w Warszawie 80 proc. wszystkich 
pasażerów. inni uważali natomiast, 
że trasy nie należy projektować na 
„dziś” tylko na „jutro”, a tramwaj bę-
dzie obrazą nowoczesnego człowieka. 
Jeden z dyrektorów  Miejskiego Wy-
działu Drogowego powiedział nawet: 
W imię prawdy – interesu miasta i mego 
następcy, który oby nie klął mnie, jak ja 
moich poprzedników – twierdzę, że nie 
powinno być tramwaju na Trasie W-Z. 
Wystarczą autobusy.

W toku dyskusji pojawiła się rów-
nież kwestia kosztów utrzymania ta-
boru tramwajowego i autobusowego. 
Jednym z minusów związanych z za-
kupem nowych autobusów był fakt, 

że większość warszawskich dróg była 
wówczas w fatalnym stanie, co mia-
łoby wpływ na szybkie zużywanie 
się pojazdów a remonty nawierzchni 
wiązałyby się z wielkimi nakładami 
finansowymi. Zaś 19 lipca 1948 roku  
Ministerstwo Komunikacji w liście do 
Ministerstwa odbudowy tak zaopinio-
wało projekt szczegółowy Trasy W-Z: 
Nie należy nawet dopuszczać układania 
torów tramwajowych i ruchu tramwa-
jowego na Trasie W-Z, a to ze względu 
na ujemny wpływ, jaki to wywrze: a) na 
zdolność przepustową trasy, b)na bez-
pieczeństwo ruchu (…). o tramwaj wciąż 
walczył Zarząd Miasta i MZK, które 
nawet przedstawiło swój projekt. W 
październiku 1948 roku ostatecznej 
decyzji w sprawie linii tramwajowej 
wciąż nie było – mimo, że budowa 
trasy była już zaawansowana. 

Została w końcu podjęta przez Na-
rodową radę odbudowy Warszawy 
9 października 1948 roku. pracownia 
Trasy W-Z miała zatem przed sobą 
wyzwanie w postaci uwzględnienia 
nowych rozwiązań w częściowo wy-
budowanej już trasie. Nie było jednak 
mowy o przesunięciu terminu zakoń-
czenia całej inwestycji. Wiele zadań 
i kosztów przejęło na siebie MZK. co 
ciekawe, żadna z ówczesnych polskich 
hut nie produkowała wtedy szyn (czę-
ściowo pozyskano je z nieczynnych 
tras na terenie miasta), brakowało 
impregnowanych podkładów a nawet 
śrub. przedstawione wyżej trudności 
nie przeszkodziły jednak w ukończe-
niu całej Trasy W-Z w odgórnie usta-
lonym terminie. 

18 lipca 1949 roku MZK zwróciło 
się do Kierownika realizacji Trasy: W 
związku z otwarciem Trasy W-Z w dniu 
22 lipca 1949 roku, a tym samym uru-
chomieniem linii tramwajowych i auto-
busowych, prosimy o podanie nam go-
dziny zakończenia uroczystości, byśmy 
mogli przygotować się do uruchomie-
nia komunikacji.

Tekst opracował Maciej Florczak na 
podstawie: Józef sigalin, Z archiwum 
architekta 1944-1980, państwowy in-
stytut Wydawniczy, Warszawa 1986. 

nie należy nawet dopusz-
Czać układania torów 
tramwajowyCh i ruChu 
tramwajowego na trasie 
w-z, a to ze względu na 
ujemny wpływ, jaki to 
wywrze: a) na zdolność 
przepustową trasy, b) na 
bezpieCzeństwo ruChu.

http://www.ztm.waw.pl
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PoKoCHaJ WaRSZaWĘ Z oKieN 
ZAByTKoWeGo TrAMWAJu

WArsZAWA To ciąGle 
roZWiJAJącA się sTolicA 
europeJsKieGo KrAJu. 
NoWe BuDyNKi, ZATŁo-
cZoNe ulice, DZiesiąTKi 
AuToBusóW, MeTro Z 
NAJŁADNieJsZą sTAcJą 
NA śWiecie. To oBecNie. 
A JAK ByŁo WcZeśNieJ? 
JAKie TAJeMNice sKryWA 
NAsZe MiAsTo? DlAcZeGo 
W oGroDZie KToś KoMuś 
uKrADŁ ZeGAreK? sKąD 
się WZięŁA ochoTA? Z ilu 
ceGieŁ ZBuDoWANo  pAŁAc 
KulTury i NAuKi iM. JóZeFA 
sTAliNA? NieZNANe oBli-
cZe NAsZeGo MiAsTA MoŻ-
NA ByŁo ZoBAcZyć Z oKieN 
ZAByTKoWeGo TrAMWAJu! 
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– pałac zbudowano z ok. 40 milionów 
cegieł!), a także..  kupić mydło i powi-
dło na przedwojennym targowisku na 
„Kercelaku”.

„super przeżycie”
pasażerowie zabytkowego tramwaju 
byli zachwyceni. 

„chciałbym pogratulować wspania-
łego pomysłu, aby zorganizować wie-
czorny przejazd zabytkowym tramwa-
jem. Główną jego atrakcją był chyba 
dobry przewodnik, który opowiadał 
bardzo ciekawe historie związane z 
miastem. ciekawe głównie dlatego, 
że niezbyt znane. Ja w Warszawie 
mieszkam dopiero od 3 lat, więc tak 
naprawdę dopiero poznaję to mia-
sto, ale gdy powtórzyłem niektóre z 
historii moim znajomym, rodowitym 
warszawiakom, oni też nie mieli o nich 
pojęcia (np. o tym, skąd wzięła się na-
zwa praga itp.)”.

„chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim, którzy przyczynili się 
do organizacji takiego kursu. Zarówno 
ja, jak i osoba, która towarzyszyła mi 
tego wieczoru, byliśmy bardzo zado-

www.facebook.com/ztm.warszawa

Dzięki inicjatywie Klubu Miłośników 
Komunikacji Miejskiej i nieocenionej 
pomocy spółki Tramwaje Warszaw-
skie, zorganizowano kilka nocnych 
przejazdów po Warszawie z przewod-
nikiem zabytkowym składem wago-
nów #838+1811. Wszystkie cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. Tra-
sa przejazdu wiodła z pl. Narutowicza 
m.in. przez ulice Filtrową, stawki, Ja-
giellońską, Towarową, Grójecką. Dzię-
ki przejazdowi przez most Gdański 
uczestnicy mogli podziwiać jedną z 
piękniejszych panoram starego i No-
wego Miasta. Tramwajowy spacer w 
przeszłość trwał około godziny.

przewodnikiem był  jeden z naszych 
klubowiczów – Marcin Kozoń, który 
jest znany na przykład  z wakacyjnej 
linii turystycznej „T”, w której  co roku 
można usłyszeć jego opowieści. Tym 
razem również nie zawiódł! 

ci, którzy zdecydowali się skorzy-
stać z bezpłatnego przejazdu mogli 
dowiedzieć się wielu ciekawych rze-
czy o Warszawie, m.in. o pochodze-
niu nazw dzielnic, że każdy polak ma 
swoją cegiełkę w pałacu Kultury (tak 
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woleni i na pewno nie zaliczymy tego 
czasu do zmarnowanego.

Wręcz przeciwnie – gdy przewodnik 
powiedział, że zbliżamy się z powro-
tem do pl. Narutowicza, oboje ze zdzi-
wieniem zapytaliśmy – „To już?”.

„Bardzo ciekawa, subiektywna opo-
wieść przewodnika o mijanych miej-
scach sprawiła, że innymi oczami pa-
trzyliśmy na Warszawę. Nocny przejazd 
ma niepowtarzalny klimat i podobał się 
mnie i moim córkom bardziej, niż odby-
ty w ciągu dnia”.

„Jak dla mnie super przeżycie. Tram-
waj tworzył wspaniały klimat, pan prze-
wodnik opowiadał bardzo ciekawie - 
oprócz historii było też pełno ciekawo-
stek. Mam nadzieję, że impreza wpisze 
się na stałe w warszawski kalendarz”.

Zainteresowanie nocnym przejaz-
dem przekroczyło nasze najśmielsze 
oczekiwania. cieszy nas to niezmier-
nie, ponieważ potwierdza to potrzebę 
kontynuowania tej inicjatywy. Dlatego 
wszystkich, którzy chcieliby skorzystać 
w przyszłości z przejazdu zapraszamy 
do śledzenia naszej strony interneto-
wej www.kmkm.waw.pl oraz polubie-
nia profilu na fb www.facebook.com/
kmkm.wawa. Znajdą tam  państwo in-
formacje dotyczące działalności Klubu 
Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz 
aktualności i ogłoszenia o następnych 
przejazdach.

Tekst: Mateusz Kania 
Fot.: Bartosz szczęsny  
KMKM Warszawa

www.ztm.waw.pl

http://www.kmkm.waw.pl
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MeTRo PRZeDe WSZySTKiM
poNAD pięcioMilioNoWA 
AGloMerAcJA ToroNTo 
To oBecNie NAJWięKsZe 
sKupisKo luDNości W 
KANADZie. oGroMNA, 
WieloKulTuroWA Me-
TropoliA poŁoŻoNA JesT 
NA póŁNocNyM BrZeGu 
JeZiorA oNTArio. WBreW 
silNyM prosAMochoDo-
WyM TreNDoM oBoWią-
ZuJącyM NA KoNTyNeN-
cie AMeryKAńsKiM 
TrANsporT puBlicZNy W 
ToroNTo NADAl oDGry-
WA BArDZo DuŻą rolę W 
prZeWoZAch. poJAZDy 
spoD ZNAKu TTc (ToroN-
To TrANsiT coMMissioN) 
prZeWoŻą ZArAZ po 
NoWyM JorKu i sTolicy 
MeKsyKu NAJWięceJ 
pAsAŻeróW W AMeryce 
póŁNocNeJ.

podstawowym środkiem transportu w 
Toronto jest metro (subway). Każdego 
dnia przewozi ponad milion pasaże-
rów. Na sieć metra składają się trzy 
linie podziemne oraz jedna linia tzw. 
lekkiego metra. linia żółta (yong-uni-
versity-spadina) ma trasę w kształcie 
litery u i przebiega wzdłuż ulic biegną-
cych południkowo. pierwszy odcinek 
otwarto w 1954 roku. przebiegał od 
dworca kolejowego union station pod 
główną ulicą yonge street. Kolejne od-
cinki otwierano w latach 1963, 1974, 
1978 i 1996. Niedawno rozpoczęto 
prace nad wydłużeniem linii do york 
university. otwarcie zaplanowano na 
rok 2014.

Druga linia – zielona (Bloor-Dan-
forth) – biegnie zgodnie z nazwą pod 
ulicą Bloor i krzyżuje się prostopadle z 
pierwszą w dwóch miejscach. Wybudo-
wana została niemal w całości w latach 
1966-1968, a w 1980 roku wydłużono 
ją z każdej strony o jedną stację. Na jej 
obu końcach planowano wybudować 
linie lekkego metra na estakadach, 
biegnące do dalszych, słabiej zalud-
nionych dzielnic. Zrealizowano tylko 
jedną z nich – w 1985 roku powstała 
linia scarborough rT (rapid Transit). 
Jest to w pełni zautomatyzowane lek-
kie metro, biegnące na powierzchni 

ziemi lub na estakadach. Wybór takie-
go rozwiązania uzasadniano nieopła-
calnością budowy i eksploatacji me-
tra na relatywnie słabo zaludnionych 
przedmieściach. początkowo plano-
wano wybudować linię tramwajową, 
jednak ostatecznie zdecydowano się 
na nowatorską wówczas technologię z 
automatycznym sterowaniem i napę-
dem liniowym, pozwalającą obniżyć 
koszty eksploatacji.

ostatnia czwarta linia została uru-
chomiona w roku 2002 i odchodzi od 
linii żółtej na północnych przedmie-
ściach, przebiegając na długości kilku 
stacji pod sheppard street.

pociągi metra kursują od 6 rano do 
1.30 w nocy, z wyjątkiem niedziel, kie-
dy pierwsze pociągi ruszają dopiero o 
9 rano (wcześniej dostępne są nocne 
autobusy). częstotliwość kursowania 
dochodzi do 2-3 minut w godzinach 
szczytu. 

Na powierzchni system metra uzupeł-
niają autobusy i tramwaje. W ścisłym 
centrum jeździ  11 linii tramwajowych. 
Większość przebiega kolejnymi rów-
noległymi ulicami, od których linie 
brały nazwy zanim wprowadzono ich 
numerację. Tak gęsta sieć tramwajów 
jest ewenementem na kontynencie 

www.facebook.com/ztm.warszawa

wszystkie zakłóCenia 
w ruChu są na bieżąCo 
raportowane na profi-
lu ttC na faCebooku.

http://www.facebook.com/ztm.warszawa
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amerykańskim i wynika z realizowa-
nej konsekwentnie polityki zachowa-
nia miasta dla mieszkańców, a nie dla 
samochodów. Mimo licznych nacisków 
na zastąpienie tramwajów autobusa-
mi i metrem udało się zachować dużą 
część systemu i obecnie czerwone 
tramwaje stanowią kręgosłup komu-
nikacji naziemnej w centrum miasta, 
będąc najbardziej obciążonymi liniami 
w sieci TTc.

Większość linii tramwajowych to 
klasyczne trasy w jezdni. W godzinach 
szczytu tramwaje często utykają w 
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korkach i zbijają się w stada. Niezbęd-
ne bywa doraźne skracanie wybranych 
kursów, aby zapełnić powstałą lukę w 
kursach w kierunku przeciwnym. co 
ciekawe wszystkie zakłócenia w ruchu 
są na bieżąco raportowane na profilu 
TTc na Facebooku.

pozostałą siatkę komunikacyjną To-
ronto tworzy 140 linii autobusowych 
– nieraz z kilkoma wariantami przebie-
gu. oprócz linii zwykłych funkcjonuje 
też kilka linii ekspresowych (rocket), 
m.in. linia 192 docierająca autostradą 
na lotnisko. Niemal wszystkie autobu-
sy są niskopodłogowe, a dodatkowo 
wyposażone w wieszaki na rowery, 
umieszczone na przedniej ścianie. Z 
2000 autobusów we flocie TTc 700 
ma napęd hybrydowy. obok Nowego 
Jorku i los Angeles to największy park 
taborowy w Ameryce północnej.

poza metrem, tramwajami i autobusa-
mi obsługującymi obszar miasta nie-
bagatelną rolę w przewozach odgrywa 
też kolej aglomeracyjna, dowożąca co-
dziennie tysiące mieszkańców okolic 
do pracy w centrum. uruchamiane 
przez spółkę Go Transit pociągi pod-
miejskie składają się nieraz z kilkuna-
stu pojemnych wagonów piętrowych. 
Większość z nich kursuje głównie w 
godzinach szczytu przewozowego.

www.ztm.waw.pl

http://www.ztm.waw.pl
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inaczej, niż W polsce
Na koniec kilka słów o praktycznym 
korzystaniu z komunikacji miejskiej, 
nieco odmiennym od naszych re-
aliów. Wejście do pojazdów odbywa 
się przednimi drzwiami, a na stacje 
metra – przez bramki. przy każdym 
wejściu jest jednak pilnowane przez 
obsługę swobodne przejście dla osób 
ze zwykłymi biletami. opłata za jeden 
przejazd wynosi 3 dolary (ok. 10 zł), 
płatne żetonem lub gotówką. Kwota 
musi być odliczona, bowiem monety 

wrzuca się do specjalnej skrzynki, bez 
możliwości wydania reszty. prowadzą-
cy pojazd nie musi się więc obawiać, 
że stanie się celem napadu rabunko-
wego. przy wejściu można też okazać 
kartę elektroniczną lub bilet dobowy 
(day-pass za 10,50 dol.). Na większo-
ści ulic funkcjonuje tylko jedna linia, 
ale brak połączeń bezpośrednich nie 
jest dokuczliwy, bowiem przesiadki są 
dopuszczone w cenie pojedynczego 
przejazdu. pozwalają na to specjalne 
terminale przesiadkowe oraz dość 
specyficzny system tzw. transferów. 
przy większości stacji metra przystan-
ki znajdują się w obrębie zamkniętej 
strefy biletowej i przesiadka nie wyma-
ga ponownego wnoszenia opłaty. przy 
dobrym zaplanowaniu podróży można 
z kilkoma przesiadkami przejechać za 
3 dolary przez całe miasto. W przypad-
ku braku terminala przesiadka odbywa 
się na podstawie tzw. transferu. Jest 
to darmowy bilet pobierany przy roz-
poczęciu podróży od prowadzącego 
pojazd lub z automatu na stacji metra, 
zawierający precyzyjne informacje o 
czasie i miejscu rozpoczecia podróży. 
umożliwia on kontynuację podróży 
innym pojazdem, jednak z różnymi 
zastrzeżeniami co do kierunku jazdy 
(nie można np. kontynuować jazdy w 
tym samym kierunku lub wracać).

Tekst i zdjęcia: Marcin Stiasny

gęsta sieć tramwajów 
jest ewenementem na 
kontynenCie amerykań-
skim i wynika z realizo-
wanej konsekwentnie 
polityki zaChowania 
miasta dla mieszkańCów, 
a nie dla samoChodów.

www.facebook.com/ztm.warszawa

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