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W nowym roku prezentujemy nasz firmowy  

magazyn nieco odmieniony. Mamy nadziejê, ¿e 

nowa forma graficzna iZTM zostanie ¿yczliwie 

przyjêta przez Czytelników. 

Styczeñ to pora podsumowañ i planów. Dlatego 

tematem numeru tego wydania jest „Komu-

nikacja miejska w 2012 roku”. Jak by³o i jak 

bêdzie mówi dyrektor Zarz¹du Transportu Miejs-

kiego, Leszek Ruta. Szef podkreœla w tej rozmowie, 

¿e rok 2012 by³ trudny, zw³aszcza w koñcówce, ale 

nie zabrak³o w nim sukcesów na miarê œwiatow¹. 

Czyli ZTM zakoñczy³ go „Zdecydowanie z tarcz¹! 

I to z mieczem w rêku!”. O prawdziwoœci tego 

stwierdzenia œwiadcz¹ kolejne materia³y i liczby. 

Jak zwykle doœæ sporo Aktualnoœci. Przypomi-

namy w nich decyzje wa¿ne, które w czasie trud-

nym, który przed nami i czasie drastycznych osz-

czêdnoœci by³y jednak niezbêdne. 

Publikujemy kolejne „lekcje” Akademii Pasa-

¿era. Zapraszamy na przeja¿d¿kê najkrótsz¹ 

lini¹ trolejbusow¹ na œwiecie, która kursuje 

w Szwecji. Po nadmorskim miasteczku je¿d¿¹ eko-

logiczne trolejbusy, które powstaj¹ w polskiej 

firmie  Solaris!

¯egnamy równie¿ tramwaj legendê, czyli 13N. 

Na koniec zachêcamy do udzia³u w licytacji ko-

munikacyjnych gad¿etów w XXI finale Wielkiej 

Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W tym roku 

mo¿na wylicytowaæ nawet „trasê marzeñ” i zostaæ 

maszynist¹ SKM-ki.

Mi³ej lektury!
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Od 1 stycznia 2013 roku w komunikacji miejskiej 
organizowanej przez Zarz¹d Transportu Miejskiego 
obowi¹zuj¹ nowe ceny biletów. 
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NOWY ROK, NOWE CENY

AKTUALNOŒCI

Bilet 20-minutowy kosztuje 3,40 z³, 40-minutowy – 

4,60 z³, a 60-minutowy – 6,40 z³. Za bilet jedno-

razowy, wa¿ny tylko w pierwszej strefie, trzeba 

zap³aciæ 4,40 z³. Tyle samo kosztuje bilet jedno-

razowy pojazdowy, sprzedawany w czêœci bileto-

matów w pojazdach komunikacji miejskiej.

Bilet dobowy, wa¿ny tylko w pierwszej strefie, kosz-

tuje 15 z³. Za bilet 3-dniowy (równie¿ tylko na pierw-

sz¹ strefê) trzeba zap³aciæ 30 z³. Bilety d³ugo-

okresowe imienne, wa¿ne w pierwszej strefie, kosz-

tuj¹: 30-dniowy – 100 z³, a 90-dniowy – 250 z³. 

Zmieni³a siê tak¿e cena Biletu Seniora, który teraz 

kosztuje 50 z³otych. Wzros³a równie¿ wysokoœæ 

op³at dodatkowych. Jazda bez biletu kosztuje 220 

z³, a jazda bez dokumentu poœwiad-czaj¹cego 

prawo do ulgi – 176 z³. Za wydanie kolej-nej karty 

spersonalizowanej trzeba zap³aciæ 13,20 z³. Op³ata 

manipulacyjna w przypadku anulowania wezwania 

do zap³aty wynosi 17,60 z³.

NIEWYKORZYSTANE BILETY ZE STAREJ TARYFY MO¯NA ZWRACAÆ W PUNKTACH 
OBS£UGI PASA¯ERÓW ZTM. ZWROTY BÊD¥ PRZYJMOWANE DO 30 CZERWCA BR. 

Bilety nieskasowane lub nieaktywowane (wszystkie rodzaje 
oprócz biletu jednorazowego pojazdowego) o wartoœci nie 
wiêkszej ni¿ 50 z³ mo¿na zwracaæ bez ¿adnych formalnoœci. 

Zwroty o wartoœci przekraczaj¹cej 50 z³ - jednorazowo mo¿-
na zwróciæ maksymalnie 250 sztuk biletów - s¹ przyjmowa-
ne jedynie po podpisaniu odpowiedniego oœwiadczenia 
i okazaniu dokumentu to¿samoœci lub zwrocie dokumentu 
zakupu. Ka¿dy bilet musi byæ sprawdzony, a pasa¿er otrzy-
ma pieni¹dze za bilety w umówionym terminie, a nie „od 
rêki".

 

Bilety zakodowane na kartach zbli¿eniowych mo¿na zwra-
caæ w Punktach Obs³ugi Pasa¿erów ZTM jedynie przy 
ul. ¯elaznej 61 oraz na stacjach metra: Centrum i Œwiêto-
krzyska.

Powy¿ej 250 sztuk biletów nie mo¿na zwracaæ - mog¹ zos-
taæ jedynie wymienione, za ewentualn¹ dop³at¹, na bilety 
z nowej taryfy. Wymiana jest mo¿liwa tylko w Punkcie 
Obs³ugi Pasa¿erów ZTM na wêŸle komunikacyjnym przy 
stacji metra M³ociny.

Zwrotu biletu imiennego zakodowanego na spersonali-
zowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej mo¿e dokonaæ tylko 

Bilety kartonikowe z nieaktualnej taryfy przewozowej mo¿-
na zwracaæ we wszystkich Punktach Obs³ugi Pasa¿erów 
ZTM do 30 czerwca 2013 roku.

w³aœciciel karty lub osoba przez niego upowa¿niona (na 
podstawie pisemnego upowa¿nienia).

Dodatkowo, pasa¿erowie posiadaj¹cy bilety kartonikowe 
z nieaktualnej taryfy przewozowej w iloœci do 20 sztuk, 
mog¹ dokonywaæ zwrotów w specjalnie utworzonych 
stanowiskach szybkiej obs³ugi w POP-ach przy ul ¯elaznej 
61 oraz Centrum. W przypadku zwrotów biletów nieska-
sowanych/nieaktywowanych nie jest pobierana op³ata ma-
nipulacyjna.

3



Od 19 grudnia ub. roku pasa¿erowie mog¹ korzystaæ 
z dwóch nowych Punktów Obs³ugi Pasa¿erów ZTM – 
na stacjach metra S³u¿ew i Imielin, pierwszych w tym 
rejonie Warszawy.
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NOWE POP-y NA STACJACH S£U¯EW I IMIELIN

AKTUALNOŒCI

W punkcie na stacji metra S³u¿ew znajduj¹ siê trzy, 

a na stacji Imielin – dwa stanowiska kasjerskie. 

Pasa¿erowie mog¹ w nich kupiæ i zwróciæ bilety, 

uzyskaæ niezbêdne informacje na temat taryfy prze-

wozowej, zakodowaæ bilet na karcie, z³o¿yæ skargê 

lub wniosek i odwo³aæ siê od wystawionego wezwa-

nia do zap³aty.

Ze wzglêdów technicznych punkty dzia³aj¹ w nie-

pe³nym zakresie - nie mo¿na w nich p³aciæ kart¹ 

bankomatow¹ tylko gotówk¹, nie ma mo¿liwoœci 

przekodowania biletu na now¹ kartê oraz wyrobie-

nia WKM. Jednak ze wzglêdu na wprowadzenie 

nowej taryfy biletowej Zarz¹d Transportu Miejskie-

go zdecydowa³ o uruchomieniu POP-ów, ¿eby 

u³atwiæ mieszkañcom z rejonu Ursynowa i Moko-

towa zakup biletów.

PUNKTY OBS£UGI PASA¯ERÓW

Siedziba ZTM 
ul. ¯elazna 61
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00;

Stacja metra Centrum
pawilon 2010B
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00,
w soboty w godz. 7.00 – 19.00;

Stacja metra Œwiêtokrzyska
pawilon 1000G
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00;

Stacja metra Ratusz Arsena³
pawilon 09
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00,
w soboty w godz. 9.00 – 16.00;

Stacja metra Dworzec Gdañski
pawilon 20
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00;

Stacja metra Plac Wilsona
pawilon 1002
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00;

Stacja metra Centrum 2
pawilon 2002H
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00;

Stacja metra Marymont
pawilon 1012
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00;

Wêze³ komunikacyjny M³ociny
hala dworca autobusowego
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00,
w soboty w godz. 9.30 –16.30;

Dworzec Wschodni
dworzec autobusowy od strony ul. Lubelskiej
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00;

Terminal Lotniska Chopina
Terminal A - hala przylotów - wyjœcie 2
czynny od poniedzia³ku do niedzieli w godz. 7.00 – 20.00;

Stacja metra S³u¿ew
pó³nocno-wschodnia czêœæ stacji
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00,
w soboty w godz. 8.30 –15.30;

Stacja metra Imielin
pó³nocno-wschodnia czêœæ stacji
czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00 – 20.00;
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Przypominamy, ¿e od 1 stycznia 2013 roku obowi¹zuje nowy regulamin, w którym okreœlono prawa pasa¿erów, 
uszczegó³owiono zasady dotycz¹ce wsiadania i wysiadania na przystankach „na ¿¹danie”, dopuszczono –
w niektórych sytuacjach – korzystanie z wyjœæ awaryjnych w metrze. 
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ZMIANY W REGULAMINIE PRZEWOZÓW

AKTUALNOŒCI

W nowym regulaminie pojawi³ siê paragraf 3 

poœwiêcony temu jakie prawa maj¹ pasa¿erowie 

oraz jakie obowi¹zki wobec nich ma Zarz¹d 

Transportu Miejskiego. ZTM jest zobowi¹zany do 

zapewnienia pasa¿erom jak najlepszej jakoœci us³ug 

oraz zapewnienie im m.in.:

?dostêpu do informacji o kursowaniu pojazdów i wa-

runkach przewozu osób, baga¿u i zwierz¹t;

?bezpiecznych warunków podró¿owania œrodkami lo-

kalnego transportu zbiorowego;

?nale¿ytej obs³ugi z poszanowaniem godnoœci osobistej 

pasa¿era;

?prawa do sk³adania skarg, wniosków i odwo³añ oraz 

dochodzenia zadoœæuczynienia poniesionych strat 

w wyniku zaniedbañ le¿¹cych po stronie organiza-

tora lub operatora.

Nowy regulamin dopuszcza korzystanie z wyjœæ 

awaryjnych w metrze przez osoby prowadz¹ce 

wózki dzieciêce, osoby niepe³nosprawne, a tak¿e 

przez osoby z wiêkszym baga¿em lub rowerem. 

Wprowadzenie tego zapisu jest wyjœciem naprzeciw 

oczekiwaniom tych grup pasa¿erów. Obecnie maj¹ 

one pewne trudnoœci w dostaniu siê na perony. 

Mog¹ to zrobiæ wind¹, ale windy s¹ nie na ka¿dej 

g³owicy stacji, co powoduje koniecznoœæ dojœcia do 

nich. 

Dopuszczenie mo¿liwoœci korzystania z wyjœæ 

awaryjnych przez tych pasa¿erów nie zwalnia ich 

z obowi¹zku posiadania – jeœli nie maj¹ uprawnieñ 

do przejazdów bezp³atnych – wa¿nych biletów. 

ZTM planuje ustawienie przy wyjœciach ewaku-

acyjnych dodatkowych kasowników.

Pozostali pasa¿erowie, tak jak dotychczas, nie s¹ 

uprawnieni do korzystania z wyjœæ ewakuacyjnych. 

Z³amanie tego zakazu jest zagro¿one (zgodnie z art. 

54 Kodeksu wykroczeñ) kar¹ grzywny do 500 z³ lub 

kar¹ nagany. Karê tak¹ na pasa¿era na³o¿yæ mo¿e 

stra¿ miejska lub policja.

W nowym regulaminie doprecyzowano  równie¿ 

kwestie korzystania z przystanków na ¿¹danie 

(paragraf 10), poniewa¿ zdarza³o siê, ¿e pasa¿e-

rowie wewn¹trz autobusu zbyt póŸno wciskali 
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AKTUALNOŒCI

przycisk informuj¹cy kierowcê o potrzebie zatrzy-

mania siê, a póŸniej skar¿yli siê na prowadz¹cych. 

Podobnie pasa¿erowie stoj¹cy na przystanku „na 

¿¹danie” zbyt póŸno dawali kierowcy znak lub robili 

to niezdecydowanie. 

W regulaminie zapisano, ¿e pasa¿er zamierzaj¹cy 

wysi¹œæ na przystanku „na ¿¹danie” powinien 

uprzedziæ o tym fakcie obs³ugê pojazdu w czasie 

umo¿liwiaj¹cym bezpieczne zatrzymanie pojazdu 

na przystanku, poprzez wciœniêcie przycisku 

„STOP” lub „na ¿¹danie”. Osoba zamierzaj¹ca 

na takim przystanku wsi¹œæ powinna odpowiednio 

wczeœnie daæ znak kieruj¹cemu przez wyraŸne 

podniesienie rêki, tak by kierowca móg³ bezpiecznie 

zatrzymaæ siê na przystanku.

Sprecyzowano równie¿ zasady korzystania z przys-

tanków warunkowych przez osoby niepe³nospra-

wne ruchowo, osoby niewidome i niedowidz¹ce po-

ruszaj¹ce siê z bia³¹ lask¹ lub psem asystuj¹cym. 

Pasa¿erowie tacy powinni na przystanku oczekiwaæ 

w miejscu widocznym dla kierowcy. Prowadz¹cy 

pojazd widz¹c tak¹ osobê bêdzie musia³ siê bez-

wzglêdnie zatrzymaæ.

Warto tak¿e zwróciæ uwagê na zapis informuj¹cy 

o tym, jak odbywa siê obs³uga na przystankach 

d³ugich, czyli takich, na których mo¿e jednoczeœnie 

zatrzymaæ siê wiêcej, ni¿ jeden pojazd (par. 8, ust. 

7). Gdy na przystanku stoj¹ dwa autobusy lub 

tramwaje, to drugi z pojazdów po zamkniêciu drzwi 

nie bêdzie siê zatrzymywa³ po raz drugi (chyba, ¿e 

zmusz¹ go do tego warunki ruchu drogowego – np. 

sygna³ z sygnalizatora œwietlnego). Gdy na przy-

stanku w tym samym czasie bêd¹ sta³y trzy tram-

waje lub autobusy – to kierowca lub motorniczy 

prowadz¹cy trzeci z pojazdów – bêdzie mia³ obo-

wi¹zek powtórnego zatrzymania siê i zabrania 

pasa¿erów na pocz¹tku przystanku po odjeŸdzie 

pojazdów, które sta³y przed nim.

Nowy regulamin zezwala równie¿ na wprowadzenie 

do autobusu, tramwaju, poci¹gu lub na stacjê metra 

psów asystuj¹cych, o których mowa w Ustawie 

o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrud-

nianiu osób niepe³nosprawnych. Psy musz¹ mieæ 

za³o¿on¹ uprz¹¿, a ich w³aœciciele musz¹ posiadaæ 

wa¿ne œwiadectwo szczepienia oraz certyfikat pot-

wierdzaj¹cy status zwierzêcia.

W regulaminie zapisano tak¿e,  ¿e:

?osoby z obs³ugi pojazdu zobowi¹zane s¹ do pomocy 

osobom niepe³nosprawnym w wejœciu do pojazdu 

i zajêcia w nim miejsca; 

?w pojazdach wyposa¿onych w odpowiedni przycisk 

oraz oznaczonych specjalnym piktogramem, pasa-

¿erowie s¹ zobowi¹zani do samodzielnego otwiera-

nia drzwi na przystankach; 

?oprócz zakazu palenia papierosów w pojazdach 

obowi¹zuje równie¿ zakaz u¿ywania tzw. e-papie-

rosów. 

Do regulaminu zosta³ tak¿e dopisany rozdzia³ 2, 

który wprowadza mo¿liwoœæ ubiegania siê przez 

pasa¿era o zwrot nale¿noœci za bilet w przypadku 

opóŸnieñ poci¹gów SKM. Pasa¿er bêdzie móg³ siê 

ubiegaæ o zwrot w sytuacji, gdy poci¹g spóŸni siê 

powy¿ej 60 minut. Jest to spe³nienie obowi¹zku 

wynikaj¹cego z rozporz¹dzenia Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady dotycz¹cego praw i obowi¹zków 

pasa¿erów w ruchu kolejowym (Rozporz¹dzenie 

WE nr 1371/2007 z 23.10.2007 r.)

Posiadacze biletów 3-dniowych mog¹ ubiegaæ siê 

o zwrot w wysokoœci 1/6 wartoœci biletu. Pasa¿erom 

pos³uguj¹cym siê biletem 30-dniowym przys³uguje 

zwrot w wysokoœci 1/60 wartoœci biletu za ka¿de 

opóŸnienie. Posiadacze biletów 90-dniowych mog¹ 

siê ubiegaæ o zwrot 1/180 wartoœci biletu za ka¿de 

opóŸnienie. Mo¿liwoœæ ubiegania siê o zwrot, w wy-

sokoœci 1/730 wartoœci biletu za ka¿de opóŸnienie, 

maj¹ równie¿ pasa¿erowie korzystaj¹cy z Biletu 

Seniora.

Zwroty s¹ mo¿liwe powy¿ej wartoœci progu mini-

malnego w wysokoœci 4 euro w przeliczeniu na 

polskie z³ote (wed³ug kursu NBP w ostatni dzieñ 

miesi¹ca poprzedzaj¹cego wniosek pasa¿era). 

Wnioski bêd¹ rozpatrywane w terminie 30 dni 

od daty z³o¿enia. 

„W pojazdach obowi¹zuje 
równie¿ zakaz u¿ywania 

tzw. e-papierosów”

„Osoba zamierzaj¹ca wsi¹œæ 
na przystanku warunkowym 

powinna odpowiednio wczeœnie 
daæ znak kieruj¹cemu 

przez wyraŸne podniesienie rêki”
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AKTUALNOŒCI

Pojazdowe automaty biletowe zyska³y now¹ funkcjê - 
od 27 grudnia ub. roku mo¿na w nich zakodowaæ na 
Warszawskiej Karcie Miejskiej równie¿ bilety 
okresowe: dobowy, 3-dniowy, 30-dniowy, 90-dniowy
 i Bilet Seniora. 

W AUTOBUSIE

Automaty s¹ znane warszawiakom od czerwca 2012 

roku, kiedy pierwsze tego typu urz¹dzenia zosta³y 

zainstalowane w autobusach Miejskich Zak³adów 

Autobusowych. Dotychczas w automatach mo¿na 

by³o kupowaæ bilety pojazdowe oraz zakodowaæ 

bilet kupiony przez Internet.

W przypadku gdy bilet okresowy kupiony w auto-

macie pojazdowym nie by³ aktywny w momencie 

dokonywania transakcji, nale¿y go aktywowaæ 

zbli¿aj¹c kartê do kasownika. W pojazdowych auto-

matach biletowych mo¿na p³aciæ tylko kart¹.

Przypominamy, ¿e zgodnie z nowym regulaminem 

przewozu, który zacz¹³ obowi¹zywaæ 1 stycznia br. 

W poci¹gach KM – kursuj¹cych tylko na linii KML – 

na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – 

Warszawa Wschodnia, mo¿na nadal podró¿owaæ 

na podstawie wszystkich biletów z taryfy ZTM 

(równie¿ biletów jednorazowych i czasowych). 

Z kolei, w poci¹gach SKM linii S2 i S3 – na tym 

samym odcinku trasy, wa¿ne s¹ wszystkie bilety 

z taryfy KM.

W poci¹gach KM na linii KML kursuj¹cych na od-

cinku Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa 

Wschodnia ka¿dy podró¿ny nieposiadaj¹cy 

wa¿nego biletu na przejazd lub posiadaj¹cy bilet 

KUP BILET OKRESOWY

DO KOÑCA MARCA
WZAJEMNE HONOROWANIE

Honorowanie biletów ZTM i Kolei Mazowieckich 
w poci¹gach obs³uguj¹cych Lotnisko Chopina zosta³o 
przed³u¿one do koñca marca 2013 roku. 

(par. 21 pkt 4), pasa¿er, który chce kupiæ bilet 

w automacie, powinien to zrobiæ zaraz po wejœciu

do autobusu. Natychmiast po zakupie powinien bi-

let skasowaæ lub aktywowaæ. Automaty s¹ zains-

talowane przy drugich drzwiach. Pasa¿erowie, któ-

rzy bêd¹ chcieli kupiæ bilet powinni wiêc wsiadaæ 

do autobusów w³aœnie drugimi drzwiami.

Automaty zainstalowane s¹ w 363 autobusach 

Miejskich Zak³adów Autobusowych. Do koñca 2014 

roku bêd¹ w nie wyposa¿one wszystkie autobusy 

MZA. Pojazdy, w których znajduj¹ siê automaty po-

jazdowe s¹ oznaczone specjalnym piktogramem.

niezalegalizowany/nieaktywowany powinien wejœæ 

do poci¹gu pierwszymi drzwiami (licz¹c od czo³a 

sk³adu) i zg³osiæ siê do kierownika poci¹gu w celu 

nabycia, zalegalizowania lub aktywowania biletu.

W dalszym ci¹gu komunikacj¹ miejsk¹ mo¿na 

podró¿owaæ na podstawie jednorazowego „Biletu 

Lotniskowego” KM. Zakup „Biletu Lotniskowego” 

umo¿liwia podró¿nym dojazd poci¹giem Kolei Ma-

zowieckich z ka¿dej stacji kolejowej w Warszawie 

do stacji w Modlinie i dalej autobusem z dworca ko-

lejowego w Modlinie do Mazowieckiego Portu Lot-

niczego Warszawa/Modlin. „Bilet Lotniskowy” 

uprawnia dodatkowo do korzystania ze wszystkich 

œrodków komunikacji miejskiej ZTM (autobusy, 

tramwaje, metro i SKM) na obszarze pierwszej 

strefy biletowej. Przed wejœciem do pojazdu 

komunikacji miejskiej, podró¿ny musi trwale 

i czytelnie wpisaæ na bilecie godzinê rozpoczêcia 

czasu jego wa¿noœci. „Bilet Lotniskowy” jest wa¿ny 

przez 60 minut od godziny wskazanej przez 

pasa¿era.
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Zarz¹d Transportu Miejskiego podj¹³ decyzjê o rezyg-
nacji z kursowania metra w weekendowe noce.  
Prawdopodobnie ostatni nocny poci¹g podziemnej 
kolei wyruszy w trasê w nocy z 9 na 10 lutego. 

DO KOÑCA FERII?

Metro kursuj¹ce w weekendowe noce co kwadrans 

jest zbyt du¿ym obci¹¿eniem dla bud¿etu stolicy, 

a nocne kursy nie ciesz¹ siê du¿ym zaintereso-

waniem pasa¿erów. W noce z pi¹tku na sobotê 

ze wszystkich stacji ³¹cznie korzysta œrednio ok. 10 

tys. osób. Dla porównania, w ci¹gu dnia tylko przez 

stacjê Centrum „przewija siê” ok. 80 tys. osób. 

Likwidacja nocnego kursowania podziemnej kolei 

jest wiêc wyborem mniejszego z³a. Pozostawienie 

metra kursuj¹cego noc¹ oznacza³oby koniecznoœæ 

wiêkszych ograniczeñ w komunikacji dziennej.

Rezygnacja z nocnych kursów pozwoli 

miesiêcznie zaoszczêdziæ ok. 300 tys. z³. 

W celu zast¹pienia nocnych kursów metra, wzmo-

cniona zostanie nocna komunikacja autobusowa 

wzd³u¿ trasy podziemnej kolei, np. linia N44.

W 2013 roku na ulice podwarszawskich miejsco-

woœci wyjecha³o siedemnaœcie lokalnych linii 

dowozowych. Zmiany dotycz¹ mieszkañców 

Piaseczna oraz Pruszkowa. W pozosta³ych miejsco-

woœciach autobusy z liter¹ „L”, w których obowi¹-

zuje taryfa ZTM, je¿d¿¹ na tych samych trasach, co 

w roku 2012. 

Zarz¹d Transportu Miejskiego wybra³ operatorów, 

którzy w 2013 roku bêd¹ obs³ugiwali eLki, z wyj¹t-

kiem Wieliszewa i Izabelina, gdzie umowy obowi¹-

zuj¹ do koñca marca br.

Na kontynuacjê wspó³pracy z ZTM zdecydowa³y siê 

niemal wszystkie samorz¹dy – jedynym wyj¹tkiem 

s¹ w³adze Pruszkowa, które postanowi³y uruchomiæ 

w³asne po³¹czenia. Tym samym, 1 stycznia 2013 

roku zakoñczy³a kursowanie linia L11.

W 2013 roku wiêksze zmiany czekaj¹ jedynie 

pasa¿erów korzystaj¹cych z linii dowozowych na 

NOCNE METRO

ZMIANY W eLkach

Zanim nocne metro wyjedzie w os-tatni kurs, od 

pocz¹tku zimowych ferii (28 stycznia) czêstotliwoœæ 

kursowania metra w pozosta³ych porach dnia 

zostanie dopasowana do rzeczywistych potrzeb. 

Nale¿y spodziewaæ siê m.in. ograniczenia 

czêstotliwoœci kursowania po godz. 22.00, wczes-

nym rankiem lub w niedziele. Jest to konieczne 

do utrzymania na jak najwy¿szym poziomie obs³ugi 

w okresach o najwiêkszym zapotrzebowaniu, czyli 

w godzinach szczytu w dni robocze. Kursowanie 

metra w nocy zostanie utrzymane a¿ do 10 lutego ze 

wzglêdu na ferie zimowe i trwaj¹cy karnawa³.

terenie Piaseczna. 1 stycznia zosta³a zmieniona 

trasa linii L-3, która doje¿d¿a do pêtli PKP 

Piaseczno, a w weekendy, w wybranych kursach, 

równie¿ do Nowej Woli i koœcio³a w Starej Iwicznej. 

Zgodnie z uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy Piaseczno 

od stycznia zmieni³a siê równie¿ lokalna taryfa  – 

podro¿a³y bilety jednorazowe i miesiêczne emito-

wane przez przewoŸnika.

Od 1 lutego wszystkie linie lokalne kursuj¹ce na te-

renie gminy bêd¹ doje¿d¿a³y do pêtli przy urzêdzie 

miasta w Piasecznie. Rozk³ady jazdy eLek zostan¹ 

skoordynowane na wspólnym odcinku trasy 

(Go³ków - pêtla przy urzêdzie), a w wybranych 

porach równie¿ z lini¹ 727. Dziêki temu, linie L-2, 

L-5 oraz L13 w godzinach szczytu bêd¹ podje¿d¿a³y 

na przystanki œrednio co 10-20 minut, a w pozo-

sta³ych porach co pó³ godziny.

W pozosta³ych gminach ceny biletów (emitowanych 

przez przewoŸników) i trasy pozostaj¹ bez zmian.
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Mimo wielu rozmów przeprowadzonych przez ZTM z w³aœ-
cicielem dzia³ki, na której znajdowa³a siê pêtla autobusowa 
Zacisze, nie uda³o siê dojœæ do porozumienia w sprawie prze-
d³u¿enia dzier¿awy. W zwi¹zku z tym, od 1 stycznia pêtla 
przesta³a funkcjonowaæ, a linia 512 kursuje na zmienionej trasie.

512 ZMIENI£O TRASÊ

Autobusy linii 512 kursuj¹ tras¹: ESPERANTO – … – 

M³odzieñcza  – Kondratowicza – Œw. Wincentego – 

Gilarska – Rolanda – Codzienna – ZACISZE 

(przystanek koñcowy) – Codzienna – M³odzieñcza –… – 

ESPERANTO. 

Zosta³ uruchomiony przystanek koñcowy ZACISZE 01 

przy ul. Codziennej, w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Bloko-

w¹. Uruchomiono równie¿ przystanki: ROLANDA 03 

(na ul. Rolanda, w rejonie skrzy¿owania z ul. Gilarsk¹) 

i KANA£ BRÓDNOWSKI 01 (na ul. Rolanda, w rejonie 

Kana³u Bródnowskiego). Zawieszone zosta³o funkcjono-

wanie przystanku CZERWIÑSKA 02, a przystanek 

ZACISZE 02 zosta³ zlikwidowany.

KONIEC PÊTLI ZACISZE

DO OTWOCKA
N75 NIE DOJE¯DZA

Na wniosek w³adz Józefowa, Otwocka i Karczewa od nocy
z 1 na 2 stycznia 2013 roku linia N75 zosta³a wycofana 
ze strefy podmiejskiej i doje¿d¿a tylko do ronda na skrzy-
¿owaniu Wa³u Miedzeszyñskiego z Traktem Lubelskim. 

Nowa trasa linii N75: DW. CENTRALNY - … - 

Fieldorfa – Wa³ Miedzeszyñski – RYCHNOWSKA 

01 (przyst. koñcowy) – autobus zawraca na rondzie 

Wa³ Miedzeszyñski / Trakt Lubelski – Wa³ Miedze-

szyñski – Fieldorfa - … - DW. CENTRALNY.

W zwi¹zku ze skróceniem trasy N75 zlikwidowane 

zosta³y zespo³y przystankowe: W¥SKA, PKP MI-

CHALIN, CICHA, PKP JÓZEFÓW, JAROS£AW-

SKA, ŒWIDER-KOŒCIÓ£, ŒWIDER, RZEMIEŒL-

NICZA, ORLA, £UGI, POMNIK KOLEI W¥SKO-

TOROWEJ, KOŒCIÓ£ oraz  przystanki: HO¯A 03, 

SZPITAL POWIATOWY 01 i 02.

G³ównymi elementami serwisu informacji pasa¿er-

skiej ZTM bêd¹: wyszukiwarka po³¹czeñ wraz 

z przegl¹dark¹ rozk³adów jazdy oraz modu³ zawie-

raj¹cy informacje o bie¿¹cym funkcjonowaniu ko-

munikacji. Pasa¿erowie znajd¹ w tej czêœci komu-

nikaty o zmianach i utrudnieniach, a w miarê dos-

têpnoœci wdra¿anych równolegle rozwi¹zañ, tak¿e 

o po³o¿eniu pojazdów lub rzeczywistych godzinach 

odjazdu pojazdów z przystanków.

W serwisie informacji pasa¿erskiej zostan¹ uwz-

glêdnione po³¹czenia realizowane przez œrodki 

komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej. 

Dodatkowo, u¿ytkownicy serwisu bêd¹ mogli za-

planowaæ podró¿ „od drzwi do drzwi” do dostêp-

nych w obecnym serwisie ZTM obszarów: Berlina 

i Brandenburgii, po³udniowo-zachodnich i pó³noc-

nych Niemiec, Danii i Szwecji. W ramach projektu 

RBGC prowadzone s¹ dzia³ania maj¹ce dopro-

wadziæ do  objêcia  t¹ list¹ Poznania, £odzi, 

Bia³egostoku, Finlandii oraz wykorzystania infor-

macji o dostêpnych przeprawach promowych.

Serwis zostanie przygotowany w trzech wersjach: 

internetowej, internetowej „lekkiej” (do przegl¹-

dania w urz¹dzeniach przenoœnych) oraz aplikacji 

na telefony komórkowe (z uwzglêdnieniem sys-

temów operacyjnych Android i iOS).

Projektanci nowego serwisu za³o¿yli jego: przy-

jaznoœæ (wyszukiwanie po³¹czeñ przy jak naj-

mniejszej liczbie klikniêæ), intuicyjnoœæ, zgodnoœæ 

z kluczowymi przegl¹darkami i systemami opera-

cyjnymi oraz dostêpnoœæ dla wszystkich zainte-

resowanych u¿ytkowników, w tym osób niedowi-

dz¹cych i niewidomych oraz z ograniczon¹ spraw-

noœci¹ ruchow¹.

NOW¥ WYSZUKIWARK¥
TRWAJ¥ PRACE NAD 

Jak najszybciej dojechaæ z ¯oliborza do Weso³ej? Czy dziœ podró¿ 
na lotnisko zajmie tyle co zwykle, czy – przez opady œniegu – 
bêdzie d³u¿sza? Gdzie znaleŸæ dok³adny plan podró¿y Warszawa-
ulica Marsza³kowska – Berlin-Unter den Linden? 10 grudnia 2012 
roku. Zarz¹d Transportu Miejskiego og³osi³ przetarg na wy-
konanie i utrzymanie serwisu informacji pasa¿erskiej. 
Udostêpnienie serwisu, który pomo¿e znaleŸæ odpowiedzi na te 
i wiele innych pytañ, planowane jest na drug¹ po³owê 2013 roku. 
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Rail Baltica 
Growth Corridor, wspó³finansowanego ze œrodków Unii 
Europejskiej.  
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HOBBYSTÓW
N I E T Y L KO D L A 

Szukasz na stronie nie tylko bie¿¹cych informacji, rozk³adu jazdy, ale chcia³byœ poznaæ historiê i teraŸniejszoœæ warszawskiej 
komunikacji miejskiej? Strona ZTM wydaje siê do tego celu najbardziej po¿¹danym miejscem. Zachêcamy do odwiedzenia 
zak³adki „hobby”, któr¹ wzbogaciliœmy o nowe elementy i dalismy Pañstwu „pod choinkê”.

Strona internetowa ZTM ca³y czas jest rozbudowy-

wana, a zakres przekazywanych informacji wzbo-

gacany o nowe kana³y informacji (iZTM, Facebook  

itp.). Zak³adka „hobby” zawiera wiele informacji, 

przeznaczonych nie tylko dla pasjonatów komu-

nikacji miejskiej. Do prezentowanej od wielu lat hi-

storii sto³ecznej komunikacji do³¹czyliœmy dwie 

nowe rubryki.

W rubryce „pojazdy” zawarliœmy kompendium 

wiedzy o wszystkich autobusach, tramwajach, po-

ci¹gach metra i SKM, które na co dzieñ poruszaj¹ siê 

po naszych trasach. Oprócz opisów konstrukcji i da-

nych technicznych ka¿dego modelu zaprezen-

towana zosta³a krótka historia jego eksploatacji, 

a ca³oœæ „okraszona”  zdjêciami.

Druga nowa rubryka to „baza danych pojaz-

dów”. Jest to specjalna wyszukiwarka pozwalaj¹ca 

znaleŸæ precyzyjne informacje o ka¿dym z ponad 

trzech tysiêcy pojazdów kursuj¹cych w sieci ZTM. 

Wystarczy wpisaæ numer pojazdu, aby otrzymaæ 

informacje nie tylko o roku produkcji, ale np. 

o przynale¿noœci do poszczególnych przewoŸników, 

G³ównym celem projektu Rail Baltica Growth Corridor – którego partnerem jest Miasto Sto³eczne Warszawa – jest 
poprawa po³¹czenia miast le¿¹cych w korytarzu siêgaj¹cym od Berlina przez polskie miasta Poznañ, £ódŸ, Warszawê 
i Bia³ystok, kraje nadba³tyckie do Helsinek i Sankt Petersburga. Jednym z elementów projektu jest udostêpnienie 
podró¿nym narzêdzia do planowania podró¿y wykraczaj¹cych poza obszar poszczególnych metropolii.

Projekt Rail Baltica Growth Corridor jest realizowany w ramach Programu Regionu Morza Ba³tyckiego (Baltic Sea 
Region) i jest wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie 
wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

zajezdni oraz o wyposa¿eniu pojazdu. Mo¿liwe jest 

te¿ wyszukanie pojazdów spe³niaj¹cych zadane 

kryteria, takie jak klimatyzacja, ciep³y guzik, moni-

toring, zapowiadanie przystanków itp. oraz uzys-

kanie informacji o ich liczbie.

Autorami rozbudowanej zak³adki „hobby” s¹ 

twórcy dawnego serwisu internetowego „Przegu-

bowiec”, bêd¹cego niegdyœ kopalni¹ wiedzy o war-

szawskiej komunikacji. Zak³adkê „hobby” codzien-

nie aktualizujemy i bêdziemy j¹ wzbogacaæ o ko-

lejne elementy.
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GRAMY PO RAZ KOLEJNY
Zarz¹d Transportu Miejskiego od kilku lat „gra” z Wielk¹ Orkiestr¹ Œwi¹tecznej Pomocy, przekazuj¹c na aukcje Fundacji Wielka 
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy unikalne przedmioty, które s¹ zwi¹zane ze sto³eczn¹ komunikacj¹. Dziêki licytacjom 
przedmiotów przekazanych przez ZTM, podczas XVIII, XIX i XX Fina³u WOŒP uda³o siê zebraæ 6514 z³. Do 15 stycznia br., do godz. 
15.15 trwa licytacja mo¿liwoœci u³o¿enia trasy „linii marzeñ” wraz z jednorazowym przejazdem Ikarusem MZA. Na uczestników 
licytacji czekaj¹  dekoracje liniowe ze specjalnej linii tramwajowej 13N oraz przejazd w kabinie maszynisty poci¹gu SKM. 

Na aukcje tegorocznego fina³u WOŒP przeka-

zaliœmy: 5 ksi¹¿ek o Euro 2012, „Zatrzymane w kad-

rze”, 10 maskotek warszawskiej komunikacji „Pan 

Bilecik”, 2 kalendarze trójdzielne i 3 zestawy 

Veturilo (a w ka¿dym: bidon, nerka Veturilo czer-

wona, polo mêskie, pokrowiec na siode³ko niebies-

kie, torba eko Veturilo). W 20 zakoñczonych auk-

cjach zebraliœmy  646,48 z³. 

Nadal mo¿na braæ udzia³ w aukcji „U³ó¿ trasê linii 

autobusowej swoich marzeñ”. Po raz pierwszy - 

wspólnie z Miejskimi Zak³adami Autobusowymi – 

mo¿na u³o¿yæ „liniê marzeñ” i odbyæ po niej 

przeja¿d¿kê autobusem marki Ikarus, stylizowa-

nym na historyczny. Pami¹tk¹ po wydarzeniu bê-

dzie komplet dekoracji liniowych z opisem trasy, 

opracowan¹ na podstawie wytycznych darczyñcy. 

Na przeja¿d¿kê zwyciêzca aukcji wybierze siê wraz 

z osobami towarzysz¹cymi. 

Do wylicytowania s¹ równie¿ trzy aukcje z deko-

racjami liniowymi 13N, która wyruszy³a na trasê 

31 grudnia 2012 roku. W ten sposób po¿egnano po 

53 latach tramwaje typu 13N, czyli s³ynne 

„parówki”. Linia kursowa³a od 19.00 do 3.00, co 15 

minut na trasie: pêtla Piaski – Broniewskiego – 

Jana Paw³a II – Cha³ubiñskiego – Nowowiejska – 

Pu³awska – Metro Wilanowska. 

http://aukcje.wosp.org.pl/uloz-trase-linii-

autobusowej-swoich-marzen-i705835

http://aukcje.wosp.org.pl/dekoracje-liniowe-

13n-i705903

http://aukcje.wosp.org.pl/dekoracje-liniowe-

13n-i705907

http://aukcje.wosp.org.pl/dekoracje-liniowe-

13n-i705913

http://aukcje.wosp.org.pl/przejazd-w-kabinie-

maszynisty-pociagu-skm-i740773

9 stycznia, wspólnie z Szybk¹ Kolej¹ Miejsk¹ zosta³a 

uruchomiona aukcja „Przejazd w kabinie maszy-

nisty poci¹gu SKM”. To niepowtarzalna okazja 

spe³nienia marzeñ wielu mi³oœników kolei. Zwy-

ciêzca do³¹czy do maszynisty w pojeŸdzie (do 

wyboru) typu 19 WE lub 27 WE lub 35 WE, na 

wybranej trasie kursowania warszawskiej SKM. 

Z komunikacj¹ miejsk¹ s¹ równie¿ zwi¹zane 

dzia³ania sztabu WOŒP Warszawa-Targówek. Pod 

ich bander¹ ulice Warszawy przemierzaæ bêdzie 

autobus marki Ikarus. Na ka¿dym z wyznaczonych 

przystanków przewidziany jest oko³o 30 minutowy 

postój, podczas którego mini-koncert zagra 

Propabanda - zespó³ ³¹cz¹cy kulturê ba³kañsk¹ 

z nowoczesnoœci¹. Pierwszy przystanek bêdzie na 

nieu¿ywanym fragmencie drogi przy Dworcu 

Wileñskim (w godzinach 11.00-11.35). W samo 

po³udnie stanie na przystanku Centrum, by ju¿ 

o 13.00 zajechaæ na pl. Zamkowy na Podwalu. 

Potem dojedzie do  pl. Bankowego, nastêpnie do 

parkingu przed stadionem Legii. Po przystanku 

przed Bemowskim Centrum Kultury, powróci 

przed gmach Urzêdu Dzielnicy Targówek. 
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T E M A T
NUMERU

Z TARCZ¥ I MIECZEM W RÊKU

- tak podsumowuje rok 2012 i mówi o planach na rok 2013 dyrektor Zarz¹du Transportu 
Miejskiego, Leszek Ruta. 

Panie Dyrektorze, jakby Pan oceni³ tak ogólnie mi-
niony rok w komunikacji miejskiej? ZTM „zakoñczy³ 
go z tarcz¹ czy na tarczy”? 

Zdecydowanie z tarcz¹! I to z mieczem w rêku! Jeœli braæ 

pod uwagê ca³y rok, a nie tylko jego trudn¹ koñcówkê, to 

by³ on dla nas bardzo dobry. Odnieœliœmy sukces. A nawet 

kilka.

Jaki by³ ten najwiêkszy, najwa¿niejszy?

Nie mam ¿adnych w¹tpliwoœci – najwiêkszym sukcesem 

minionego roku w komunikacji miejskiej by³a obs³uga 

Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej EURO 2012. Mo¿na 

powiedzieæ, ¿e to by³ dla nas sukces historyczny. Z dwóch 

powodów. Po pierwsze, oczywiœcie, komunikacja miejska 

w stolicy po raz pierwszy mog³a zaprezentowaæ wszystkie 

swoje atuty tak du¿ej liczbie osób spoza Warszawy w tak 

krótkim czasie. I tutaj nale¿y podkreœliæ, ¿e wypowiadali 

siê oni o komunikacji bardzo dobrze. W prasie pojawi³o 

siê nawet okreœlenie, ¿e by³y to mistrzostwa œwiata 

warszawskiej komunikacji. A po drugie, ¿e ten sukces 

osi¹gnêliœmy w roku jubileuszowym. W roku, w którym 

ZTM obchodzi³ 20-lecie swojego istnienia. 

Co z³o¿y³o siê na ten sukces? 

Przede wszystkim ciê¿ka praca wielu pracowników war-

szawskiej komunikacji, w tym ZTM. I to praca wielolet-

nia, poniewa¿ do tego wydarzenia przygotowywaliœmy siê 

przez d³ugi czas. Ka¿dy z nas mia³ jednak poczucie pewnej 

misji i czu³, ¿e bierze udzia³ w wyj¹tkowym wydarzeniu, 

które mo¿e siê ju¿ w Warszawie nie powtórzyæ. Wa¿ne 

jest równie¿ to, ¿e pracownicy warszawskiej komunikacji 

umiej¹ ze sob¹ dobrze wspó³pracowaæ i s¹ elastyczni 

w dzia³aniu. Dziêki temu radz¹ sobie nawet w ciê¿kich 

sytuacjach. Jak np. w czasie meczu Polska-Rosja, kiedy 

dosz³o do zamieszek i policja musia³a zamkn¹æ ca³kowicie 

dla ruchu most Poniatowskiego. 

Wszystko posz³o „jak po maœle”?

Nigdy nie jest idealnie. Zawsze mo¿na coœ poprawiæ, zro-

biæ lepiej. Wa¿ne jednak, by byæ otwartym na uwagi i elas-

tycznym. Przyk³adem takiego dzia³ania by³o chocia¿by 

usprawnienie obs³ugi komunikacyjnej stadionu kolej¹ 

po meczach. Po pierwszym meczu, kiedy dostêp do pero-

nu by³ swobodny, spowodowa³o to du¿e perturbacje 

i utrudnienia. Od drugiego meczu przed wejœciem na pe-

ron zosta³a utworzona œluza i kibice byli wpuszczani par-

tiami. To znacznie poprawi³o bezpieczeñstwo i up³ynni³o 

ich „odbieranie” przez kolejne podje¿d¿aj¹ce poci¹gi. 

Z czego jeszcze mo¿emy byæ dumni? 

Oczywiœcie z Veturilo! Bardzo siê cieszê, ¿e uda³o nam 

siê go uruchomiæ. O tym, ¿e ten system jest skazany na 

sukces wiedzieliœmy ju¿ od pierwszych dni po jego 

uruchomieniu. Liczba u¿ytkowników zarejestro-

wanych w systemie oraz liczba wypo¿yczeñ ros³y 

w ogromnym tempie. Veturilo to tak¿e du¿y sukces

KOMUNIKACJA MIEJSKA W 2012 ROKU

12



www.ztm.waw.pl www.facebook.com/ztm.warszawa

T E M A T
NUMERU

medialny, o czym œwiadcz¹ liczne – bardzo przychylne – 
publikacje w prasie i na portalach internetowych oraz 
programy w radiu i telewizji. 

Czyli sukces Veturilo nie by³ zaskoczeniem?

Przyznam siê, ¿e trochê mnie zaskoczy³a ta pozytywna 
reakcja rowerzystów. Przed uruchomieniem Veturilo 
dociera³y do nas sygna³y o tym, ¿e Warszawa powinna 
najpierw pomyœleæ o rozbudowie sieci œcie¿ek 
rowerowych, a dopiero potem „braæ” siê za rower 
publiczny. Tak¹ drog¹ chce iœæ np. £ódŸ. Ja jednak od 
pocz¹tku uwa¿a³em, ¿e nie powinniœmy czekaæ ze startem 
systemu. I jak siê okaza³o - mia³em racjê.

Nie boi siê Pan teraz sezonowego, masowego prze-
siadania siê pasa¿erów komunikacji miejskiej na 
rowery?

Uruchamiaj¹c ten system poniek¹d sami do tego zachê-
caliœmy. Ale tak naprawdê to nie ta skala. Komunikacja 
miejska dziennie wykonuje ok. 3 mln przewozów. Choæ 
rowerów jest du¿o, nigdy nie bêd¹ w stanie przewieŸæ 
takiej liczby pasa¿erów. 

A co z po³¹czeniem „lotniskowym”? Wielki sukces czy 
wielka klapa?

Wed³ug mnie to pierwsze. Œwiadczy o tym np. fakt, ¿e 
roœnie liczba pasa¿erów korzystaj¹cych z poci¹gów 
w dojeŸdzie do „dzielnicy bia³ych ko³nierzyków”, czyli 
S³u¿ewca. Frekwencja do samego lotniska nie jest mo¿e 
zbyt du¿a, ale z³o¿y³o siê na to kilka czynników. Po³¹-
czenie zosta³o uruchomione w trakcie obowi¹zywania 
starego rozk³adu jazdy, w którym poci¹gi „lotniskowe” 
mog³y jedynie zostaæ wpasowane w przerwy czasowe 
miêdzy poci¹gami kursuj¹cymi na linii œrednicowej 
i radomskiej. To powodowa³o, ¿e odstêpy miêdzy od-
jazdami kolejnych poci¹gów by³y nierówne. W czasie prac 
nad nowym rozk³adem jazdy, poci¹gi „lotniskowe” zos-
ta³y potraktowane w sposób priorytetowy. Dziêki temu 
rozk³ad jest bardziej atrakcyjny dla pasa¿erów. Dodat-
kowym elementem maj¹cym wp³yw na frekwencjê na 
lotnisko jest to, ¿e stacja kolejowa jest s³abo po³¹czona 
z terminalem lotniczym. Dopiero po zakoñczeniu jego 
przebudowy powstanie bezpoœrednie i wygodne po³¹-
czenie. Pasa¿erowie bêd¹ mogli dojœæ do poci¹gu bez 
koniecznoœci wychodzenia na zewn¹trz, jak to siê dzieje 
obecnie. 

Eksperci komunikacyjni, z prof. Suchorzewskim na czele, 
te¿ s¹ zgodni co do tego, ¿e po³¹czenie „lotniskowe” siê 
z czasem obroni. 

Te¿ tak myœlê. Nawet jeœli bêdzie potrzeba na to lat, a nie 
miesiêcy. Zreszt¹ to po³¹czenie zosta³o wybudowane na 
lata. A nie tylko na EURO. Po³¹czenia kolejowe z portami 
lotniczymi s¹ standardem w wielu europejskich i œwia-
towych metropoliach. 

Sk¹d wiêc tak zajad³a krytyka w mediach?

Rol¹ mediów jest, by krytykowaæ. Nawet jeœli taka 
krytyka nie zawsze znajduje odbicie w rzeczywistoœci. 
Wa¿ne jednak by nie wyci¹gaæ na podstawie tej krytyki 
¿adnych pochopnych wniosków. 

Czy to wszystkie ubieg³oroczne sukcesy?

Zdaliœmy te¿ egzamin, zreszt¹ jak co roku, w czasie 
Wszystkich Œwiêtych. Organizacja komunikacji miejskiej 
w tym okresie jest coraz lepsza. Œwiadcz¹ o tym liczne 
g³osy pasa¿erów doje¿d¿aj¹cych na cmentarze. Tak na 
marginesie mo¿na dodaæ, ¿e doœwiadczenia zdobyte 
w czasie kolejnych akcji cmentarnych wykorzystaliœmy 
równie¿ w czasie EURO. 

Omówiliœmy ju¿ sukcesy, czyli plusy. Ale jak mówi³ 
Ryszard Ochódzki z „Misia”, chodzi o to by „te plusy 
nie przes³oni³y wam minusów”. To jakie by³y te mi-
nusy?

W kategoriach pora¿ek, czy te¿ mówi¹c ³agodniej – 
minusów, mo¿na rozpatrywaæ sprawê budowy Tramwaju 
na Tarchomin i to, ¿e w dalszym ci¹gu ca³a inwestycja jest 
„w papierach”. Przez ca³y czas musimy zmagaæ siê 
z protestami i przeci¹gaj¹cymi siê procedurami. Wszys-
tko jednak wskazuje, ¿e w bie¿¹cym roku sprawa w koñcu 
„ruszy z miejsca”. Mieliœmy te¿ ró¿nego rodzaju pertur-
bacje na budowie II linii metra. Nie mo¿na by³o ich prze-
widzieæ, ale zdajê sobie sprawê z tego, ¿e te problemy 
mog¹ stawiaæ równie¿ ZTM w niekorzystnym œwietle. 
W kategoriach pora¿ek mo¿na równie¿ rozpatrywaæ re-
zygnacjê z budowy dwóch parkingów P+R – Rembertów 
i Weso³a. Niestety, protesty mieszkañców (w przypadku 
Rembertowa) oraz skomplikowana sytuacja w³asnoœ-
ciowa terenów zmusi³y nas do tej rezygnacji. Nie sk³a-
damy jednak broni. Planujemy budowê kolejnych parkin-
gów przy stacjach i przystankach kolejowych.

Kiedy pojedziemy pierwszym poci¹giem metra pod 
Wis³¹?

To jedno z pytañ, na które ciê¿ko jest odpowiedzieæ. Przy 
tego typu wielkich inwestycjach zawsze jest element 
ryzyka i opóŸnieñ. Myœlê jednak, ¿e po³owa 2014 roku to 
termin realny.   

„Po³¹czenia kolejowe z portami 

lotniczymi s¹ standardem 

w wielu europejskich 

i œwiatowych metropoliach”
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Koñcówka roku 2012 by³a jednak trudna. W trakcie 
akcji informuj¹cej mówiliœmy, ¿e pieni¹dze z pod-
wy¿ki cen biletów zostan¹ wykorzystane na rozwój 
komunikacji. Okaza³o siê, ¿e kryzys dotar³ i do nas. 
Rada Warszawy, na wniosek skarbnika, obciê³a te-
goroczne wydatki na transport zbiorowy o 190 mln 
z³. Od razu zaczê³o byæ g³oœno o mo¿liwych ciêciach w 
rozk³adach jazdy. Pojawi³y siê te¿ pytania typu: 
„Skoro chcecie ograniczaæ komunikacjê to po co 
podnosicie ceny biletów”?

Trzeba teraz powiedzieæ wprost, ¿e œrodki z podwy¿ki 
spowoduj¹, ¿e ograniczenia komunikacji bêd¹ znacznie 
mniejsze. Z tytu³u podniesienia cen biletów do bud¿etu 
wp³ynie o ok. 120 mln z³ wiêcej. Bez podwy¿ki wydatki na 
komunikacjê miejsk¹ zosta³yby ograniczone a¿ o 310 mln 
z³. Skutki tej nowej bud¿etowej rzeczywistoœci bêdzie 
widaæ m.in. w komunikacji nocnej. Podjêliœmy ju¿ 
decyzjê o likwidacji nocnych weekendowych kursów 
metra. Ostatnie poci¹gi nocne wyjad¹ na trasê w nocy 
z 9 na 10 lutego. Nocne kursy metra zast¹pimy komu-
nikacj¹ autobusow¹, która jest znacznie tañsza. I musimy 
powiedzieæ sobie wprost, ¿e nocne kursy metra, które s¹ 
du¿ym udogodnieniem dla pasa¿erów, przegrywaj¹ 
z ekonomi¹. Gdybyœmy je utrzymali, musielibyœmy bar-
dzo mocno ograniczyæ kursowanie œrodków komunikacji 
naziemnej. Likwidacja nocnych kursów metra to, nies-
tety, nie wszystko. Za wszelk¹ cenê chcemy utrzymaæ jak 
najmocniejsz¹ obs³ugê metrem w godzinach szczytu 
w dni powszednie i z tego powodu musimy ograniczyæ 
równie¿ kursowanie metra wtedy, kiedy jest na nie mniej-
sze zapotrzebowanie. Dlatego ju¿ na pocz¹tku ferii 
mo¿liwe bêdzie ograniczenie kursowania w godzinach 
pozaszczytowych, a tak¿e w niedziele. 

Wszystko na to wskazuje, ¿e kolejn¹ „ofiar¹” ciêæ 
w komunikacji bêdzie tak¿e Wspólny Bilet.

Nie tyle ofiar¹ ciêæ co braku systemowych rozwi¹zañ. 
Obecnie sytuacja wygl¹da tak, ¿e czêœæ kosztów 
Wspólnego Biletu pokrywaj¹ jedynie samorz¹dy, na 
terenie których znajduj¹ siê stacje i przystanki kolejowe. 
Mimo, ¿e doje¿d¿aj¹ tam samochodami mieszkañcy gmin 
oœciennych, ich w³adze nie partycypuj¹ w kosztach. Do 
Wspólnego Biletu nie dok³adaj¹ siê równie¿ powiaty, 
poza legionowskim i wo³omiñskim. Do wspó³finan-
sowania nie poczuwa siê tak¿e marsza³ek, który jest 
przecie¿ organizatorem transportu kolejowego. Do tego 
samorz¹dy, które ponosz¹ czêœæ kosztów Wspólnego 
Biletu, czêsto s¹ w trudnej sytuacji finansowej. Dla 
bud¿etu Warszawy Wspólny Bilet jest tak¿e du¿ym 
obci¹¿eniem finansowym. Kosztuje ok. 120 mln z³ 

rocznie. To wszystko sprawia, ¿e przysz³oœæ Wspólnego 
Biletu jest na razie niepewna. Dlatego zdecydowaliœmy 
siê na wypowiedzenie, z dniem 31 marca br.,  porozumieñ 
gminom objêtym Wspólnym Biletem. 

I nic siê nie da zrobiæ?

Bardzo byœmy chcieli, ¿eby Wspólny Bilet obowi¹zywa³ 
dalej, dlatego rozpoczêliœmy negocjacje -  z zarz¹dami 
Kolei Mazowieckich, Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
oraz samorz¹dami nim objêtymi - w sprawie jego 
przed³u¿enia. Chcielibyœmy, ¿eby w pierwszej strefie 
biletowej obowi¹zywa³ on na obecnych zasadach. 
W drugiej jednak bêdziemy chcieli te zasady zmieniæ. 
Bêdziemy gminom, KM i WKD rekomendowaæ inny 
sposób rozliczeñ. Dop³at do pasa¿era a nie do wykony-
wanych, czasem nawet niemal na pusto, poci¹go-
kilometrów. Zaproponujemy wprowadzenie tzw. „war-
iantu ³omiankowskiego”, czyli specjalnego biletu KM 
i WKD, który by³by wa¿ny na konkretnym odcinku trasy 
kolejowej oraz w komunikacji miejskiej w granicach 
pierwszej strefy. Jego cena by³aby sum¹ biletu 
okresowego KM i d³ugookresowego biletu ZTM na 
pierwsz¹ strefê, pomniejszon¹ o wysokoœæ ewentualnej 
dop³aty ze strony samorz¹dów. 

Kiedy poznamy ewentualne inne ograniczenia 
w komunikacji miejskiej?

Postaramy siê przedstawiæ je do koñca stycznia.

Jakie plany ma ZTM na rok 2013? Jakie bêd¹ naj-
wa¿niejsze stoj¹ce przed nim wyzwania?

Zdecydowanie najwa¿niejsze to realizacja Tramwaju na 
Tarchomin i kontynuacja budowy centralnego odcinka II 
linii metra. Du¿ym wyzwaniem bêdzie dla nas te¿ rozwój 
sieci  systemu Veturilo. W tym roku chcemy uruchomiæ 
ponad 70 nowych stacji i zwiêkszyæ do ok. 2,2 tys. liczbê 
dostêpnych rowerów. Co wa¿ne powstan¹ tak¿e, kolejne 
po tej przy Arkadii, stacje uruchamiane przez inwestorów 
prywatnych. Mam tak¿e nadziejê, ¿e przy pomocy 
rowerowego pe³nomocnika pani prezydent, który jest 
tak¿e pracownikiem ZTM, zostanie spiêta i rozbudowana  
sieæ œcie¿ek rowerowych. Ona jest ju¿ teraz ca³kiem du¿a. 
S¹ w niej jednak niestety „dziury”, które trzeba jak 
najszybciej „za³ataæ”. 

Dziêkujê za rozmowê. 

„Z tytu³u podniesienia cen biletów 

do bud¿etu wp³ynie 

o ok. 120 mln z³ wiêcej. 

Bez podwy¿ki wydatki na komunikacjê 

miejsk¹ zosta³yby ograniczone 

a¿ o 310 mln z³”
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Z komunikacji miejskiej w 2012 roku „codziennie 
lub prawie codziennie” korzysta³o 53 proc. 
warszawiaków, a „przynajmniej raz w tygodniu” – 
16 proc. (Barometr Warszawski, czerwiec 2012).  

2 795 562  - to szacunkowa liczba przewo¿onych 
pasa¿erów dziennie. Rocznie daje to  936 513 360 
osób (dane wg stanu za 11 miesiêcy 2012). 
Statystyka w rozbiciu na poszczególne rodzaje 
œrodków komunikacji – odpowiednio przejazdy 
dziennie /rocznie jest nastêpuj¹ca:

Pasa¿erowie mieli do dyspozycji  (stan na koniec 
roku 2012):

Mogli nimi przejechaæ (stan na koniec 2012 roku):

Po ulicach stolicy jeŸdzi³o 1859 autobusów (stan na 
31 grudnia 2012), 762 tramwaje (stan na 30 
listopada 2012), 31 poci¹gów SKM (stan na 31 
grudnia 2012) i 240 metra (stan na 31 grudnia 
2012). Do autobusów pasa¿erowie wsiadali na 3482

KOMUNIKACJA MIEJSKA 

W 2012 ROKU
Jeœli braæ pod uwagê ca³y rok, a nie tylko jego trudn¹ koñcówkê, to by³ on dla nas bardzo dobry – tak pod-
sumowa³ rok 2012 dyrektor ZTM-u na poprzednich stronach. O tym, co uda³o siê zrealizowaæ i jak funk-
cjonowa³a komunikacja w sto³ecznej metropolii, najlepiej „opowiedzieæ” faktami i liczbami.

metro:  456 539 / 152 940 452,

Szybka Kolej Miejska:  186 487 / 2 871 176,

tramwaje:  617 045 / 206 710 115,

autobusy:  1 310 661 / 439 071 583,

Warszawska Kolej Dojazdowa:  8 571 / 2 871 176,

Koleje Mazowieckie:  216 260 / 72 446 975.

208 
27 4 

linii autobusowych dziennych, w tym: linii zwyk³ych, 

przyspieszonych, ekspresowe

118 

24 linie tramwajowe,

42 nocne linie autobusowe,

4 linie Szybkiej Kolei Miejskiej.

SKM:  105,815 km.

tramwajami:  124,100 km,

autobusami dziennymi:  1 141,047 km,
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przystankach w Warszawie i 1491 w aglomeracji. 
Tramwaje stawa³y na 557 przystankach. Mogliœmy  
równie¿ skorzystaæ z 14  wspólnych przystanków 
dla autobusów i tramwajów.

Aby zachêciæ do korzystania z komunikacji 
publicznej ZTM odda³ do dyspozycji kolejne sta³e 
parkingi w systemie Parkuj i JedŸ: Wawer SKM, 
stacja metra Imielin i Ursus NiedŸwiadek. Obecnie 
kierowcy mog¹ pozostawiæ samochody na 13 
parkingach P+R – jest na nich 4020 miejsc dla 
samochodów osobowych, w tym 90 dla pojazdów 
osób niepe³nosprawnych.

Systematycznie jest rozszerzana sieæ sprzeda¿y 
biletów. W ubieg³ym roku otwarto kolejne cztery 

Punkty Obs³ugi Pasa¿erów ZTM.: Dworzec 
Wschodni ul. Lubelska, Lotnisko Chopina, stacje 
metra S³u¿ew i Imielin. Zamontowano ponad 320 
nowych biletomatów. Pasa¿erowie maj¹ do dys-
pozycji 2421 punktów, w których mog¹ kupiæ bilety 
– .

Od stycznia do listopada ubieg³ego roku kupiono 
w tych punktach 52,8 mln biletów czasowych, 20,9 
mln biletów jednorazowych, 7,3 mln biletów 
krótkookresowych i ponad 4,5 mln biletów 
d³ugookresowych. Najwiêcej biletów kupujemy 
w POP-ach, ale coraz czêœciej korzystamy 
ze stacjonarnych i mobilnych automatów bile-
towych.

patrz tabelka ni¿ej

WYSZCZEGÓLNIENIE

Punkty Obs³ugi Pasa¿erów ZTM

Punkty sprzeda¿y Mennicy Polskiej S.A.

Punkty sprzeda¿y ASEC S.A.

Placówki Poczty Polskiej

Automaty biletowe Mennicy Polskiej S.A.

Automaty biletowe ASEC

Mobilne automaty w autobusach MZA

Mobilne automaty w autobusach Mobilis

Mobilne automaty w tramwajach

Mobilne automaty w poci¹gach SKM

Stacjonarne punkty sprzeda¿y biletów

Mobilne automaty biletowe

RAZEM 2421

ILOŒÆ

13

853

317

223

247

100

349

108

149

62

1406

347

668
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ROWEROWY 
„STRZA£ W DZIESI¥TKÊ”

Mo¿emy byæ dumni z Veturilo – mówi dyrektor 
ZTM-u. Cztery miesi¹ce dzia³ania systemu 
wypo¿yczalni roweru publicznego pokaza³y, ¿e 
by³o  warto. 

47 500 aktywnych u¿ytkowników,  

+9170 u¿ytkowników Bemowo Bike,

1050 rowerów (docelowo 2150),

58 stacji (docelowo 128),

najaktywniejszy u¿ytkownik:  ponad wypo¿yczeñ,500 

liczba wypo¿yczeñ: 290 206,

wrzesieñ: 96 985,

paŸdziernik:  48 951,

sierpieñ: 122 356,

+49 216 wypo¿yczeñ Bemowo Bike,

listopad:  21 914.

Najpopularniejsze stacje:

Metro Centrum - rejon Rotundy,

Krakowskie Przedmieœcie / Traugutta,

Metro Imielin / Ratusz UD Ursynów,

Al. Jana Paw³a II / Grzybowska,

Al. Jana Paw³a II / Al. Solidarnoœci.

KOMUNIKACJA MIEJSKA W 2012 ROKU

PRZE¯YJMY TO 
JESZCZE RAZ

To by³y mistrzostwa œwiata komunikacji miej-
skiej – takie oceny wystawili kibice krajowi i za-
graniczni, którzy byli goœæmi stolicy w czasie 
EURO 2012. W tym czasie z komunikacji 
w Warszawie skorzysta³o dodatkowo ponad 
1, 5 mln pasa¿erów. Przypominamy, co z³o¿y³o 
siê na ten ogromny sukces.

Gdyby wszystkie dodatkowe autobusy, którymi kibice 
mogli wróciæ do domów po meczach, rozgrywanych w 
Warszawie w ramach Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej, 
ustawiæ jeden za drugim – zajê³yby one odcinek Alej 
Jerozolimskich i mostu Poniatowskiego od placu Zawiszy 
do ronda Waszyngtona. Podczas UEFA EURO 2012™, 
autobusy przejecha³y dodatkowo ponad 300 tys. 
kilometrów, tramwaje ok. 130 tys. kilometrów, a metro 
ok. 17 tys. kilometrów. 

Na czas Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej, Zarz¹d 
Transportu Miejskiego wprowadzi³ specjaln¹ organizacjê 
komunikacji miejskiej. W dni meczowe 8, 12, 16, 21 i 28 
czerwca uruchamiano 20 linii specjalnych. Metro oraz 
wybrane linie autobusowe i tramwajowe kursowa³y przez 
ca³¹ noc, a na tory wyje¿d¿a³y dodatkowe poci¹gi Szybkiej 
Kolei Miejskiej. Autobusy nocne kursowa³y czêœciej, 
œrednio co 15 minut. 

Kibice, którzy w dniu meczu chcieli dostaæ siê na Stadion 
Narodowy komunikacj¹ miejsk¹, mieli do dyspozycji 
poci¹gi jad¹ce w kierunku przystanku kolejowego 
Warszawa Stadion (kursuj¹ce co 4 – 5 minut), tramwaje 
(kursuj¹ce co minutê) i autobusy (kursuj¹ce co 2 – 3 mi-
nuty), jad¹ce przez most Poniatowskiego. 

Osoby, które przyjecha³y na mecz samochodem, mog³y 
zostawiæ auto na jednym z dziewiêciu tymczasowych 
parkingów Parkuj i JedŸ. Na Stadion Narodowy dowozi³y 
kibiców specjalne linie autobusowe, oznaczone liter¹ P. 

Z myœl¹ o osobach bawi¹cych siê w Strefie Kibica, przez 
ca³y czas trwania Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej, 
uruchamiane by³y linie autobusowe oznaczone liter¹ F. 
Autobusy ³¹czy³y  centrum miasta z Wilanowem, Bia³o-
³êk¹, Witolinem i Bemowem. 
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KO N T R O L A B I L E T Ó W  
NA PRZYK£ADZIE JEDNEGO AUTOBUSU 

Osoby korzystaj¹ce z warszawskiej komunikacji miejskiej zobowi¹zane s¹ do zap³aty za przejazdy. 
Mog¹ to zrobiæ kasuj¹c bilet kartonikowy, aktywuj¹c bilet zakodowany na Warszawskiej Karcie 
Miejskiej lub kupuj¹c bilet przez komórkê. Ka¿dego dnia w autobusach, tramwajach, poci¹gach 
Szybkiej Kolei Miejskiej i na obszarze strefy biletowej metra kontrolerzy biletów Zarz¹du Transportu 
Miejskiego sprawdzaj¹ bilety. Wybierzmy siê z jednym z nich w trasê i przyjrzyjmy siê, w jaki sposób 
przebiega kontrola biletów, jakie prawa i obowi¹zki przys³uguj¹ kontrolerom i pasa¿erom 
warszawskiej komunikacji miejskiej oraz co grozi za jazdê bez biletu.

A K A D E M I A
P A S A ¯ E R A

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI KROK PO KROKU...

www.ztm.waw.pl www.facebook.com/ztm.warszawa

Kontroler po wejœciu do pojazdu i upewnieniu siê, ¿e 

pasa¿erowie, którzy wsiedli z nim na przystanku 

i chcieli skasowaæ bilet – uczynili to, blokuje kaso-

wniki i rozpoczyna kontrolê biletów. W jej trakcie 

powinien posiadaæ w widocznym miejscu 

identyfikator, na którym s¹ umieszczone 

nastêpuj¹ce dane: napis „Zarz¹d Transportu 

Miejskiego”, numer identyfikacyjny kontrolera i je-

go zdjêcie, okres wa¿noœci identyfikatora, zakres 

upowa¿nienia oraz pieczêæ i podpis wystawcy. Imiê 

i nazwisko kontrolera umieszczone s¹ na rewersie 

identyfikatora i przeznaczone s¹ dla funkcjona-

riuszy policji i Stra¿y Miejskiej. Ka¿dy z kontro-

lerów ma ze sob¹ urz¹dzenie s³u¿¹ce do spraw-

dzania biletów.

Jednym z pasa¿erów autobusu, w którym prowa-

dzona jest kontrola biletów jest pan Artur. Nie przy-

s³uguj¹ mu ¿adne ulgi, wystarczy wiêc, ¿e oka¿e 

aktywn¹ Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹, skaso-

wany bilet kartonikowy lub bilet kupiony  

WKM, kartonik albo komórka

Pasazera
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przez komórkê. W przypadku us³ugi mPay jest 

zobowi¹zany zadzwoniæ na bezp³atny numer wido-

czny na identyfikatorze kontrolera lub podaæ nu-

mer abonenta. W us³udze SkyCash i moBILET 

wystarczy okazaæ trzy kolejne ekrany telefonu 

z wa¿nym biletem.

Pani Iwona jest studentk¹. Przys³uguje jej wiêc 50-

procentowa ulga na przejazdy. W trakcie kontroli 

biletów, zobowi¹zana jest bez dodatkowego 

wezwania okazaæ – oprócz biletu – dokument po-

œwiadczaj¹cy prawo do ulgi.

Podobnie jest w przypadku pana Roberta, który ma 

prawo do bezp³atnych przejazdów komunikacj¹ 

miejsk¹. Jest on zobowi¹zany do okazania kontro-

lerowi wa¿nego dokumentu potwierdza-

j¹cego prawo do bezp³atnych przejazdów.

Autobusem podró¿uje tak¿e pani Krystyna, która 

nie ma biletu, czyli mówi¹c potocznie – jedzie na 

gapê. Kontroler wzywa j¹ do okazania dokumentu 

to¿samoœci i na jego podstawie wystawia wezwanie 

do zap³aty, na które sk³ada siê nale¿noœæ prze-

wozowa (czyli cena biletu jednorazowego wa¿nego 

w 1. lub 1. i 2. strefie biletowej) oraz op³ata dodat-

kowa w wysokoœci 220 z³. Pani Krystyna powinna 

uregulowaæ tê op³atê w ci¹gu 14 dni od dnia wysta-

wienia wezwania. Mo¿na to zrobiæ w Punktach 

Obs³ugi Pasa¿erów ZTM, na poczcie lub przele-

wem bankowym. Je¿eli pani Krystyna wniesie 

op³atê w ci¹gu 7 dni od dnia wystawienia wezwania, 

jej wysokoœæ zostanie zmniejszona o 30 proc. i wy-

niesie 154 z³ plus nale¿noœæ przewozowa.

Pani Krystyna mo¿e tak¿e uiœciæ op³atê za brak 

wa¿nego biletu bezpoœrednio u kontrolera biletów. 

W takiej sytuacji wysokoœæ op³aty dodatkowej jest 

zmniejszana o 40 proc. do kwoty 132 z³ plus nale¿-

noœæ przewozowa. Po uiszczeniu op³aty u kontro-

lera, pasa¿er otrzymuje wystawione przez niego 

potwierdzenie zap³aty.

Pan Konrad z kolei ma wa¿ny bilet ulgowy, ale 

nie ma dokumentu poœwiadczaj¹cego prawo 

do ulgi. W takiej sytuacji proces wystawiania wez-

wania do zap³aty przebiega podobnie, jak w przy-

padku pani Krystyny. Zmianie ulega tylko wysokoœæ 

op³aty dodatkowej. Je¿eli pan Konrad zdecyduje siê 

uiœciæ op³atê na podstawie wezwania do zap³aty

Na gapê
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w ci¹gu 14 od dnia jego wystawienia, zap³aci 176 z³ 

(op³ata dodatkowa) plus nale¿noœæ przewozow¹ 

(cena biletu jednorazowego wa¿nego w 1. lub 

w 1. i 2. strefie biletowej). W przypadku dokonania 

wp³aty w ci¹gu 7 dni od dnia wystawienia wezwania 

do zap³aty – zap³aci 30 proc. mniej, czyli 123,20 z³ 

plus nale¿noœæ przewozow¹.

W sytuacji, gdy pan Konrad zdecyduje siê wnieœæ 

op³atê bezpoœrednio u kontrolera, kwota zostanie 

zmniejszona o 40 proc. do 105,60 z³ plus nale¿noœæ 

przewozowa. Po uiszczeniu op³aty na miejscu, 

kontroler wystawi potwierdzenie zap³aty.

Mo¿e zdarzyæ siê tak, ¿e zarówno pani Krystyna, jak 

i pan Konrad odmówi¹ uiszczenia op³aty dodat-

kowej i nale¿noœci przewozowej na miejscu, a tak¿e 

okazania dokumentu to¿samoœci w celu wystawie-

nia wezwania do zap³aty. Co wówczas?

Od 1 marca 2011 roku, kiedy to zosta³a znowe-

lizowana ustawa Prawo przewozowe, kontrolerzy 

biletów maj¹ prawo do ujêcia pasa¿era, który 

odmawia okazania dokumentu to¿samoœci lub 

próbuje oddaliæ siê z miejsca kontroli. Ujêcie w tym 

przypadku oznacza fizyczne powstrzymanie 

gapowicza przed oddaleniem siê z miejsca kontroli 

do czasu przybycia policji lub innych organów 

porz¹dkowych. Osoby odmawiaj¹ce okazania 

dokumentu to¿samoœci lub lekcewa¿¹ce 

polecenie kontrolera pope³niaj¹ wykrocze-

nie. Policja mo¿e za to ukaraæ mandatem karnym, 

a s¹d grzywn¹ w wysokoœci do piêciu tysiêcy z³.

Liczba wystawonych wezwañ 
w okresie styczeñ-paŸdziernik 2012 r.
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200 stron -  analizy, wykresy, kreacje, prognozy. Praca zespo³u  znakomitych naukowych ekspertów, 
m.in. prof. Wojciecha Suchorzewskiego i dr. Andrzeja Brzeziñskiego oraz wielu przedstawicieli 
instytucji, które decyduj¹ o funkcjonowaniu transportu publicznego w Warszawie. Tak wygl¹da 
pocz¹tek drogi do opracowania uk³adu komunikacyjnego Warszawy i aglomeracji. Podstawowy 
dokument – „Strategia zrównowa¿onego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku
i na lata kolejne, w tym zrównowa¿ony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy” zosta³ 
przyjêty przez Radê m. st. Warszawy 9 lipca 2009 roku. 

TRANSPORT ZBIOROWY OD KUCHNI...

UK£AD KOMUNIKACJI
J A K T O S I Ê Z A C Z Y N A , C Z Y L I . . .

Cel jest jasny – system transportowy nie mo¿e 

hamowaæ rozwoju miasta, a ma byæ podstawowym 

czynnikiem wp³ywaj¹cym na rozwój wszystkich 

dziedzin ¿ycia i spe³niaj¹cym oczekiwania miesz-

kañców Warszawy. A racjonalne oczekiwania 

warszawiaków to przede wszystkim: d¹¿enie do 

wzrostu poziomu ¿ycia, rozwój miasta oraz 

zachowanie walorów œrodowiska natural-

nego i historycznego. I w³aœnie „Strategia…” jest 

dokumentem, w którym wytyczono kierunki 

dzia³añ prowadz¹cych do zbudowania zrównowa-

¿onego systemu transportu w perspektywie wielo-

letniej.

Zaœ g³ówne zadania, jakie postawiono przed 

w³adzami miasta s¹ nastêpuj¹ce:

?unowoczeœnienie systemu transportowego (dro-

gowego, transportu zbiorowego, rowerowego i pie-

szego) poprzez jego modernizacjê i rozwój, zapew-

niaj¹ce wysok¹ efektywnoœæ, jakoœæ i wiêkszy dostêp 

do Ÿróde³ i celów podró¿y;

?doprowadzenie do zmiany sposobu korzystania 

z systemu transportowego przez  mieszkañców sto-

licy w taki sposób, by ros³a atrakcyjnoœæ poruszania 

siê pieszo i korzystania z innych, ni¿ samochody, 

œrodków transportu (metro, kolej, tramwaj, autobus, 

rower). 
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Te zadania determinuj¹ dzia³ania Zarz¹du Trans-

portu Miejskiego, jako organizatora komunikacji 

publicznej w aglomeracji warszawskiej. Komuni-

kacji zapewniaj¹cej pasa¿erom sprawne i bezpiecz-

ne przemieszczanie siê. W tym momencie zaczyna 

siê praca ekspertów ZTM-u nad kszta³towaniem 

uk³adu komunikacyjnego Warszawy i aglomeracji.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e w planowaniu zmian 

w komunikacji miejskiej nale¿y uwzglêdniaæ rów-

nie¿ inne strategiczne dokumenty („Polityka Trans-

portowa dla m. st. Warszawy”, „Strategia Zrówno-

wa¿onego Rozwoju Systemu Transportowego 

Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”), plany 

zagospodarowania przestrzennego, strategiê roz-

woju uk³adu drogowego, analizy aktualnych pot-

rzeb przewozowych, uzasadnione postulaty w³adz 

samorz¹dowych, organizacji spo³ecznych i innych 

instytucji oraz osób prywatnych/pasa¿erów.

Z zadañ realizowanych systematycznie i konsek-

wentnie przez ZTM w ramach „Strategii Zrówno-

wa¿onego Rozwoju Systemu Transportowego 

Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne”, jednym 

z najwa¿niejszych jest przeprowadzenie marsz-

rutyzacji sieci po³¹czeñ. Aby usprawniæ dzia³anie 

systemu transportu publicznego w Warszawie nale-

¿y przeprowadziæ  racjonalizacjê uk³adu linii tram-

wajowych i autobusowych. 

Zmiany obejmuj¹ce du¿¹ czêœæ uk³adu komuni-

kacyjnego s¹/bêd¹ niezbêdne przede wszystkim 

z uwagi na koniecznoœæ d¹¿enia do:

? uproszczenia dotychczasowego uk³adu linii 

tramwajowych z zastosowaniem dwóch pod-

stawowych kryteriów: ograniczenia liczby linii 

oraz istotnego (nawet o kilkanaœcie procent) zmniej-

szenia zapotrzebowania na tabor tramwajowy,

?dostosowania uk³adu linii autobusowych do uk³a-

du tras komunikacji szynowej z uwzglêdnieniem 

podstawowej funkcji komunikacji autobusowej 

w Warszawie, jak¹ powinno byæ dowo¿enie pasa-

¿erów do tramwaju, metra i kolei,

?eliminowania wzajemnej konkurencji w tych samych 

korytarzach transportowych miêdzy autobusem 

i transportem szynowym (tramwaj, metro, kolej).

Powy¿sze zmiany, czyli ograniczenie liczby linii 

i „uczytelnienie” ich przebiegu, przy zachowaniu 

wysokich czêstotliwoœci tramwajów, bêd¹ sprzyjaæ:

?pozyskaniu pasa¿erów sporadycznie korzystaj¹cych 

z transportu publicznego lub nie korzystaj¹cych 

z niego w ogóle, dla których korzystanie z systemu 

transportu stanie siê ³atwiejsze,

?wiêkszemu i bardziej komfortowemu wykorzysty-

waniu systemu transportu publicznego przez osoby 

przyjezdne i turystów, nie znaj¹cych uk³adu komu-

nikacyjnego Warszawy, zwiêkszeniu efektywnoœci 

(mniejszym kosztom spo³ecznym) funkcjonowania 

komunikacji publicznej.

Warto równie¿ odnotowaæ, na podstawie Barometru 

Warszawskiego, ¿e funkcjonowanie komunikacji 

miejskiej jest oceniane „bardzo dobrze”: w czerwcu 2012 

– 21 proc. ankietowanych, w czerwcu 2011 – 14 proc. lub 

„raczej dobrze” – odpowiednio: 52 proc. i 60 proc. 

A na cenzurce jakoœci podró¿owania po Warszawie 

komunikacj¹ miejsk¹, w skali 1 – 10 (najwy¿sza nota) 

przewa¿aj¹ noty 7 (26 proc.) i 8 (21 proc.).
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Jak- ogólnie rzecz ujmuj¹c – ocenia Pan(i) 
funkcjonowanie komunikacji miejskiej?*

* Barometr Warszawski - badanie na losowej reprezentatywnej próbie 
  mieszkañców stolicy (1100 osób w wieku 15 i wiêcej lat).
* Barometr Warszawski - badanie na losowej reprezentatywnej próbie 
  mieszkañców stolicy (1100 osób w wieku 15 i wiêcej lat).
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Ponad piêædziesi¹t lat na torach, miliony przejecha-

nych kilometrów i jeszcze wiêksza liczba przewie-

zionych pasa¿erów. Tak najkrócej mo¿na opisaæ 

s³u¿bê liniow¹ wagonów typu 13N, która w³aœnie 

dobieg³a koñca. Rozwój miasta, budowa nowych 

osiedli i zak³adów pracy wymusi³a w latach piêæ-

dziesi¹tych XX wieku zaprojektowanie i wprowa-

dzenie do masowej produkcji polskiego wagonu 

szybkobie¿nego. Dziêki tym staraniom dla stolicy 

skonstruowano pierwszy polski tramwaj szybko-

bie¿ny – 13N. 

Producentem nowoczesnego tramwaju by³ chorzo-

wski Konstal. Przez dziesiêæ lat (1959-1969) wyje-

cha³o z zak³adów 838 pojazdów. Warszawiaków 

wozi³y nieprzerwanie do roku 2013. Nadesz³a pora 

na ostatni dzwonek i zas³u¿ony zjazd do zajezdni. 

Nie wypada³o jednak, aby ten zjazd odby³ siê bez 

po¿egnania.  

W sieci linii nadzorowanych przez Zarz¹d Trans-

portu Miejskiego po¿egnanie mia³o miejsce w noc 

sylwestrow¹. Z 31 grudnia na 1 stycznia wagony po 

raz ostatni zosta³y wystawione do s³u¿by liniowej. 

Mo¿na napisaæ, ¿e  Warszawa przechodz¹c w Nowy 

Rok po¿egna³a  jedn¹ ze swoich ikon. Kilka dni 

póŸniej,  w sobotê, 5 stycznia Klub Mi³oœników 

Komunikacji Miejskiej w Warszawie, wspólnie 

z Tramwajami Warszawskimi, przygotowa³ jeszcze 

jedno wydarzenie, które pozwoli³o po¿egnaæ siê 

z „trzynastkami”. Tu¿ po godzinie  13.30 z zajezdni 

tramwajowej „¯oliborz” wyruszy³a parada tramwa-

jów. Na czele jecha³ wóz z prezydent stolicy na po-

k³adzie. Trasa wiod³a m.in. przez pl. Bankowy, ulice 

Andersa, Marsza³kowsk¹, pl. Politechniki i zakoñ-

czy³a siê na placu Narutowicza, na tradycyjnej pêtli 

linii turystycznych obs³ugiwanych taborem zabyt-

kowym. 

Po paradzie tramwaje ruszy³y do obs³ugi linii „13N”, 

której trasa wiod³a od pl. Narutowicza przez most 

Poniatowskiego do pêtli przy al. Zielenieckiej. Linia 

kursowa³a do wieczora, a przeja¿d¿ka by³a okazj¹ 

do ostatnich zdjêæ w wagonach, które ju¿ nied³ugo 

stan¹ siê pojazdami historycznymi. Wœród pasa¿e-

rów mo¿na by³o us³yszeæ ró¿ne g³osy, zarówno 

smutku po wagonach, jak i radoœci, ¿e idzie nowe. 

Ka¿dy jednak przyznawa³, ¿e „trzynastki” wpisa³y 

siê na sta³e w krajobraz miasta i czêœæ powinna 

zostaæ zachowana jako zabytki. Tak te¿ siê stanie! 

Z K A R T H I S T O R I I

W noc sylwestrow¹ (31 grudnia 2012 na 1 stycznia 2013) po¿egnaliœmy „trzynastki” w regularnym ruchu liniowym.  
5 stycznia br.  KMKM Warszawa, wspólnie z Tramwajami Warszawskimi zorganizowa³ paradê tramwajów 13N oraz 
uruchomi³ liniê specjaln¹. Warszawiacy po raz ostatni mogli zobaczyæ w ruchu  tyle wagonów 13N, zrobiæ sobie 
pami¹tkowe zdjêcie, a nawet usi¹œæ za pulpitem przysz³ego zabytku. 

TRAMWAJ LEGENDA
P R Z E S Z E D £ D O H I S T O R I I

tekst: Mateusz Kania 
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TROLEJBUSY W LANDSKRONIE

Choæ obecnie wskazuje siê na liczne zalety trakcji 

trolejbusowej (zerowa emisja szkodliwych 

substancji, dobre parametry ruchowe itp.), to 

jednak obserwuje siê sta³y trend powolnego 

zamykania kolejnych systemów. Przyczynia siê do 

tego wiele minusów tego rozwi¹zania, np. 

koniecznoœæ utrzymywania infrastruktury, zakupu 

kosztownych ma³oseryjnych pojazdów, jak równie¿ 

du¿y postêp w procesie ograniczania emisji spalin 

we wspó³czesnych autobusach, co podwa¿a 

ekologiczn¹ „wy¿szoœæ” trolejbusów. 

S¹ jednak pojedyncze przypadki œwiadcz¹ce o tym, 

¿e wbrew tendencjom trakcja trolejbusowa nadal 

znajduje dla siebie miejsce i to niekiedy w bardzo 

niespodziewanych miejscach. Przyk³adem wartym 

opisu jest szwedzkie miasteczko Landskrona, 

po³o¿one nad cieœnin¹ oddzielaj¹c¹ Szwecjê 

od Danii.

Szwecja, pomimo du¿ych tradycji elektrotech-

nicznych, nigdy nie by³a trolejbusow¹ potêg¹. 

Jedynie do lat 60. funkcjonowa³y dwa systemy 

trolejbusowe w najwiêkszych metropoliach: 

w Sztokholmie i Goteborgu, które zlikwidowano 

m.in. z powodu zmiany ruchu z lewostronnego

Na przekór tendencjom

K O M U N I K A C J A 

MA£E JEST PIÊKNE

Nie da siê ukryæ, ¿e trolejbusy, czyli autobusy 
napêdzane energi¹ elektryczn¹ pobieran¹ 
z sieci trakcyjnej, najlepsze swoje lata maj¹ ju¿ 
za sob¹. Swój rozkwit prze¿ywa³y pocz¹wszy 
od lat 30. ubieg³ego wieku, gdy w wielu 
miastach zastêpowa³y tramwaje, wycofuj¹c siê 
po dwóch dekadach podczas motoryzacyjnego 
boomu, by znów o sobie przypomnieæ przez 
chwilê w latach 70. i 80., gdy ceny paliw skoczy³y 
w górê, burz¹c marzenia o taniej motoryzacji.

www.ztm.waw.pl www.facebook.com/ztm.warszawa

N A Œ W I E C I E
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na prawostronny. Trolejbusy powróci³y do Szwecji 

we wrzeœniu 2003 roku, jako czêœæ du¿ego projektu 

rewitalizacyjnego regionu Skania.

Nadmorska Landskrona przez d³ugi czas by³a 

wa¿nym portem obs³uguj¹cym m.in. po³¹czenia 

promowe z Dani¹. Pod koniec XX wieku straci³a 

jednak na znaczeniu, a likwidacja stoczni na dwie 

dekady pogr¹¿y³a region w zapaœci. Szansa 

na odwrócenie tego trendu pojawi³a siê wraz 

z budow¹ nowego mostu ³¹cz¹cego Szwecjê z Dani¹ 

i powstaniem nowoczesnej kolei po obu stronach 

cieœniny. W Landskronie wybudowano wówczas 

nowy dworzec kolejowy, po³o¿ony na peryferiach 

miasteczka. Dojazd do niego zaplanowano wydaj-

nym ekologicznym œrodkiem transportu miejskie-

go. Ze wzglêdu na wysokie koszty budowy zrezy-

gnowano z budowy linii tramwajowej na rzecz 

trolejbusów. Kolejne oszczêdnoœci przynios³o 

wykorzystanie istniej¹cej zajezdni autobusowej 

jako bazy dla trolejbusów. Pojazdy doje¿d¿aj¹ 

do niej dziêki bateriom. Aby projekt by³ ju¿ maksy-

malnie ekologiczny - energia elektryczna w sieci 

trakcyjnej pochodzi z lokalnych elektrowni wiatro-

wych.

Ekologiczny projekt

K O M U N I K A C J A 

www.ztm.waw.pl www.facebook.com/ztm.warszawa

N A Œ W I E C I E

Otwarcie linii trolejbusowej nast¹pi³o 27 wrzeœnia 

2003 roku, o godz. 14.00. Linia ³¹cz¹ca dworzec 

z centrum miasta liczy trzy kilometry i nale¿y 

do najkrótszych na œwiecie. Trolejbus (po szwedzku 

trådbuss) pokonuje j¹ w 10 minut, zatrzymuj¹c 

na siedmiu przystankach. Pocz¹tkowo trolejbusy 

kursowa³y co 8-10 minut, ale przedsiêwziêcie 

okaza³o siê na tyle du¿ym sukcesem, ¿e w godzinach 

szczytu zwiêkszono czêstotliwoœæ do 6 minut.

Trolejbusy w Landskronie dla przybysza z Polski s¹ 

ciekawe z jeszcze innego powodu. Ca³y tabor 

trolejbusowy wyprodukowa³a firma Solaris. By³o to 

wówczas jedno z jej pierwszych zamówieñ na 

trolejbusy z zachodniej Europy. W ruchu znajduj¹ 

siê cztery pojazdy, które oprócz numerów nosz¹ 

równie¿ imiona rozpoczynaj¹ce siê od El 

(od szwedzkiego elektricitet - elektrycznoœæ): Ella, 

Elvira, Ellen oraz Else-Len.

„Elektryczne” panny

tekst i foto: Marcin Stiasny

25



Klub Mi³oœników Komunikacji Miejskiej do³¹cza do 

fina³ów Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy ju¿ 

od kilku lat. Rokrocznie bijemy kolejne rekordy. 

Ostatni fina³ przyniós³ nam 19 317 z³otych i 51 

groszy, które zosta³y przekazane na konto Fundacji 

WOŒP.

Na sukces ca³ego przedsiêwziêcia pracuj¹ ludzie. 

Gdyby nie oddanie i bezinteresowna pomoc pa-

sjonatów transportu publicznego, nie uda³oby siê 

przekraczaæ wczeœniej zebranych sum. Z roku na 

rok zbieramy coraz wiêcej. WOŒP-owy sztab 

KMKM tworzy ponad czterdzieœci osób. 

Gdzie mo¿na spotkaæ naszych wolontariuszy? 

W tramwajach i autobusach! Jednak nie we wszy-

stkich. Dziêki uprzejmoœci spó³ki Tramwaje 

Warszawskie oraz firmy Mobilis Sp. z o.o., wspólnie 

uruchamiamy liniê tramwajow¹ i autobusow¹. 

W dzieñ fina³u na ulice wyje¿d¿a zabytkowy tabor, 

który kursuje obok wspó³czesnego. Przejazd nim 

jest bezp³atny. W zamian za atrakcyjn¹ podró¿ 

zapraszamy do wrzucenia datku do puszki. 

Oczywiœcie, to nie wszystko! W pojazdach, jak 

równie¿ na pl. Narutowicza przy ekspedycji 

tramwajowej, prowadzone s¹ mniejsze i wiêksze 

aukcje gad¿etów i przedmiotów zwi¹zanych 

ze sto³ecznym transportem publicznym. Podró-

¿uj¹c tramwajowym sk³adem 13N, zwanym 

popularnie „parówk¹” myœla³eœ, ¿eby zdobyæ 

charakterystyczn¹ lampkê? A mo¿e chcesz zamie-

niæ siê w konduktora i kasowaæ bilety szczypcami? 

Albo chcesz mieæ  na w³asnoœæ tablicê boczn¹? 

W³aœnie takie rzeczy mo¿na wylicytowaæ podczas 

aukcji! Oczywiœcie ka¿dy otrzymuje serduszko oraz 

certyfikat autentycznoœci przedmiotu.

„Serduszkowe” autobusy i tramwaje ju¿ chyba 

na sta³e wros³y w krajobraz fina³ów Orkiestry. 

Cieszymy siê, ¿e dziêki wspólnemu graniu i zabawie 

mo¿emy w³¹czyæ siê w dzie³o pomocy, nie tylko 

najm³odszym. Oczywiœcie zapraszamy wszystkich 

na pok³ad wozów!

Szczegó³owy rozk³ad jazdy wraz z trasami 

przejazdów dostêpny bêdzie na klubowej stronie 

internetowej: . Warto 

te¿ zagl¹daæ na nasz profil  Fecebooku:

. 

www.kmkm.waw.pl

 

www.facebook.com/kmkm.wawa

Z ¯ Y C I A

Specjalne autobusy i tramwaje, licytacja gad¿etów 
komunikacyjnych, a na koñcu „œwiate³ko do nieba”. 
W niedzielê, 13 stycznia 2013 roku odbêdzie siê kolejny 
fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 
Klub Mi³oœników Komunikacji Miejskiej w Warszawie i 
tym razem  w³¹czy siê do wspólnego grania!

www.ztm.waw.pl www.facebook.com/ztm.warszawa

K M K M

GRAMY RAZEM!

tekst: Mateusz Kania
foto: KMKM
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