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Zarz¹d Transportu Miejskiego, jako organizator 

komunikacji w aglomeracji warszawskiej  d¹¿y do 

tego, aby czas oczekiwania pasa¿erów na przystan-

kach by³ relatywnie krótki, a pojazdy kursowa³y 

regularnie i z wysok¹ czêstotliwoœci¹. Aby tak by³o 

trzeba opracowaæ atrakcyjny rozk³ad jazdy. Tema-

tem numeru lutowego wydania iZTM s¹ 

w³aœnie rozk³ady jazdy. Proces ich przygoto-

wywania, zatwierdzania, modyfikacji. 

Prace na rozk³adem jazdy autobusów, tramwajów, 

SKM znacznie ró¿ni¹ siê. Tramwajowy trudniej 

modyfikowaæ, a w kolejowym prace nad zmian¹ 

trwaj¹ oko³o roku. Wzajemne zale¿noœci, koniecz-

noœæ uzgodnieñ, uwzglêdniania aktualnego stanu 

infrastruktury i dostêpnego taboru – wszystko to 

decyduje o ostatecznym kszta³cie rozk³adu jazdy. 

A wydawaæ by siê mog³o, zgodnie z definicj¹ 

rozk³adu jazdy (Rozk³ad jazdy to techniczny opis 

ruchu pojazdów po okreœlonej trasie.), ¿e to takie 

proste!  

Dodatkowo, wiele aktualnoœci z przydatnymi in-

formacjami. I kolejne „lekcje” w ramach Akademii 

Pasa¿era – tym razem prawie encyklopedia o tym, 

„Gdzie kupiæ bilety ZTM?” i jak s¹ uk³adane trasy 

oraz jak powstaj¹ nowe po³¹czenia komunikacyjne.

Zapraszamy na wycieczkê „Tramwajem przez 

tajgê”, po krzywych torach, bez przystanków, 

a wszystko to kilka tysiêcy kilometrów od stolicy 

Rosji.

W sentymentalnej podró¿y przez historiê komu-

nikacji publikujemy pierwszy z cyklu materia³ 

o sieciach tramwajowych w 15 polskich miastach – 

likwidowanych i odbudowywanych. A¿ trudno 

uwierzyæ, ¿e tu¿ po wojnie ówczesne w³adze 

uznawa³y tramwaj za „prze¿ytek, symbol minio-

nych czasów, pojazd powolny i nienowoczesny”. 

Zachêcamy do lektury!   
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Od 1 stycznia br. obowi¹zuje numer Infolinii ZTM 

- 801 044 484, pod którym uzyskamy  informac-

je na temat rozk³adów jazdy, tras i po³¹czeñ ko-

munikacyjnych, zmian w kursowaniu pojazdów 

komunikacji miejskiej, cen biletów, ulg oraz obo-

wi¹zuj¹cych przepisów. 
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801 044 484 – 
NUMER INFOLINII ZTM

AKTUALNOŒCI

Nowy numer Infolinii –  zosta³ urucho-

miony w lipcu 2012 roku. Od 1 stycznia br. jest to 

jedyny obowi¹zuj¹cy numer Infolinii ZTM. 

Z numerem mo¿na po³¹czyæ siê zarówno z telefonu 

stacjonarnego, jak i komórkowego. Koszt po³¹-

czenia jest zgodny z taryf¹ operatora. W przy-

padku po³¹czenia z telefonu – zarejestrowanego w 

zagranicznej sieci stacjonarnej lub komórkowej – 

nale¿y wybraæ numer 00 48 22 278 49 84. Koszt 

po³¹czenia jest zgodny z taryf¹ operatora.

801 044 484
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Konsultanci ZTM, pod numerem telefonu

, udzielaj¹ informacji przez ca³¹ 

dobê. Osoby chc¹ce uzyskaæ informacje na temat 

warszawskiej komunikacji miejskiej, mog¹ tak¿e 

skorzystaæ z portalu g³osowego dostêpnego pod 

numerem Infolinii. W takim przypadku wystarczy 

odpowiadaæ na pytania zadawane przez automat.

 

801 044 484

MENU WIDOCZNE I „CZYTANE” 
Zarz¹d Transportu Miejskiego wprowadzi³ zmiany na stronie internetowej, które pozwol¹ osobom niewi-

domym i s³abowidz¹cym ³atwiej znaleŸæ informacje dotycz¹ce komunikacji miejskiej. Menu graficzne zos-

ta³o zast¹pione tekstowym, dziêki czemu – w trybie du¿ego kontrastu – jest ono widoczne, a czytniki bez 

problemu „odczytuj¹” tytu³y zak³adek. 

Zarz¹d Transportu Miejskiego 

podejmuje regularne dzia³ania, 

których celem jest u³atwienie oso-

bom niepe³nosprawnym dostêpu 

do informacji dotycz¹cych sto-

³ecznej komunikacji miejskiej.

Aby u³atwiæ osobom niewido-

mym i s³abowidz¹cym poruszanie 

siê po stronie internetowej, menu 

graficzne – znajduj¹ce siê po 

lewej stronie witryny – zast¹pio-

no tekstowym. W efekcie, w trybie 

du¿ego kontrastu, menu jest 

widoczne. Dodatkowo, czytniki 

bez trudu „odczytuj¹” tytu³y 

kolejnych zak³adek menu, co nie 

by³o mo¿liwe w przypadku menu 

graficznego. Obecne menu jest 

tak¿e bardziej czytelne dla u¿yt-

kowników strony www, prze-

gl¹daj¹cych j¹ na urz¹dzeniach 

przenoœnych.

Prace nad dostosowaniem strony 

internetowej Zarz¹du Transportu 

Miejskiego dla potrzeb osób 

niewidomych bêd¹ prowadzone 

nadal. Zachêcamy do zg³aszania 

sugestii i uwag, dziêki którym 

witryna bêdzie bardziej przyjazna 

dla osób niepe³nosprawnych. 

Uwagi mo¿na przesy³aæ za poœ-

rednictwem strony www – 

zak³adka kontakt – wybieraj¹c 

jako temat wiadomoœci „funkcjo-

nowanie strony www”.



5 lutego br. zosta³a uruchomiona zastêpcza linia 

autobusowa Z-9, która usprawni³a komunikacjê 

miejsk¹ w rejonie skrzy¿owania ulic Górczews-

kiej i Lazurowej. 

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

NA BEMOWIE £ATWIEJ

AKTUALNOŒCI

We wtorek, 5 lutego br., od pocz¹tku kursowania 

linii dziennych, na ulice wyjecha³a zastêpcza linia 

autobusowa Z-9. Autobusy kursuj¹ tras¹:

ROZ£OGI 54 (przystanek wspólny z lini¹ 

422) – Cz³uchowska – Lazurowa – Doro-

szewskiego – Klemensiewicza – Górczew-

ska – Powstañców Œl¹skich – Cz³uchowska – 

ROZ£OGI 54. 
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 Bilety jednorazowe, skasowane w autobusach linii 105, 189, 190 i 422 s¹ wa¿ne w autobusach 

linii Z-9. Jednoczeœnie, bilety skasowane w autobusach linii Z-9 zachowuj¹ wa¿noœæ w autobu-

sach linii 105, 189, 190 i 422. 

W godzinach szczytu komunikacyjnego autobusy 

podje¿d¿aj¹ na przystanki co oko³o 10 minut, 

a w pozosta³ych godzinach oraz w soboty i œwiêta co 

oko³o 20 minut. 

Linia Z-9 bêdzie kursowa³a do odwo³ania. 

Linia autobusowa 345 bêdzie lini¹ okresow¹, kur-

suj¹c¹ w dni powszednie, w godzinach porannego 

(od oko³o godziny 6.00 do oko³o godziny 8.30) 

i popo³udniowego (od oko³o godziny 14.30 do oko³o 

godziny 19.00) szczytu komunikacyjnego. 

Autobusy linii 345 bêd¹ jeŸdzi³y na nastêpuj¹cej 

trasie: 

?w godzinach szczytu porannego: BRÓDNO-POD-

GRODZIE – Chodecka – Kondratowicza – M³o-

dzieñcza – £odygowa – Z¥BKI: £odygowa – War-

szawska – Pi³sudskiego – Powstañców – Maczka – 

MACZKA (powrót: Maczka – Kosynierów – Gajo-

wa – Kosynierów – Maczka – Powstañców – (…); 

?w godzinach szczytu popo³udniowego: BRÓDNO - 

PODGRODZIE – Chodecka – Kondratowicza – 

M³odzieñcza – £odygowa – Z¥BKI: £odygowa – 

Warszawska – Pi³sudskiego – Powstañców – 

Maczka – Kosynierów– Gajowa – Kosynierów – 

Maczka – MACZKA (powrót: Maczka – Pows-

tañców – (…). 

Autobusy bêd¹ podje¿d¿a³y na przystanki œrednio 

co 20-30 minut. 

Nowa linia autobusowa 345, ³¹cz¹ca Z¹bki z Bródnem, zostanie uruchomiona 11 lutego br. Autobusy 

bêd¹ rozpoczyna³y kursy w Z¹bkach, przy ulicy Maczka, a koñczy³y na pêtli BRÓDNO-PODGRODZIE. 

Z Z¥BEK NA BRÓDNO LINI¥ 345
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W FERIE INACZEJ
Do koñca ferii zimowych (10 lutego) kursowanie 

niektórych linii autobusowych zosta³o zawieszo-

ne, a inne kursuj¹ wed³ug specjalnych rozk³adów 

jazdy. Zmieni³a siê czêstotliwoœæ kursowania 

metra. 

Zmiany w zwi¹zku z feriami zimowymi bêd¹ 

obowi¹zywa³y do 10 lutego. W tym czasie nie 

kursuj¹ linie 304, 394 i 460, zosta³y zawieszone 

kursy linii  311, 411 oznaczone w rozk³adzie 

symbolem „f”, a autobusy linii 205, 211, 214 i 516 

je¿d¿¹ wed³ug specjalnych rozk³adów jazdy. Nie ma 

podjazdów linii 163 i 164 do Powsinka.

Zmieni³a siê czêstotliwoœæ kursowania linii tram-

wajowych 1, 2, 9, 23, 24, 25, 26 i 33. 

W metrze obowi¹zuje specjalny rozk³ad jazdy. 

W dni powszednie, w szczycie porannym i po-

po³udniowym poci¹gi kursuj¹ co ok. 3 minuty, 

natomiast w soboty poci¹gi do godz. 11.00 i po godz. 

17.00 je¿d¿¹ z czêstotliwoœci¹ co ok. 7 minut (co ok. 

6 minut w godz. 11.00-17.00). Po godz. 21.00 metro 

kursuje rzadziej - po 23.00 co ok. 10 minut. Zosta³y 

utrzymane kursy nocne metra z pi¹tku na sobotê 

i z soboty na niedzielê.

W NOCNYM METRZE BEZ ZMIAN

Decyzja o likwidacji nocnych kursów metra zosta³a 

podjêta na pocz¹tku roku. Ostatni nocny poci¹g 

mia³ wyjechaæ na tory w nocy z 9 na 10 lutego. 

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowa-

³a, ¿e metro – do koñca czerwca – bêdzie kursowa³o 

w weekendy tak jak obecnie, czyli do ok. godz. 3.00. 

ZTM prowadzi tak¿e analizy dotycz¹ce kosztów 

funkcjonowania komunikacji miejskiej i mo¿liwych 

oszczêdnoœci w tym zakresie. Ich wyniki bêd¹ mia³y 

wp³yw m.in. na decyzjê, czy nocne kursy metra bêd¹ 

mog³y zostaæ utrzymane na sta³e. 

Weekendowe nocne kursy podziemnej kolei zostan¹ utrzymane do koñca czerwca 2013 roku. Tak¹ 

decyzjê podjê³a prezydent Warszawy. Nadal s¹ prowadzone analizy mo¿liwoœci utrzymania nocnego 

kursowania metra na sta³e.

Bez zmian je¿d¿¹ poci¹gi SKM.

Od 28 stycznia do 18 lutego br. nie ma kursów linii 

114 oznaczonych symbolami „f” i „s”, a linia 193, od 

28 stycznia do 22 lutego br., kursuje wed³ug 

specjalnego rozk³adu jazdy.
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PRZEZ MOST DO METRA TRAMWAJEM
21 stycznia pasa¿erowie z Tarchomina zyskali dodatkowe, szybkie po³¹czenie z metrem przez most Marii 

Sk³odowskiej-Curie. Mieszkañcy z tego regionu Bia³o³êki mog¹ obecnie wybieraæ - czy podró¿owaæ na 

M³ociny tak jak dotychczas, czyli autobusami, czy zdecydowaæ siê na komfortow¹ jazdê nowoczesnym, 

dwukierunkowym Swingiem.

Tramwaje linii 2 kursuj¹ od przystanku Stare 

Œwidry do stacji na wêŸle komunikacyjnym M³ociny 

(METRO M£OCINY - Zgrupowania AK „Kampi-

nos” - Trasa Mostu Marii Sk³odowskiej-Curie - 

STARE ŒWIDRY). Aby u³atwiæ przesiadki urucho-

miono komunikacjê autobusow¹ dowo¿¹c¹ pasa-

¿erów do tramwaju. 

Przy okazji uruchomienia linii tramwajowej wpro-

wadzono równie¿ zmiany w komunikacji autobu-

sowej – zmieniono trasê linii 516, któr¹ podzielono 

na dwie linie 516 i 214, zmieniono trasê linii 211 

i 741. Tym samym dojazd do tramwaju zapewniono 

m.in. mieszkañcom ulicy Odkrytej, Nowodworskiej 

i Œwiderskiej, którzy dotychczas nie mieli 

bezpoœredniego po³¹czenia autobusowego z met-

rem. Dojazd do „dwójki” uzyskali równie¿ pasa¿e-

rowie z Bukowa, Nowodworów i gminy Jab³onna.

Po feriach, na wniosek pasa¿erów i w poro-

zumieniu z burmistrzem Bia³o³êki, zostan¹ 

wprowadzone korekty w nowej siatce po³¹-

czeñ - linia 516 wróci na star¹ trasê, a cie-

sz¹ca siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ linia 211 

bêdzie kursowa³a czêœciej. 

Linia 516 bêdzie kursowa³a na trasie: ̄ ERAÑ FSO – 

Modliñska – Œwiatowida – Milenijna – Æmielowska 

– Œwiatowida – Mehoffera – Nowodworska – 

Odkryta – Dzierzgoñska – Œwiatowida – NOWO-

DWORY. Z obecn¹ czêstotliwoœci¹ co 15 minut.

Linia 211, z której korzysta coraz wiêcej osób, bêdzie 

kursowa³a czêœciej, co umo¿liwi poprawê obs³ugi 

m.in. osiedli w rejonie skrzy¿owania ulic Æmie-

lowskiej i Milenijnej. Obecnie autobusy linii 211 

podje¿d¿aj¹ na przystanki w godzinach szczytu co 

20 minut. Czêstotliwoœæ linii w szczycie zwiêkszy siê 

do 15 minut. Poza szczytem i w œwiêto linia bêdzie 

kursowa³a tak jak obecnie co 20 minut.

adziej, ale tylko poza szczytem i w weekendy, 

bêdzie za to jeŸdzi³a linia 214. Jej czêstotliwoœæ 

zmniejszy siê do 20 minut. W godzinach szczytu 

autobusy bêd¹ kursowa³y co 7,5 minuty.

Przywrócona zostanie czêstotliwoœæ kursowania 

tramwaju linii 2 w godzinach szczytu obowi¹zuj¹ca 

przed feriami. „Dwójka” bêdzie kursowa³a co 5 

minut (poza szczytem i w œwiêto, utrzymana 

zostanie czêstotliwoœæ 10-minutowa).

Zmiany wejd¹ w ¿ycie 11 lutego. 

Rz
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¯OLIBORZ, BIA£O£ÊKA I TARGÓWEK DO£¥CZ¥ DO VETURILO
System Veturilo „zawita” do trzech kolejnych warszawskich dzielnic, a 13 stacji wypo¿yczenia rowerów 

pojawi siê na Bia³o³êce, Targówku i ̄ oliborzu. Zarz¹d Transportu Miejskiego podpisa³ w tej sprawie umowê 

z operatorem systemu – firm¹ Nextbike. 

Cztery stacje pojawi¹ siê na Bia³o³êce:  

?rondo Ligi Morskiej i Rzecznej, 

?Urz¹d Dzielnicy,

? ul. Magiczna/Skarbka z Gór, 

?ul. Myœliborska przy Trasie Mostu Marii 

Sk³odowskiej-Curie. 

Na stacjach bêdzie 60 stojaków i 44 rowery.

Na ¯oliborzu uruchomione zostan¹ 3 stacje (45 
stojaków i 33 rowery): 

?ul. Potocka przy OSiR, 

?ul. S³owackiego przy ul. Filareckiej, 

?ul. Broniewskiego przy ul. W³oœciañskiej. 

Szeœæ stacji powstanie na Targówku (105 stojaków 

i 75 rowerów). Pojawi¹ siê m.in. przy: 

?Urzêdzie Dzielnicy, 

?Domu Kultury Zacisze, 

?na skrzy¿owaniu ul. Rembieliñskiej 

z Kondratowicza, 

?na rondzie ¯aba. 

Nowe stacje zostan¹ uruchomione w kwietniu br. 

. 

Wtedy uruchomionych zostanie 70 nowych stacji. 

Pojawi¹ siê m.in. w Œródmieœciu i na Pradze. 

Po oddaniu do u¿ytku stacji na Bia³o³êce, ¯oliborzu 

i Targówku oraz trzech stacji komercyjnych (przy 

Galerii Mokotów i przy ul. Poleczki) rowery bêdzie 

mo¿na wypo¿yczaæ w 144 stacjach. Do dyspozycji 

„veturilomaniaków” bêdzie ponad 2,3 tys. rowerów.

Tegoroczny sezon Veturilo rozpocznie siê w marcu

Zapraszamy do ogl¹dania wystawy fotograficznej „Veturilo 

2012” w Parku Sztuki M³ociny. 

Autorem zdjêæ jest Mirek KaŸmierczak – 

student  dziennikarstwa i fotografii na Uniwersytecie Warszawskim. 

Laureat IV Miêdzynarodowego Festiwalu Fotografii 

M³odych w Jaros³awiu. Prowadzi dzia³ foto w gazecie 

studenckiej PDF. Od kilku lat mieszka i pracuje 

w Warszawie. Z ZTM wspó³pracuje 

od stycznia 2012 roku.

WALENTYNKOWA WKM 
„£¹czymy ludzi – zmniejszamy odleg³oœci” – has³o Zarz¹du Transportu Miejskiego zosta³o motywem 

przewodnim Warszawskiej Karty Miejskiej, przygotowanej z okazji Dnia œw. Walentego. 

14 lutego obchodzone s¹ Walentynki, czyli Œwiêto 

Zakochanych. Z tej okazji, od 7 lutego do 7 marca 

br., pasa¿erowie mog¹ wyrobiæ specjaln¹ War-

szawsk¹ Kartê Miejsk¹. Awers karty zosta³ zapro-

jektowany w kolorze czerwonym, a jego g³ównym 

elementem jest has³o „£¹czymy ludzi – zmniej-

szamy odleg³oœci”. 

Warszawska Karta Miejska jest noœnikiem biletów 

ZTM krótko- i d³ugookresowych (dobowych, 3-

dniowych oraz 30- i 90-dniowych). Mo¿na j¹ wy-

robiæ we wszystkich Punktach Obs³ugi Pasa¿erów 

oraz korzystaj¹c ze strony internetowej ZTM, 

w zak³adce .  „osobista WKM”
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REKORDOWE AUKCJE NA RZECZ WOŒP
W 25 aukcjach ZTM podczas XXI Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy uda³o siê zebraæ sumê 3229,01 z³. 

Mo¿na by³o licytowaæ m.in. jednorazowy przejazd Ikarusem tras¹ marzeñ, w kabinie maszynisty poci¹gu SKM, 

dekoracje liniowe specjalnej linii tramwajowej 13N. 

Zarz¹d Transportu Miejskiego od kilku lat wspiera 

Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy, przekazuj¹c na 

aukcje Fundacji unikalne przedmioty zwi¹zane ze 

sto³eczn¹ komunikacj¹. 

Po raz pierwszy - wspólnie z Miejskimi Zak³adami 

Autobusowymi – mo¿na by³o u³o¿yæ trasê „linii marzeñ” i 

przejechaæ siê autobusem marki Ikarus, stylizowanym na 

historyczny. Zwyciêzca licytacji dodatkowo otrzyma 

komplet dekoracji liniowych opracowany na podstawie 

jego wytycznych. Pami¹tk¹ po wydarzeniu bêdzie 

komplet dekoracji liniowych z opisem trasy, opracowan¹ 

na podstawie wytycznych darczyñcy. Aukcjê wygra³ za 

999,99 z³ 13-letni mieszkaniec Zgierza, w imieniu którego 

licytowa³a mama. Autobus linii 699 pojedzie 23 lutego. 

Sporym zainteresowaniem cieszy³a siê aukcja, w której 

wspólnie z Szybk¹ Kolej¹ Miejsk¹ oferowaliœmy mo¿li-

woœæ „przejazdu w kabinie maszynisty poci¹gu SKM”. To 

by³a niepowtarzalna okazja dla wielu mi³oœników kolei. 

Zwyciêzca aukcji - który wylicytowa³ 600 z³ - do³¹czy do 

maszynisty w nowoczesnym pojeŸdzie typu 19 WE, 27 WE 

lub 35 WE, na wybranej trasie warszawskiej SKM.

Nie zawiedli mi³oœnicy komunikacji miejskiej, którzy do 

ostatnich minut trwania aukcji, licytowali trzy zestawy 

dekoracji liniowych 13N. Linia nr 13N wyruszy³a na trasê 

31 grudnia 2012 roku, ¿egnaj¹c w ten sposób - 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. 

Wartoœæ trzech aukcji wynios³a 982,54 z³.

Na aukcje tegorocznego fina³u WOŒP Zarz¹d Transportu 

Miejskiego przekaza³ tak¿e: 5 ksi¹¿ek o Euro 2012, 

„Zatrzymane w kadrze”, 10 maskotek warszawskiej 

komunikacji „Pan Bilecik”, 2 kalendarze trójdzielne i 3 

zestawy Veturilo (a w ka¿dym: bidon, nerka Veturilo 

czerwona, polo mêskie, pokrowiec na siode³ko niebieskie, 

torba eko Veturilo). W 20 zakoñczonych aukcjach 

zebraliœmy 646,48 z³.

Dziêki licytacjom, podczas XVIII, XIX, XX i tegorocz-

nego Fina³u WOŒP, ZTM zebra³ 9743,01 z³. 

LINIA MARZEÑ - 699
11 osób licytowa³o przez ponad dwa tygodnie 

mo¿liwoœæ u³o¿enia trasy „linii marzeñ” i odbycia po niej 

przeja¿d¿ki autobusem marki Ikarus, stylizowanym na 

historyczny. Do ostatniej chwili trwa³a rywalizacja 

miêdzy dwoma u¿ytkownikami. Ostatecznie za kwotê 

999,99 z³ wygra³ 13-letni Bartek ze Zgierza. 

Tysi¹clecia - Aleje Jerozolimskie - Niemcewicza - 

Grójecka - pl. Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - most 

Poniatowskiego - al. Poniatowskiego - al. Zieleniecka - 

Targowa - Kijowska - DW. WSCHODNI (KIJOWSKA).

Bartek wybra³ nieistniej¹cy dotychczas numer linii 699. 

Pami¹tk¹ po wydarzeniu bêdzie komplet dekoracji 

liniowych z opisem trasy, opracowan¹ na podstawie 

wytycznych darczyñcy. 

Mimo m³odego wieku, Bartek jest fanem komunikacji. Do 

Zarz¹du Transportu Miejskiego przys³a³ trzy propozycje 

trasy. Niestety dwie s¹ zbyt d³ugie – licz¹ po 156 i 83 km. 

Trzecia, najkrótsza trasa ma ok. 50 km i jest nastêpuj¹ca: 

Warszawa: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) - Kijowska 

- Targowa - Zamoyskiego - Grochowska - P³owiecka - 

Marsa - Cyrulików - al. Chruœciela - al. Sztandarów - 

Czwartaków - ¯o³nierska - Zielonka: Pi³sudskiego - 

Z¹bki: Skorupki - Warszawska - £odygowa - Warszawa: 

£odygowa - Radzymiñska - Radzymiñska - Marki: al. 

Pi³sudskiego - trasa S-8 - Warszawa: Toruñska - most 

Grota-Roweckiego - al. Armii Krajowej - al. Prymasa 
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Zacznijmy od definicji. Rozk³ad jazdy to techniczny opis 

ruchu pojazdów po okreœlonej trasie. Najwa¿niejszym 

kryterium decyduj¹cym o jego powstaniu lub zmianie jest 

funkcja, jak¹ pe³ni linia autobusowa w uk³adzie 

komunikacyjnym oraz pomiary wykorzystania tej linii 

przez pasa¿erów. 

W Zarz¹dzie Transportu Miejskiego rozk³ady jazdy 

powstaj¹ w Dziale Organizacji Przewozów, gdzie s¹ 

³¹czone z poszczególnych zadañ i brygad. Brygada jest 

planem ruchu dla danego pojazdu, na podstawie którego 

zajezdnia bêdzie realizowaæ rozk³ad. Przed modyfikacj¹ 

rozk³adu jazdy s¹ analizowane materia³y przygotowy-

wane w Dziale Nadzoru Przewozów (wyniki obserwacji 

nape³nieñ pojazdów lub zapisów monitoringu w nich 

umieszczonych). Do wykonania takiego pomiaru s¹ 

wykorzystywane dane zebrane z przystanków, na których 

pasa¿erów jest najwiêcej na ca³ej d³ugoœci trasy danej 

linii, w najbardziej obci¹¿onym kierunku jazdy. Na tej 

podstawie ustalana jest godzinowa dostêpnoœæ miejsc w 

pojeŸdzie, zwana te¿ poda¿¹ miejsc.

KOMUNIKACJI
NAJWA¯NIEJSZY ELEMENT 

„Linia 401 jest opóŸniona o 20 minut”, „autobusy kursuj¹ce na trasie 138 w popo-

³udniowym szczycie nie trzymaj¹ siê rozk³adu jazdy”, „linia 145 jeŸdzi, jak chce” - to tylko 

niektóre komentarze u¿ytkowników, jakie pojawi³y siê w ostatnim czasie na fanpage'u 

ZTM na Facebooku. Czy s¹ prawdziwe? Niestety, w czêœci przypadków tak. To dlaczego 

rozk³ad jazdy pozostaje bez zmian? Spróbujemy to wyjaœniæ, pokazuj¹c skomplikowany 

proces powstawania rozk³adu jazdy oraz czynniki, które maj¹ wp³yw na punktualnoœæ 

kursowania autobusów. 

Rodzaje linii

Funkcja linii jest najwa¿niejszym kryterium uwzglêd-

nianym przy tworzeniu rozk³adów jazdy. To od tej funkcji 

zale¿y kreowanie oferty przewozowej. Pasa¿era do 

korzystania z danego po³¹czenia mo¿na przekonaæ 

poprzez regulowanie czêstotliwoœci kursowania. Jeœli 

chcemy ukszta³towaæ okreœlone nawyki komunukacyjne 

pasa¿erów, to linia otrzymuje dobr¹ czêstotliwoœæ. W 

takich przypadkach, pasa¿er wychodz¹c na przystanek 

nie sprawdza na ogó³ rozk³adu jazdy, gdy¿ ma 

œwiadomoœæ, ¿e po chwili przyjedzie autobus, tak jak jest 

to np. przy linii 105 czy 109. 

Linie obs³uguj¹ce najbardziej obci¹¿one odcinki miêdzy 

dzielnicami pe³ni¹ funkcje magistralne. Poza nimi uk³ad 

komunikacyjny mo¿na kszta³towaæ jeszcze poprzez: linie 

uzupe³niaj¹ce lub socjalne, których czêstotliwoœæ jest 

odpowiednio mniejsza (w zale¿noœci od przebiegu trasy i 

gêstoœci zaludnienia obszarów); linie dowozowe do 

komunikacji szynowej (do metra, tramwaju, linii
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nym. Gdy brakuje pojazdów wielko-

pojemnych, to na podstawie dodat-

kowych  pomiarów wybrane zadania 

s¹ obsadzane taborem krótkim i od-

wrotnie. 

Wp³yw na rozk³ad jazdy i rozmiesz-

czenie brygad maj¹ tak¿e szczyty 

komunikacyjne, które w skali ca³ego 

miasta zaczynaj¹ i koñcz¹ siê o 

ró¿nych godzinach. Na obrze¿ach 

Warszawy szczyt zaczyna siê ju¿ ok. 

godz. 5.30 i trwa do ok. godz. 8.00. 

W rejonach po³o¿onych bli¿ej Œród-

mieœcia (Goc³aw, Mokotów, Ursy-

nów) szczyt zaczyna siê znacznie póŸ-

niej, od ok. godz. 7.15 i trwa do ok. 

10.00. Kolejnym czynnikiem, który 

jest uwzglêdniany przy konstrukcji 

rozk³adu jazdy jest po³o¿enie geogra-

10
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kolejowych). S¹ to linie o krótkich tra-

sach i dobrej czêstotliwoœci kurso-

wania. Oddzieln¹ ofert¹ komunika-

cyjn¹ s¹ linie strefowe, ich rozk³ad 

jazdy jest uzgadniany z gminami 

i odzwierciedla na ogó³ mo¿liwoœci fi-

nansowe samorz¹dów zamawiaj¹-

cych us³ugê w ZTM-ie.

Uk³adanie rozk³adu jazdy jest œciœle 

powi¹zane z tras¹ linii i rodzajem 

taboru, jaki jest do dyspozycji. 

Czêstotliwoœci kursowania danej linii, 

której trasa lub rozk³ad mog¹ 

w istotny sposób ulec zmianie s¹ 

ustalane na podstawie aktualnego 

bilansu taboru. Istotny jest tak¿e typ 

taboru, jaki jest potrzebny do obs³ugi 

danej linii, czyli liczba brygad 

ca³odziennych i „dodatków” realizu-

j¹cych zadania przewozowe w godzi-

nach szczytu, z podzia³em na typ ta-

boru wielkopojemnego (tzw. „mega”) 

18-, 15-, 12-metrowego oraz taboru 

10-, 9- i 8-metrowego. W rozk³adzie 

jazdy s¹ wyró¿niane kursy obs³ugi-

wane taborem niskopod³ogowym lub 

wysokopod³ogowym.

Rozk³ad jazdy jest uk³adany na pod-

stawie wytycznych (przygotowanych 

po analizie pomiarów zape³nienia na 

danej trasie), jaki tabor powinien 

obs³ugiwaæ dan¹ liniê, w zale¿noœci od 

jej funkcji w uk³adzie komunikacyj-

Dopasowany tabor

ficzne linii w uk³adzie komunika-

cyjnym. Do obs³ugi jednej linii mo¿na 

korzystaæ z pojazdów z ró¿nych za-

jezdni, znajduj¹cych siê w ró¿nych 

czêœciach Warszawy. Ta sama bryga-

da mo¿e mieæ przesuniête zadanie 

(obs³uga dwóch ró¿nych linii w 

zale¿noœci od godzin szczytów 

komunikacyjnych w centrum i poza 

nim).

Podstawow¹ regu³¹ stosowan¹ przy 

uk³adaniu rozk³adów jazdy jest 

przyjmowanie jako modu³u bazowej 

czêstotliwoœci kursowania, bêd¹cej 

dzielnikiem liczby 60 (np. co 5, 10, 12, 

15, 20, 30 minut). Ide¹ takiego roz-

wi¹zania, sprawdzonego od lat w s¹-

siednich krajach, jest zachêcenie 

pasa¿erów do korzystania z komu-

nikacji, poprzez zaoferowanie im 

atrakcyjnego rozk³adu jazdy z ryt-

micznym, daj¹cym ³atwo siê zapa-

miêtaæ czasem przyjazdów pojazdów. 

Rozk³ad jazdy - niezale¿nie od trasy 

linii - jest równie¿ narzêdziem kreo-

wania oferty przewozowej. Je¿eli linia 

nie spe³nia kryteriów funkcjonalnych 

lub ekonomicznych, mo¿na zmniej-

szyæ jej znaczenie poprzez ogranicze-

nie czêstotliwoœci kursowania, przy 

jednoczesnym zwiêkszeniu czêstotli-

woœci innych linii zapewniaj¹cych al-

ternatywne po³¹czenia. 

Budowanie rozk³adu
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nacja negatywnych zjawisk, np. pow-

stawania tzw. opóŸnieñ wtórnych, 

czyli sytuacji opóŸnionych przy-

jazdów autobusu z trasy na pêtlê ju¿ 

po wyznaczonej rozk³adem godzinie 

odjazdu. 

Takie postoje s¹ wypadkow¹ pomiê-

dzy pojemnoœci¹ danej pêtli oraz 

warunków drogowych wystêpuj¹cych 

na trasie przejazdu danej linii. 

D³ugoœæ postoju wyrównawczego 

reguluje siê równie¿ w zale¿noœci od 

pory dnia, pamiêtaj¹c przy tym, by nie 

przeci¹¿yæ pêtli. Wa¿na jest d³ugoœæ 

tzw. krawêdzi przystankowej - czasa-

mi na danej pêtli mo¿e staæ tylko 

jeden pojazd. W ka¿dym rozk³adzie 

jazdy nale¿y te¿ uwzglêdniæ tzw. 

obowi¹zkow¹ przerwê socjaln¹. 

Wynosi ona minimum 15 minut, je¿eli 

czas pracy kierowcy przekracza 6 
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Na wybranych odcinkach s¹ wpro-

wadzane tzw. koordynacje rozk³a-

dowe, np. dwóch linii autobusowych. 

Pozwala to eliminowaæ zjawisko 

„stad” w komunikacji i zapewnia 

rytmiczny, rozmieszczony w mo¿liwie 

równych odstêpach cykl podje¿d¿ania 

pojazdów. Zastosowanie koordynacji 

jest wa¿nym czynnikiem ekonomicz-

nym – pozwala wyeliminowaæ nieren-

towne kursy z jednoczesnym zapew-

nieniem dobrej oferty dla pasa¿erów, 

którzy nie bêd¹ zbyt d³ugo czekaæ na 

pojazd.

Punktualnoœæ w kursowaniu autobu-

sów mo¿na regulowaæ poprzez tzw. 

postoje wyrównawcze, czyli zapew-

nienie odpowiednio d³ugiego postoju 

na pêtli. Podstawowym zadaniem 

postoju wyrównawczego jest elimi-

Regularnoœæ

godzin. Eksperci Zarz¹du Transportu 

Miejskiego staraj¹ siê jednak plano-

waæ d³u¿sze postoje (ok. 20-25 mi-

nut), z uwagi na mo¿liwoœæ wyst¹-

pienia utrudnieñ w ruchu drogowym 

mog¹cych skróciæ czas przerwy na 

posi³ek. 

W planowaniu uk³adu komuni-

kacyjnego w mieœcie rozk³ady jazdy s¹ 

najwa¿niejszym jego elementem. To 

poprzez rozk³ad jazdy mo¿na wp³y-

waæ na nawyki komunikacyjne pa-

sa¿erów oraz kszta³towaæ ofertê 

komunikacyjn¹ w poszczególnych 

dzielnicach lub w skali ca³ego miasta.

Mimo regulowania czêstotliwoœci 

kursowania czy czasów przyjazdu na 

konkretny przystanek, nie zawsze 

udaje siê zachowaæ punktualnoœæ 

kursowania autobusów. Jest ona 

zale¿na od wielu innych czynników, 

m.in. sytuacji na drogach w mieœcie 

lub zdarzeñ losowych. 

„Punktualnoœæ kursowania 
autobusów jest zale¿na od wielu 

czynników, m.in. sytuacji na 
drogach w mieœcie lub 

zdarzeñ losowych”

ETAPY TWORZENIA ROZK£ADU JAZDY

I

II

III

IV

V

VI

Wprowadzenie danych do programu komputerowego BUSMAN (dot. wszystkich trakcji), takich m.in. jak odleg³oœci 
miêdzyprzystankowe, czasy przejazdu z uwzglêdnieniem pór doby, liczby i struktury brygad, okresy kursowania, 
przypisanie brygad do przewoŸnika, wyznaczenie miejsca posi³ku i zmiany s³u¿by.

Generacja rozk³adu jazdy (tworzy zadania przewozowe w postaci rozk³adu jazdy linii z podzia³em na brygady zgodnie z 
wprowadzonymi za³o¿eniami) sta³ego, tymczasowego, specjalnego, objazdowego itp.

Korekty i kontrole (wraz z wydrukami), w tym m.in. koñcowe dopasowanie do za³o¿eñ pierwotnych, kontrola zajêtoœci 
pêtli, odcinki jednotorowe (trakcja tramwajowa), zajêtoœæ przystanków przelotowych, synchronizacja.

Statystyka, w tym m.in. rozliczenie wozokilometrów, liczba taboru i brygad w ruchu, zestawienie zbiorcze wozów i 
wozokilometrów.

Wydruki, w tym m.in. zbiorcze rozk³ady jazdy, rozk³ady jazdy dla prowadz¹cych pojazdy, informacja przystankowa, 
schematy przebiegu linii, mapki.

Dystrybucja (w tym informatyczna), czyli przekazanie materia³ów do przewoŸników, przygotowanie i wprowadzenie 
informacji na stronê internetow¹.

„Przy planowaniu uk³adu 
komunikacyjnego w mieœcie 

rozk³ady jazdy s¹ najwa¿niejszym 
jego elementem”

„Wp³yw na rozk³ad jazdy 
i rozmieszczenie brygad maj¹ 
szczyty komunikacyjne, które 

w skali ca³ego miasta 
zaczynaj¹ i koñcz¹ siê 
o ró¿nych godzinach”
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co 10 minut, a w pozosta³ych porach 

dnia z proporcjonaln¹ czêstotliwoœ-

ci¹ w stosunku do 5 lub 10 minut w go-

dzinach szczytu.

Pierwszym etapem przy budowaniu 

tramwajowego rozk³adu jazdy jest 

ustalenie godzin odjazdu z pêtli, 

koordynacja z innymi liniami w sieci 

oraz sprawdzenie mo¿liwoœci tabo-

rowych. Dysponuj¹c tymi danymi 

mo¿na okreœliæ, ile brygad (tram-

wajów) jest potrzebnych do obs³ugi

danej linii. Z liczby brygad wynikaj¹ 

tak¿e mo¿liwe postoje na pêtlach. Im 

d³u¿szy taki postój, tym wiêksza 

mo¿liwoœæ regulowania punktu-

alnoœci w przypadku zak³óceñ roz-

k³adowych na trasie. Jednak ograni-

czeniem przy postojach na pêtli jest 

jej pojemnoœæ, gdy¿ tramwaje - 
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W liniach tramwajowych wystêpuj¹ 

sta³e bloki czêstotliwoœci kursowania. 

Ujednolicenia rozk³adowego i podzia-

³u linii dokonano 6 stycznia 2006 

roku. Obecnie w warszawskim uk³a-

dzie komunikacyjnym wystêpuj¹ dwa 

rodzaje linii tramwajowych: „silne” - 

o numerach 1, 2, 9, 17, 23, 24, 26, 31 i 

33 oraz zwyk³e - 3, 4, 6, 7, 8, 10,  14, 

15, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 35. 

Rozró¿nia je nie tylko czêstotliwoœæ 

kursowania, ale tak¿e sk³ad – 

niektóre s¹ obs³ugiwane sk³adem 

jednowagonowym, inne dwu- lub 

nawet trzywagonowym – w zale¿noœci 

od liczby pasa¿erów na danej linii. 

Wprowadzone wówczas zmiany 

polega³y na ujednoliceniu ró¿nych 

czêstotliwoœci, na ró¿nych odcinkach. 

Postanowiono, ¿e w godzinach szczy-

tu tramwaje bêd¹ kursowa³y co 5 lub 

w odró¿nieniu od autobusów - nie 

mog¹ siê wyprzedzaæ. Po uzyskaniu 

bilansu taboru, kursy s¹ ³¹czone w 

brygady i zadania, a nastêpnie 

dzielone pomiêdzy zajezdnie. 

Kolejnym etapem jest przyporz¹d-

kowanie kursów dojazdowych i zjaz-

dowych do kursów podstawowych, 

tak ¿eby by³y skoordynowane z pe³-

nymi kursami. Ostatnim elementem 

przy uk³adaniu rozk³adu jazdy dla 

tramwajów jest sprawdzenie, czy 

tramwaje mieszcz¹ siê na pêtlach. 

Przyk³adowo dla linii, która kursuje 

co 5 minut w szczycie, podstawowo 

maksymalny postój brygady na pêtli 

wynosi 10 minut (dla toru o d³ugoœci 

dwóch sk³adów). Przy pêtlach jedno-

torowych, do których doje¿d¿aj¹ dwie 

linie, rozk³ad jazdy jest tak skoordy-

nowany, by linie nie „zaje¿d¿a³y siê” 

nawzajem. Taka sytuacja wystêpuje

ROZK£ADY
RZADKO ZMIENIANE

Tramwajowe rozk³ady jazdy s¹ zmieniane znacznie rzadziej, ni¿ autobusowe. Zmiany s¹ 

trudniejsze, poniewa¿ funkcjonowanie tramwajowego uk³adu komunikacyjnego jest 

uzale¿nione od istniej¹cej  sieci  tramwajowej. £atwiej za to w skali ca³ej sieci regulowaæ 

czêstotliwoœæ kursowania. Tak¹ zmianê Zarz¹d Transportu Miejskiego wprowadzi³ w 

2006 roku, wdra¿aj¹c sta³e bloki czêstotliwoœci kursowania, w zale¿noœci od dnia 

tygodnia czy pory dnia.

Wielka reforma

Jak powstaje rozk³ad
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wania jest w sobotê i niedzielê. 

Wy¿sza czêstotliwoœæ kursowania 

linii tramwajowych w sobotê zaczyna 

siê miêdzy godz. 7.00 a 8.00, gdy¿ 

wiêcej osób podró¿uje po mieœcie w 

pierwszej czêœci dnia (czêstotliwoœæ 

l inii  „si lnych” co 7,5 minuty 

i zwyk³ych co 15 minut). W zale¿noœci 

od odcinka, w niektórych miejscach 

ten ruch jest wiêkszy ju¿ przed 

godzin¹ 7.00 rano. Rzadziej tramwaje 

kursuj¹ w sobotê po godz. 17.00. 

W niedzielê tramwaje kursuj¹ do 

godz. 8.00 z czêstotliwoœci¹ co 20 

minut na wszystkich liniach. Nastêp-

nie w godzinach 8.00–11.00 do 10 

minut zwiêkszana jest czêstotliwoœæ 

linii „silnych” (zwyk³e bez zmian). 

Najwy¿sza czêstotliwoœæ kursowania 

jest zachowana miêdzy godzin¹ 11.00 

a 19.00. Dzieñ tygodnia i pora dnia 

ma tak¿e wp³yw na czas przejazdu. 

Przyk³adowo linia 17, jad¹ca ze 

S³u¿ewca na wêze³ komunikacyjny 

M³ociny najd³u¿szy czas przejazdu - 

66 minut - ma w szczycie komuni-

kacyjnym, a najkrótszy w godzinach 

nocnych (miêdzy godz. 23.00 a 5.00 

rano), kiedy jedzie o 13 minut krócej. 

Wraz z uruchomieniem linii nr 2 

pojawi³ siê nowy rodzaj rozjazdów – 

nak³adkowy, dla tramwajów dwu-

kierunowych, które wracaj¹ poprzez 

nak³adkê (zwrotnicê) na drugi tor, 

zmieniaj¹c kierunek jazdy. Takie 

rozwi¹zanie zastosowano na niedaw-
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obecnie na pêtli ̄ erañ FSO dla linii 18 

i 20. Niestety, gdy tramwaj jednej linii 

jest opóŸniony, przek³ada siê to na 

opóŸnienie drugiej linii.

Przy liniach tramwajowych stosowa-

ny jest oddzielny rozk³ad jazdy, 

obowi¹zuj¹cy w dni powszednie, 

soboty i niedziele. Jeszcze trzy lata 

temu, podobnie jak przy liniach 

autobusowych, rozk³ad jazdy obo-

wi¹zywa³ od poniedzia³ku do pi¹tku 

oraz na sobotê i niedzielê. 

Rozró¿nienie ZTM wprowadzi³ ze 

wzglêdu na zainteresowanie pasa¿e-

rów tramwajami w okreœlonych 

godzinach. Na podstawie wieloletnich 

pomiarów i obserwacji stwierdzono, 

¿e z komunikacji tramwajowej ko-

rzysta znacznie mniej pasa¿erów w 

niedzielê do po³udnia, ni¿ po po³ud-

niu. Z kolei w sobotê jest odwrotnie – 

wiêcej pasa¿erów jest w pierwszej 

czêœci dnia. Wzorem innych miast, w 

sobotnie popo³udnie zamykane s¹ 

bazary, ludzie wracaj¹ ze sklepów i 

ten ruch w godzinach popo³ud-

niowych znacznie maleje. Takie 

u³o¿enie bloków czêstotliwoœci kur-

sowania, rozró¿nienie nie tylko od 

dnia tygodnia, ale tak¿e pory dnia, 

przek³ada siê na przebiegi linii 

tramwajowych w ca³ej aglomeracji. W 

dzieñ powszedni jest to ok. 160 tys. 

wozokilometrów, w sobotê 107 tys., a 

w niedzielê ok. 100 tys. wozokilo-

metrów. 

Linie w warszawskiej sieci tramwajo-

wej mo¿na podzieliæ na dwa rodzaje:  

„silne” o wysokiej czêstotliwoœci kur-

sowania (w szczycie co 5 minut) i 

zwyk³e o normalnej czêstotliwoœci 

kursowania (w szczycie co 10 minut). 

Bloki czêstotliwoœci linii zale¿¹ od 

dnia tygodnia i pory dnia. Wiêksze 

zró¿nicowanie czêstotliwoœci kurso-

no uruchomionej pêtli Stare Œwidry 

na Tarchominie. 

Jednak, gdy do Warszawy dojedzie 

jeszcze 45 tramwajów dwukierun-

kowych, na co dzieñ bêd¹ kursowaæ 

tak, jak tabor jednokierunkowy. 

Pozwoli to, przy wy³¹czeniach niek-

tórych odcinków tras, znacznie ogra-

niczyæ  wprowadzane w zwi¹zku z tym 

zmiany tras i rozk³adów. Np. podczas  

zamkniêcia na ul. Klemensiewicza 

tramwaje jad¹ce na pêtlê Osiedle 

Górczewska musia³yby koñczyæ bieg 

przy Cmentarzu Wolskim. Przy 

tramwajach dwukierunkowych bêd¹ 

mog³y doje¿d¿aæ do przystanku 

Bemowo Ratusz. 

Niewykluczone, ¿e tramwaje dwukie-

runkowe bêd¹ mog³y kursowaæ tak¿e 

na sta³ych trasach, w miejscach, gdzie 

urbanistyka miasta uniemo¿liwia 

powstanie klasycznej pêtli do zaw-

racania. 

Tworzenie i modyfikowanie tramwa-

jowych rozk³adów jazdy jest znacznie 

mniej elastyczne, ni¿ przy rozk³adach 

autobusowych. Wynika to z uk³adu i 

specyfiki sieci tramwajowej. Kons-

trukcja tramwajowego rozk³adu jazdy 

rz¹dzi siê jednak podobnymi pra-

wami, jak przy kursowaniu auto-

busów, a dziêki wprowadzonym  jed-

nakowym blokom czêstotliwoœci w 

ca³ej sieci, tramwaje s¹ jednymi z 

czêœciej kursuj¹cych œrodków trans-

portu.

Ró¿nie w weekend

Dni robocze, sobota 
i niedziela

Rozjazd nak³adkowy
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DZIEÑ POWSZEDNI

do 6.30

LINIE SILNE LINIE ZWYK£E

8.30/9.00 - 14.00

6.30 - 8.30

14.00 - 18.00

18.00 - 20.00

po 20.00

co 10 minut co 20 minut

co 5 minut

co 7,5 minuty

co 5 minut

co 7,5 minuty

co 10 minut

co 10 minut

co 15 minut

co 10 minut

co 15 minut

co 20 minut

SZCZYT PORANNY

SZCZYT POPO£UDNIOWY

SOBOTA

do 8.00

LINIE SILNE LINIE ZWYK£E

po 17.00

8.00 - 17.00

co 10 minut co 20 minut

co 7,5 minuty co 15 minut

co 10 minut co 20 minut

NIEDZIELA

do 8.00

LINIE SILNE LINIE ZWYK£E

11.00 - 19.00

8.00 - 11.00

co 20 minut co 20 minut

co 10 minut co 20 minut

po 19.00

co 7,5 minuty co 15 minut

co 10 minut co 20 minut

LINIA 1 i 24 rozk³ad jak dla linii „silnych” w dzieñ powszedni, a w sobotê i niedzielê jak dla linii zwyk³ych

WYJ¥TKI

LINIA 31 to „najsilniejsza” linia, z najwy¿sz¹ czêstotliwoœci¹, z trzywagonowymi jednostkami

STREFA NOCNA, 23.00 - 5.00

WYBRANE CZASY PRZEJAZDU W CI¥GU DNIA DLA NAJD£U¯SZEJ 
TRASY LINII 17, S£U¯EWIEC - M£OCINY

RANO, 5.00 - 6.30

SOBOTA, 8.00 - 17.00

MIÊDZYSZCZYT, 8.30 - 14.00

SZCZYT PORANNY, 6.30 - 8.30

53 minuty

59 minut

66 minut

64 minuty

62 minuty

CZÊSTOTLIWOŒÆ KURSOWANIA
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Najistotniejszym wyzwaniem przy 

uk³adaniu kolejowego rozk³adu jazdy 

s¹ uwarunkowania infrastrukturalne. 

Zupe³nie inne, ni¿ w przypadku drogi, 

gdzie z infrastruktury uczestnicy 

ruchu mog¹ korzystaæ praktycznie w 

dowolny sposób. W przypadku kolei 

korzystanie z torów jest bardzo sfor-

malizowane i ze wzglêdu na ró¿ne 

uwarunkowania techniczne (bezpie-

czeñstwo prowadzenia ruchu) i specy-

fikê samej kolei obwarowane wieloma 

procedurami. Determinuje to ko-

niecznoœæ formalnej regulacji rynku 

kolejowego.

Kluczowa jest przepustowoœæ linii 

kolejowych, lokalizacja i przepusto-

woœæ stacji oraz mo¿liwoœæ zawra-

cania poci¹gów (liczba i dostêpnoœæ 

torów stacyjnych i odstawczych). 

Warszawska SKM w zakresie zasiêgu 

obs³ugi wpisa³a siê w istniej¹ce 

mo¿liwoœci infrastrukturalne. Miejs-

cowoœciami poza granicami Warsza-

wy, w których jest techniczna mo¿-

liwoœæ sprawnego i regularnego 

koñczenia/rozpoczynania biegu po-

ci¹gu s¹ zarówno Pruszków (jedynie 

tu by³o konieczne odtworzenie torów 

odstawczych), Sulejówek Mi³osna, jak 

i Legionowo. Oczywiœcie, wszystkie te 

miasta s¹ te¿ wiod¹cymi oœrodkami 

uwzglêdnianymi w poszczególnych 

pasmach transportowych aglomeracji 

warszawskiej. Dlatego np. trudno 

wyobraziæ sobie kursowanie linii S3 
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lub S9 do przystanku Warszawa 

Choszczówka. Jedynie w przypadku 

Otwocka istnieje mo¿liwoœæ – choæ 

ograniczona – koñczenia biegu 

poci¹gu w Falenicy.

Istotnym czynnikiem przy uk³adaniu 

rozk³adu jazdy jest tabor bêd¹cy w 

dyspozycji przewoŸnika. Obecnie 

wielkoœæ taboru SKM jest wystar-

czaj¹ca do pokrycia zapotrzebowania 

wynikaj¹cego z zaplanowanego roz-

k³adu jazdy. Zapewnia odpowiedni¹ 

rezerwê na bie¿¹ce utrzymanie, 

naprawy oraz awarie. Pozyskanie do-

datkowych pojazdów by³oby jednak 

konieczne w przypadku zwiêkszenia 

udzia³u SKM w obs³udze aglomeracji, 

np. uruchomienia innych linii – po 

spe³nieniu uwarunkowañ infras-

trukturalnych oraz finansowych.

System SKM zosta³ utworzony jako o-

ferta wzmacniaj¹ca istniej¹cy system 

po³¹czeñ regionalnych, od 2005 roku 

obs³ugiwanych przez Koleje Mazo-

wieckie. Logiczne wiêc, ¿e w ofercie 

SKM trzeba by³o uwzglêdniaæ obec-

noœæ po³¹czeñ Kolei Mazowieckich. 

Gdyby oferta SKM by³a „konstrukcj¹” 

autonomiczn¹, na pewno by³aby 

istotnie zró¿nicowana, np. w zakresie 

czêstotliwoœci (w godzinach szczytu 

i poza szczytem). Jednak obecnoœæ 

poci¹gów KM na wszystkich liniach 

w aglomeracji warszawskiej – przy

KOLEJOWY ZMIENIANY EWOLUCYJNIE
Kolej w odró¿nieniu od linii autobusowych i tramwajowych jest mniej elastyczna przy 

kszta³towaniu rozk³adu jazdy. Zmiana oferty kolejowej, zwi¹zana z w³¹czeniem do niej 

kolejnego przewoŸnika kolejowego, jakim jest SKM, mo¿e byæ dokonywana stopniowo. 

Rozk³ad jazdy Szybkiej Kolei Miejskiej nie powinien powstawaæ w oderwaniu od oferty 

Kolei Mazowieckich, gdy¿ SKM nie jest w stanie samodzielnie obs³ugiwaæ ca³oœci 

przewozów na poszczególnych liniach kolejowych. Jak powstaje taki rozk³ad? 

Infrastruktura przede
wszystkim

Tabor

Poci¹g co 30 minut
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– godziny poza szczytem) i tygod-

niowym (dni robocze – dni wolne od 

pracy). Elementami, które okreœlaj¹ 

i ró¿nicuj¹ poda¿, s¹ terminy kurso-

wania, relacje i zestawienia poci¹-

gów. W przypadku SKM ró¿nicowa-

nie zestawieñ poci¹gów w zale¿noœ-

ci od pory dnia oraz dni tygodnia jest 

stosowane na linii S1.

Warto dodaæ, i¿ park taborowy SKM 

jest ca³y czas kompletowany i uzu-

pe³niany. W perspektywie kolejnych 

lat priorytetem bêdzie pozyskiwanie 

pojazdów 3- lub 4-cz³onowych. 

Nale¿y jednak pamiêtaæ, i¿ politykê 

inwestycyjn¹ w tym zakresie deter-

minuje dostêpnoœæ œrodków finan-

sowych, przede wszystkim zewnê-

trznego wspó³finansowania ze fun-

duszy UE.
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Wspó³istnienie na poszczególnych 

liniach dwóch przewoŸników obs³u-

guj¹cych ten sam segment przewo-

zów wymaga tworzenia rozk³adu 

jazdy na bazie wzajemnej koordy-

nacji – tak, aby na poszczególnych 

liniach uk³ad po³¹czeñ pomiêdzy ko-

lejnymi poci¹gami by³ w miarê 

mo¿liwoœci równomierny. 

Niestety, ograniczenia infrastruk-

turalne – przy du¿ym zapotrze-

bowaniu na trasy, zg³aszanym przez 

poszczególnych przewoŸników (da-

lekobie¿nych i podmiejskich), a tak-

¿e przy realnym priorytecie w 

kszta³towaniu uk³adu po³¹czeñ dla 

przewoŸników dalekobie¿nych – 

powoduj¹, i¿ z regu³y koordynacjê 

zbli¿on¹ do rozwi¹zañ modelowych 

udaje siê osi¹gn¹æ na 1 – 2 liniach.

Jednym z najwa¿niejszych instru-

mentów determinuj¹cych tworzenie 

skoordynowanej oferty przewozo-

wej jest Wspólny Bilet. W ci¹gu 

ostatnich kilku lat w³aœnie Wspólny 

Bilet utrwali³ w œwiadomoœci pasa-

¿erów w aglomeracji warszawskiej 

komplementarnoœæ us³ug Kolei

ograniczonej przepustowoœci uk³a-

du œrednicowego (liczbie poci¹gów 

mog¹cych przejechaæ w ci¹gu go-

dziny przez ten odcinek) wymusza 

inne podejœcie do okreœlenia roli 

SKM w obs³udze aglomeracji.

W obecnej sytuacji przewozy SKM 

stanowi¹ uzupe³nienie oferty KM na 

poszczególnych liniach. Jednoczeœ-

nie - w miarê mo¿liwoœci - powinny 

byæ na tyle atrakcyjne, aby zapewniæ 

obs³ugê zasadniczych potoków pod-

ró¿nych w najbli¿szym otoczeniu 

Warszawy.

Dlatego te¿ zasadniczym za³o¿eniem 

przyjêtym na liniach S1 (Pruszków – 

Otwock) oraz S2 (Sulejówek Mi³os-

na – Warszawa Lotnisko Chopina) 

jest kursowanie poci¹gów z czês-

totliwoœci¹ dwóch poci¹gów na go-

dzinê (co 30 minut). Linie S3 i S9 

podstawowo kursuj¹ co godzinê – w 

przypadku S9 pojedyncze poci¹gi 

wzmacniaj¹ ofertê w szczycie prze-

wozowym. 

W obecnym uk³adzie organizacyj-

nym to w³aœnie oferta Kolei Mazo-

wieckich stanowi podstawowy czyn-

nik ró¿nicowania liczby po³¹czeñ w 

uk³adzie dobowym (godziny szczytu 

„Obecnie przewozy SKM 

stanowi¹ uzupe³nienie oferty 
Kolei Mazowieckich 

na poszczególnych liniach”

„Wspó³istnienie na 

poszczególnych liniach dwóch 
przewoŸników obs³uguj¹cych ten 

sam segment przewozów wymaga 
tworzenia rozk³adu jazdy na bazie 

wzajemnej koordynacji”

Wspólny Bilet
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w zakresie obs³ugi potoków podró-

¿nych w porach szczytu przewozo-

wego. 

Warto jednak pamiêtaæ, i¿ ograni-

czenia finansowe i infrastrukturalne 

wykluczaj¹ mo¿liwoœæ budowania 

oferty SKM i KM jako oddzielnych 

rozwi¹zañ w zakresie rozk³adu jaz-

dy, nawet przy teoretycznym braku 

integracji taryfowej.

Za opracowanie i konstrukcjê roz-

k³adu jazdy poci¹gów odpowie-

dzialny jest zarz¹dca infrastruktury 

– w przypadku zasadniczej czêœci 

sieci kolejowej w Polsce jest to 

spó³ka PKP Polskie Linie Kolejowe. 

Za³o¿enia opracowywania rozk³adu 

jazdy zawarte s¹ w dokumentach za-

rz¹dcy infrastruktury – „Regulami-
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nie przydzielania tras (…)” oraz 

„Harmonogramie opracowywania 

rocznego rozk³adu jazdy (…)”. Gene-

ralne przes³anki legislacyjne proce-

su zwi¹zanego z udostêpnianiem 

infrastruktury kolejowej s¹ okreœ-

lone w stosownych rozporz¹dze-

niach Unii Europejskiej, a w prawie 

polskim – w ustawie o transporcie 

kolejowym.

Podstawowy rozk³ad jazdy poci¹gów 

opracowywany jest raz w roku, a 

zmiana rozk³adu nastêpuje w drugi 

weekend grudnia (z soboty na nie-

dzielê). 

Wspólny bilet

Mazowieckich i SKM. Dlatego od kil-

ku lat rozk³ad jazdy KM i SKM two-

rzony jest w warunkach œcis³ej 

wspó³pracy przewoŸników (SKM i 

KM) oraz organizatorów (Zarz¹du 

Transportu Miejskiego, Urzêdu 

Marsza³kowskiego Woj. Mazowiec-

kiego). W przypadku ZTM – poza 

kszta³towaniem za³o¿eñ oferty SKM 

– zasadniczym zadaniem w tym pro-

cesie jest d¹¿enie do skoordynowa-

nia na obszarze aglomeracji po³¹-

czeñ KM i SKM. Niekiedy nie jest to 

mo¿liwe do zrealizowania, gdy¿ w 

przypadku Kolei Mazowieckich 

uwarunkowania brzegowe po stro-

nie infrastruktury i obs³ugi taboro-

wej s¹ bardziej rygorystyczne z pun-

ktu widzenia realizacji przewozów. 

Poza tym, oferta Kolei Mazowiec-

kich na poszczególnych liniach musi 

charakteryzowaæ siê okreœlon¹ lo-

gik¹ w skali regionu (z uwzglêd-

nieniem wspó³istnienia na poszcze-

gólnych liniach z poci¹gami daleko-

bie¿nymi), co zasadniczo determi-

nuje zakres obs³ugi aglomeracji 

warszawskiej przez przewoŸnika 

wojewódzkiego.

Hipotetycznie, istotne zmiany w for-

mule Wspólnego Biletu (lub jego 

brak), mog¹ poci¹gn¹æ za sob¹ ko-

niecznoœæ pewnego „przeformu-

³owania” roli SKM, szczególnie 

„W ci¹gu ostatnich kilku lat 

Wspólny Bilet utrwali³ 
w œwiadomoœci pasa¿erów 
w aglomeracji warszawskiej 

komplementarnoœæ us³ug Kolei 

Mazowieckich i SKM”

Roczny rozk³ad baz¹ 

„Podstawowy rozk³ad jazdy 

poci¹gów opracowywany jest raz 
w roku, a zmiana rozk³adu 

nastêpuje w drugi weekend 
grudnia (z soboty na niedzielê)”
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na pocz¹tku roku, a ich zasadniczym 

punktem jest z³o¿enie (na prze³omie 

marca i kwietnia) wniosków o przy-

dzielenie tras. 

Wnioski te zamykaj¹ w zasadzie ca³y 

etap poprzedzaj¹cy, polegaj¹cy na 

opracowaniu modelu oferty przez 

przewoŸnika (na bazie wytycznych 

organizatora przewozów) oraz – o ile 

tylko jest to mo¿liwe – koordynacji 

za³o¿eñ rozk³adu jazdy z innymi 

przewoŸnikami. Projekt rozk³adu 

musi uwzglêdniaæ zarówno liczbê 

poci¹gów i ich planowane godziny 
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Roczny cykl zmiennoœci rozk³adu 

podstawowego wynika z koniecz-

noœci uwzglêdnienia w rozk³adzie 

jazdy generalnych czynników ma-

j¹cych wp³yw na uk³ad po³¹czeñ w 

ka¿dym segmencie i dla ka¿dego 

przewoŸnika, takich jak:

?zmiana parametrów infrastruk-

tury przek³adaj¹ca siê na skró-

cenie lub wyd³u¿enie czasu prze-

jazdu;

?zmiana za³o¿eñ obs³ugi taboro-

wej (np. ze wzglêdu na wprowa-

dzanie nowych lub zmodernizo-

wanych pojazdów);

?zasadnicza zmiana koncepcji ob-

s³ugi danej linii, uwarunkowana 

wzglêdami handlowymi (wzrost 

lub spadek popytu), organizacyj-

nymi oraz finansowymi (wiel-

koœæ œrodków przeznaczanych na 

dofinansowanie przewozów – 

przek³adaj¹ca siê na liczbê poci¹-

gów, ich relacje, terminy kurso-

wania.

Z³o¿ona procedura opracowywania 

rocznego rozk³adu jazdy jest okreœ-

lona w harmonogramie zarz¹dcy in-

frastruktury. W Szybkiej Kolei Miej-

skiej prace nad nim rozpoczynaj¹ siê 

„Projekt rozk³adu musi 
uwzglêdniaæ zarówno liczbê 

poci¹gów i ich planowane godziny 
kursowania, jak równie¿ obsadê 

taborow¹ oraz koncepcjê obiegów 
sk³adów”

kursowania, jak równie¿ obsadê 

taborow¹ oraz koncepcjê obiegów 

sk³adów.

Po z³o¿eniu wniosków o przydzie-

lenie tras przez przewoŸników, 

rozpoczyna siê proces konstrukcji 

rozk³adu realizowany przez za-

rz¹dcê infrastruktury, w trakcie 

którego opracowywana jest siatka 

po³¹czeñ na ca³ej sieci kolejowej z 

udzia³em przewoŸników i czêœci 

organizatorów przewozów – tak¿e 

podczas ogólnopolskich spotkañ. 

Prace nad rocznym rozk³adem jazdy 

– uwzglêdniaj¹c zapisy w ustawie o 

transporcie kolejowym – koñcz¹ siê 

zazwyczaj na pocz¹tku wrzeœnia. 

Zarz¹dca musi mieæ bowiem czas, 

aby przyst¹piæ do opracowania 

rozk³adów zastêpczych, bazuj¹cych.
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na zmiany parametrów technicz-

nych infrastruktury (np. zamkniêæ 

torowych) roczny rozk³ad jazdy 

obowi¹zuje bez zmian – o ile 

przewoŸnik w miêdzyczasie nie 

skorzysta z ró¿nych mo¿liwoœci jego 

modyfikacji poprzez aktualizacjê lub 

zmiany wprowadzane w trybie tzw. 

indywidualnego rozk³adu jazdy, czy 

rezygnacji z przydzielonych tras.

Wszêdzie tam, gdzie na sieci kolejo-

wej realizowane s¹ prace torowe 

zwi¹zane z du¿ymi projektami mo-

dernizacyjnymi oraz mniejszymi 

remontami lub naprawami, ze 

wzglêdu na ograniczenia w u¿yt-

kowaniu infrastruktury konieczne 

jest opracowanie rozk³adu zastêp-

czego.
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na wypracowanym modelu po³¹czeñ 

w rocznym rozk³adzie jazdy

Zarówno SKM, jak i ZTM maj¹ 

dostêp do narzêdzi informatycz-

nych, z których korzysta zarz¹dca 

infrastruktury, wiêc prace konstruk-

cyjne na wykresach ruchu poci¹gów 

s¹ obserwowane na bie¿¹co i 

wówczas s¹ zg³aszane wszelkie 

uwagi. W przypadku ograniczeñ w 

przepustowoœci infrastruktury, sta³-

ym elementem procesu konstrukcji 

rozk³adu jest rozwi¹zywanie konf-

liktów tras poci¹gów ró¿nych prze-

woŸników i z regu³y konieczne jest 

wypracowanie kompromisu.

Rozk³ad jazdy jest procesem zdeter-

minowanym w czasie i nie mo¿na 

opracowywaæ go w nieskoñczonoœæ, 

gdy¿ musi byæ w odpowiednim 

czasie wdro¿ony. Dlatego czêsto 

zdarza siê, ¿e w rozk³adzie nie 

wszystkie rozwi¹zania bêd¹ korzys-

tne i atrakcyjne z punktu widzenia 

ZTM i SKM, ale koniecznoœæ zapew-

nienia ci¹g³oœci obs³ugi pasa¿erów 

jest w tym przypadku kwesti¹ 

nadrzêdn¹. Za³o¿enia oferty s¹ 

oceniane i weryfikowane podczas 

pomiarów nape³nieñ w poci¹gach, 

jak równie¿ dziêki analizie skarg 

i wniosków podró¿nych oraz insty-

tucji.

Tam, gdzie nie s¹ prowadzone ¿adne 

prace inwestycyjne, które wp³ywaj¹ 

W kolejnych etapach prac  uwarun-

kowania zmieniaj¹ siê (zamkniêcia 

innych torów, wspó³wystêpowanie 

innych ograniczeñ), st¹d nie da siê 

zachowaæ powtarzalnoœci rozk³adu 

jazdy pomiêdzy poszczególnymi 

okresami. 

Jest to bardzo uci¹¿liwe dla pasa¿e-

rów, gdy¿ oznacza zmiennoœæ roz-

k³adu z czêstotliwoœci¹ kilkuty-

godniow¹. W aglomeracji warszaw-

skiej tak bêdzie prawdopodobnie 

przez najbli¿sz¹ dekadê, bowiem 

dostêpnoœæ funduszy UE pozwala na 

przeprowadzenie kompleksowych 

modernizacji poszczególnych linii 

kolejowych. 

Doskona³ym przyk³adem modyfi-

kacji rozk³adu jazdy w przypadku 

aglomeracji warszawskiej by³ roz-

k³ad linii S9, zwi¹zany z moder-

nizacj¹ linii Warszawa - Trójmiasto. 

W praktyce oznacza³o to, i¿ np. w ro-

ku 2011 roczny rozk³ad jazdy opra-

cowany dla linii S9 nie by³ realizo-

wany ani przez jeden dzieñ. Obecnie 

– w zwi¹zku z tym, ¿e g³ówne prace 

na tej linii przeniesiono w kierunku 

Ciechanowa, M³awy i Dzia³dowa, 

tylko czêœæ poci¹gów S9 jest przesu-

niêta w stosunku do swoich tras 

W najbli¿szych latach 

bêd¹ modernizowane linie: wo³o-

miñska, radomska, otwocka, gro-

dziska (w dalszej kolejnoœci), a tak¿e 

uk³ad œrednicowy (podmiejski 

i dalekobie¿ny).

Rozk³ady zastêpcze
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w rozk³adzie rocznym. Jest to równie¿ konsekwencja 

przesuniêcia czêœci poci¹gów KM, które kursuj¹ na 

modernizowanym odcinku.

W przypadku rozk³adów zastêpczych, ich opracowanie 

jest uzale¿nione od skali utrudnieñ oraz zakresu zmian 

uwarunkowañ.

Przy „drobnych” zamkniêciach, wystarczy korekta kilku 

poci¹gów, niekiedy przesuniêcie kolejnych kilku w celu 

wype³nienia powsta³ych w rozk³adzie jazdy luk 

pomiêdzy poci¹gami.

Przy powa¿nych utrudnieniach – powoduj¹cych np. 

wstrzymanie ruchu na ca³ym odcinku lub zamkniêcie 

jednego z dwóch torów na odcinku z intensywnym 

ruchem  zasadnicze dzia³ania polegaj¹ na:

?wypracowaniu pomiêdzy zarz¹dc¹ infrastruktury 

i przewoŸników zmienionej organizacji ruchu 

poci¹gów (decyzje o odwo³aniu lub ograniczeniu 

liczby poci¹gów) oraz ich wybór;

?opracowaniu wspólnie z zarz¹dc¹ rozk³adu mini-

malizuj¹cego skutki utrudnieñ, koncentruj¹c 

siê na maksymalizacji korzyœci dla wiod¹cej grupy 

pasa¿erów. W przypadku linii w aglomeracji 

warszawskiej takim za³o¿eniem jest koncentracja 

na opracowaniu korzystnego rozk³adu w godzinach 

porannych w kierunku Warszawy, a w porze popo-

³udniowej – z Warszawy w kierunku jej otoczenia. 

Zazwyczaj odbywa siê to kosztem jakoœci oferty w 

kierunkach przeciwnych do g³ównego potoku pod-

ró¿nych. Zasadnicz¹ przes³ank¹ w tym przypadku 

jest œcis³a koordynacja przewozów ró¿nych prze-

woŸników (w miarê istniej¹cych mo¿liwoœci);

?koncentracji dzia³añ optymalizacyjnych dla godzin 

szczytu przewozowego;

?wprowadzeniu rozwi¹zañ kompensuj¹cych utru-

dnienia: honorowanie biletów, organizowanie ko-

munikacji zastêpczej.

W ostatnich latach nast¹pi³ znacz¹cy renesans prze-

wozów kolejowych w obs³udze aglomeracji warszaw-

skiej. Dlatego stali u¿ytkownicy kolei, jak i rzesze 

podró¿nych pozyskanych do systemu przewozów ko-

lejowych musz¹ mieæ zapewnion¹ obs³ugê na maksy-

malnym poziomie z punktu widzenia zestawienia mo¿li-

woœci infrastrukturalnych z zapotrzebowaniem na prze-

wozy.

W skali roku zadania przewozowe Metra War-

szawskiego wynosz¹ 25 mln kilometrów, Tram-

wajów Warszawskich ponad dwukrotnie wiêcej 

(52 mln). Najwiêksze zadanie przewozowe 

realizuj¹ Miejskie Zak³ady Autobusowe – 82 mln 

kilometrów. Rocznie wszystkie pojazdy komuni-

kacji miejskiej pokonuj¹ wiêcej kilometrów (ok. 

160 mln km), ni¿ wynosi odleg³oœæ z Ziemi do 

S³oñca (149,6 mln km). 

W ci¹gu nieca³ych 5 lat (4 lata i 11,5 miesi¹ca) 

warszawskie tramwaje, autobusy i metro pokonuj¹ 

drogê równ¹ d³ugoœci orbity Ziemi wokó³ S³oñca, 

czyli tyle, ile Ziemia pokonuje w ci¹gu roku 

okr¹¿aj¹c S³oñce.

Codziennie pojazdy wszystkich przewoŸników 

pracuj¹cych na zlecenie ZTM pokonuj¹  521 763 

km. To wiêcej, ni¿ wynosi odleg³oœæ z Ziemi do 

Ksiê¿yca (384 403 km) i wartoœæ 13 obwodów 

równikowych Ziemi. 

(NIE)KOSMICZNE 
ODLEG£OŒCI

Najczêœciej kursuj¹ce linie autobusowe 

notuj¹ ok. 150 odjazdów w ci¹gu doby! 

Do obs³ugi takich linii (np. 189 czy 190) 

trzeba zaanga¿owaæ minimum 30 wo-

zów. Codziennie na ulice warszawskiej 

aglomeracji wyje¿d¿a prawie 300 linii 

autobusowych, tramwajowych, kolejo-

wych i metra. £¹cznie pokonuj¹ wiêksz¹ 

liczbê wozokilometrów, ni¿ wynosi 

odleg³oœæ z Ziemi do Ksiê¿yca. 
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PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI KROK PO KROKU...

GDZIE KUPIÆ BILETY ZTM?

Kupuj¹c bilet na warszawsk¹ komunikacjê miejsk¹ ka¿dy znajdzie coœ dla siebie. I nie 

chodzi tu tylko o szerok¹ ofertê taryfow¹, ale tak¿e o rozbudowan¹ sieæ dystrybucji 

biletów. Osoby o tradycyjnych upodobaniach maj¹ do dyspozycji ponad 1400 

stacjonarnych punktów sprzeda¿y, gdzie zostan¹ obs³u¿one przez kasjera lub 

sprzedawcê. Pasa¿erowie, którym przede wszystkim zale¿y na czasie mog¹ wybieraæ 

pomiêdzy automatami biletowymi, biletem przez komórkê oraz biletem on-line. 

Najpopularniejszym kana³em dystrybucji biletów ZTM 

pozostaj¹ stacjonarne punkty sprzeda¿y. Osoby 

korzystaj¹ce z komunikacji miejskiej mog¹ kupiæ bilety 

kartonikowe oraz zakodowaæ kontrakty na Warszawskiej 

Karcie Miejskiej w ponad 1400 punktach, znajduj¹cych

siê w Warszawie i wybranych podwarszawskich 

miejscowoœciach. Bilety s¹ dostêpne m.in. w kioskach,

sklepach, urzêdach pocztowych oraz Punktach Obs³ugi 

Pasa¿erów ZTM. Szczegó³owe informacje o lokalizacjach 

punktów oraz wyszukiwarka zosta³y zamieszczone na 

stronie internetowej www.ztm.waw.pl, w zak³adce 

„znajdŸ punkt sprzeda¿y”.

Coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywaj¹ automaty bile-

towe. Pasa¿erowie maj¹ do dyspozycji trzy rodzaje 

automatów biletowych: stacjonarne, mobilne i po-

jazdowe. 

Obecnie w Warszawie i s¹siaduj¹cych z ni¹ miejs-

cowoœciach ustawionych jest ponad 300 stacjonarnych 

Stacjonarne punkty sprzeda¿y

Automaty biletowe

Bilety krótkookresowe 
wg sposobu sprzeda¿y 
(dane za listopad 2012 r.) 

74,22%

0,42% 0,65%
24,71%

stacjonarne automaty biletowe

mobilne automaty biletowe

sprzeda¿ przez telefon komórkowy

pozosta³a sprzeda¿

Pasazera
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automatów biletowych. Wiêkszoœæ znajduje siê w stolicy, 

przede wszystkim przy stacjach metra, przystankach 

kolejowych oraz wêz³ach przesiadkowych. Mobilne 

automaty biletowe s¹ zainstalowane w wybra-

nych autobusach, tramwajach oraz wszystkich 

poci¹gach Szybkiej Kolei Miejskiej. Od 2012 roku, w 

autobusach Miejskich Zak³adów Autobusowych 

montowany jest nowy typ automatów – biletomaty 

pojazdowe. Podstawowe ró¿nice pomiêdzy „trady-

cyjnymi” automatami mobilnymi a automatami pojaz-

dowymi sprowadzaj¹ siê do rodzaju sprzedawanych 

biletów oraz sposobu p³atnoœci.

G³ówn¹ zalet¹ automatów biletowych jest fakt, ¿e s¹ one – 

w przeciwieñstwie do stacjonarnych punktów sprzeda¿y 

– czynne ca³¹ dobê. Poza tym mo¿na w nich szybko kupiæ 

bilet bez koniecznoœci szukania POP-u czy kiosku i stania 

w kolejce.

Wygodne rozwi¹zanie, jakim jest mo¿liwoœæ zakupu 

biletu na komunikacjê miejsk¹ przez komórkê zosta³o 

wprowadzone w 2008 roku. Obecnie bilety ZTM mo¿na 

kupiæ za pomoc¹ trzech systemów: mPay, SkyCash i 

moBILET. G³ówna zaleta biletu przez komórkê to 

dostêpnoœæ biletu 24 godziny na dobê, bez wzglêdu na 

miejsce, dzieñ czy godzinê.

Za pomoc¹ aplikacji na stronie internetowej Zarz¹du 

Transportu Miejskiego, w zak³adce „kup bilet on-line”, 

mo¿na kupiæ bilety okresowe ZTM: 30- i 90-dniowe oraz 

Bilet Seniora. Przy zakupie biletu po raz pierwszy, nale¿y 

za³o¿yæ konto w zak³adce „kup bilet on-line” oraz po-

siadaæ spersonalizowan¹ Warszawsk¹ Kartê Miejsk¹. 

Transakcji mo¿na dokonaæ po zalogowaniu siê w serwisie. 

P³atnoœci s¹ realizowane za pomoc¹ przelewu bankowego 

lub karty p³atniczej.

Bilety kupione on-line nale¿y zakodowaæ w jednym ze 

specjalnie przystosowanych urz¹dzeñ. Urz¹dzenia 

koduj¹ce s¹ dostêpne na stacjach metra (przymocowane 

do œciany bocznej automatów biletowych zlokali-

zowanych przed wejœciem na perony stacji metra), w 

Punktach Obs³ugi Pasa¿erów ZTM (¯elazna 61, Centrum, 

Œwiêtokrzyska, Ratusz Arsena³, Plac Wilsona, Mary-

mont), w wybranych stacjonarnych automatach bileto-

wych Mennicy Polskiej oraz w pojazdowych automatach 

biletowych, zainstalowanych w wybranych autobusach 

Miejskich Zak³adów Autobusowych. Szczegó³owe infor-

macje o lokalizacjach urz¹dzeñ koduj¹cych zosta³y za-

mieszczone na stronie internetowej www.ztm.waw.pl, 

w zak³adce „znajdŸ punkt sprzeda¿y”.

Bilety kupione on-line, ale niezakodowane nie upraw-

niaj¹ do korzystania z komunikacji miejskiej. 

stacjonarne automaty biletowe

sprzeda¿ przez Internet

POP-y ZTM, urzêdy pocztowe, 
punkty sprzeda¿y Mennicy Polskiej
i ASEC, inne oznakowane punkty
sprzeda¿y

64,97%

0,21%

34,81%

Bilety d³ugookresowe 
wg sposobu sprzeda¿y 
(dane za listopad 2012 r.) 

stacjonarne automaty biletowe

mobilne automaty biletowe

sprzeda¿ przez telefon komórkowy

71,50%

24,12%

3,26%1,12%

pozosta³a sprzeda¿

Bilety czasowe
wg sposobu sprzeda¿y 
(dane za listopad 2012 r.) 

Przez komórkê

Bilet on-line
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Warto pamiêtaæ, ¿e jeœli nie ma mo¿liwoœci zakupu biletu 

w kiosku, w okolicy nie ma stacjonarnego automatu 

biletowego, a w pojeŸdzie nie zainstalowano automatu 

mobilnego lub pojazdowego to bilet mo¿na kupiæ u pro-

wadz¹cego pojazd.

W autobusach i tramwajach mo¿na kupiæ bilety jedno-

razowe (bilety normalne i ulgowe). Pasa¿er, p³ac¹c za bilet 

powinien przygotowaæ odliczon¹ kwotê. Kierowca lub 

motorniczy mo¿e jednak odmówiæ sprzeda¿y biletu, gdy 

opóŸnienie pojazdu wynosi wiêcej ni¿ trzy minuty 

w stosunku do rozk³adu jazdy. Bilet kupiony u prowa-

dz¹cego pojazd nale¿y skasowaæ w najbli¿szym kasow-

niku.

Wyj¹tek wœród pojazdów warszawskiej komunikacji 

miejskiej stanowi¹ poci¹gi Szybkiej Kolei Miejskiej, 

w których kierownicy poci¹gu nie sprzedaj¹ biletów. 

We wszystkich poci¹gach SKM zamontowane s¹ 

automaty biletowe, w których mo¿na kupiæ bilety 

czasowe, jednorazowe i krótkookresowe.

Przypominamy istotn¹ informacj¹ dla pasa¿erów 

– brak mo¿liwoœci zakupu biletu w mobilnym 

automacie biletowym lub u prowadz¹cego pojazd 

nie zwalnia go z odpowiedzialnoœci za przejazd 

bez wa¿nego biletu. 

Miejscami, w których pasa¿erowie najchêtniej kupuj¹ 

bilety ZTM pozostaj¹ stacjonarne punkty sprzeda¿y, czyli 

np. kioski, sklepy i Punkty Obs³ugi Pasa¿erów ZTM. 

Drugim najpopularniejszym kana³em dystrybucji s¹ 

stacjonarne automaty biletowe. Coraz wiêkszym 

zainteresowaniem – w przypadku biletów krótkook-

resowych, czasowych i jednorazowych – ciesz¹ siê 

automaty mobilne.

Kioski najpopularniejsze

U prowadz¹cego pojazd

Bilety jednorazowe
wg sposobu sprzeda¿y 
(dane za listopad 2012 r.) 

6,39%
18,36%

71,85%

0,21% 3,19%

stacjonarne automaty biletowe

mobilne automaty biletowe

sprzeda¿ przez telefon komórkowy

pozosta³a sprzeda¿

sprzeda¿ uzupe³niaj¹ca w pojazdach przez prowadz¹cych pojazdy

STACJONARNE AUTOMATY BILETOWE MOBILNE AUTOMATY BILETOWE POJAZDOWE AUTOMATY BILETOWE

LOKALIZACJA

Warszawa (przede wszystkim stacje metra, 
przystanki kolejowe, wêz³y przesiadkowe) 
oraz s¹siaduj¹ce z ni¹ miejscowoœci

* Szczegó³owe lokalizacje automatów biletowych dostêpne s¹ na 
stronie internetowej ZTM, w zak³adce „znajdŸ punkt sprzeda¿y”

wybrane autobusy, tramwaje i wszystkie 
poci¹gi Szybkiej Kolei Miejskiej 

wybrane autobusy Miejskich Zak³adów 
Autobusowych 

RODZAJE 
SPRZEDAWANYCH
BILETÓW

bilety kartonikowe: czasowe, jednorazowe, 
krótkookresowe

bilety d³ugookresowe kodowane na Warszaw-
skiej Karcie Miejskiej, karcie City Handlowy, 
Elektronicznej Legitymacji Uczniowskiej, Elektro-
nicznej Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej 
Legitymacji Doktoranckiej i Karcie Kibica 

bilety kartonikowe: czasowe, jednorazowe, 
krótkookresowe 

bilety pojazdowe, czyli bilety uprawniaj¹ce 
do przejazdu wy³¹cznie œrodkiem komuni-
kacji miejskiej, w którym zosta³y kupione 

* Uwaga! Biletów pojazdowych nie 
trzeba kasowaæ!

bilety okresowe kodowane na Warszawskiej 
Karcie Miejskiej, karcie City Handlowy, Elektro-
nicznej Legitymacji Uczniowskiej, Elektronicznej 
Legitymacji Studenckiej, Elektronicznej Legity-
macji Doktoranckiej i Karcie Kibica: dobowe, 
3-dniowe, 30-dniowe, 90-dniowe, Bilet Seniora 

SPOSÓB
P£ATNOŒCI

gotówka (banknoty i monety od 10 gr wzwy¿)

karta p³atnicza

tylko monety tylko karta p³atnicza

WERSJE JÊZYKOWE
INSTRUKCJI
OBS£UGI

polska, angielska, niemiecka, rosyjska polska, angielska, niemiecka, rosyjska polska, angielska, niemiecka, rosyjska

*Uwaga! Za bilety nale¿y p³aciæ banknotami 
o nomina³ach adekwatnych do wartoœci biletów!
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mPay SkyCash moBILET

POBRANIE 
APLIKACJI
NA TELEFON
KOMÓRKOWY
I REJESTRACJA 
W SYSTEMIE

1. Jeœli masz telefon w sieci Orange, Plus 
lub Play, zadzwoñ pod bezp³atny 
nr tel. *145#.

2. Jeœli masz telefon w sieci T-mobile, 
zadzwoñ pod nr tel. 791 145 145 
(po³¹czenie awaryjne i g³osowe; 
op³ata wg stawek operatora).

3. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹ lektora.

Za pomoc¹ strony www
1. WejdŸ na stronê 

i kliknij w prawym górnym rogu 
przycisk 

2. Wpisz nr tel. oraz kod z obrazka 
i przejdŸ dalej.

3. Na podany nr tel. otrzymasz has³o 
dostêpu do aplikacji SkyCash.

4. Uzupe³nij formularz o has³o przes³ane 
SMS-em, imiê i nazwisko, adres e-mail 
oraz ustal numer PIN do zatwierdzania 
transakcji.

5. Po zatwierdzeniu formularza otrzymasz 
SMS-a z linkiem do aplikacji SkyCash.

6. PrzejdŸ do adresu, pobierz aplikacjê 
i zarejestruj siê.

www.skycash.com.pl
 

„Zarejestruj siê”.

Za pomoc¹ strony www
1. WejdŸ na stronê i kliknij 

w prawym górnym rogu w przycisk 

2. Wpisz numer telefonu, adres e-mail oraz 
ustal has³o.

3. Otrzymasz zwrotnego SMS-a z linkiem 
do pobrania aplikacji moBILET.

4. Pobierz aplikacjê i zarejestruj siê .

www.mobilet.pl 

„Wypróbuj”.

Przelew internetowy
1. WejdŸ na stronê  (zak³adka 

).

2. Podaj nr tel. i kwotê zasilenia.

3. Wybierz formê p³atnoœci Kliknij przycisk 
.

www.mpay.pl
„panel zasileñ”

„Zasilenie”

Za pomoc¹ telefonu komórkowego
1. Wyœlij pustego SMS-a na nr tel. 

  (op³ata wg stawek 
operatora).

2. Otrzymasz zwrotnego SMS-a z linkiem 
do aplikacji.

3. Pobierz aplikacjê i zarejestruj siê.

510 510 205

Za pomoc¹ telefonu komórkowego
1. Wyœlij SMS-a o treœci  na 

nr tel.  (koszt 0,50 z³ plus VAT).

2. Otrzymasz zwrotnego SMS-a z linkiem 
do pobrania aplikacji moBILET.

3. Pobierz aplikacjê i zarejestruj siê.

MOBILET
7055

Z karty p³atniczej MasterCard
1. Zarejestruj kartê p³atnicz¹ na portalu 

2. Jeœli masz telefon w sieci Orange, Plus 
lub Play, wybierz na klawiaturze telefonu 
kod , gdzie XXX oznacza 
kwotê do³adowania w z³otych, a nastêp-
nie potwierdŸ transakcjê kodem  
znajduj¹cym siê na odwrocie karty.

3. Jeœli masz telefon w sieci , zadz-
woñ pod nr tel.  i po komu-
nikacie lektora wprowadŸ kod , 
nastêpnie wprowadŸ kwotê zasilenia 
i potwierdŸ gwiazdk¹ (*), nastêpnie 
wprowadŸ kwotê groszy i potwierdŸ 
gwiazdk¹ (*); na koniec podaj kod  
znajduj¹cy siê na odwrocie karty.

www.cardmobile.pl.

*145*999*XXX#

CVC2

T-mobile
791 145 145

*999

CVC2

Tradycyjny przelew bankowy
1. Numer rachunku, na który nale¿y wyko-

naæ przelew: (Raiffeisen Bank Polska) 

2. Tytu³ przelewu: nale¿y wpisaæ 
.

42 1750 0009 0000 0000 0711 1088.

9-cyfrowy numer telefonu

Przelew bankowy na konto SkyCash
Numer konta SkyCash – na który nale¿y 
dokonywaæ wp³at – jest dostêpny na 
stronie internetowej  
(zak³adka ).

www.skycash.com.pl
„Mój SkyCash”

Za pomoc¹ przegl¹darki w telefonie 
komórkowym
1. Wpisz w przegl¹darce telefonu komór-

kowego adres 

2. Pobierz aplikacjê i zarejestruj siê.

m.skycash.com.

Zasilenie ekspresowe
WejdŸ na stronê  na 
Portal u¿ytkownika i skorzystaj z serwisu 

.

www.mobilet.pl

P³atnoœci.pl

Przelew natychmiastowy
1. WejdŸ na stronê 

> Mój SkyCash > Do³aduj konto.

2. Podaj numer telefonu, wybierz kwotê 
zasilenia oraz sposób p³atnoœci 
(dotpay lub Przelewy 24) i potwierdŸ 
transakcjê.

www.skycash.com.pl 

Z karty p³atniczej
1. WejdŸ w telefonie komórkowym do 

aplikacji SkyCash  i wybierz: Us³ugi > 
Zasilenia SkyCash > Zasilenie z karty.

2. Wpisz kwotê zasilenia oraz kod 
 /  (kody CVV2 i CVC2 to 

trzy ostatnie cyfry numeru znajduj¹-
cego siê na odwrocie karty).

3. ZatwierdŸ transakcjê kodem PIN.

CVV2 CVC2

ZASILENIE KONTA

Zasilenie standardowe 

1. WejdŸ na stronê  > 
Portal u¿ytkownika > Zasilenie konta.

2. SprawdŸ swój indywidualny rachunek 
rozliczeniowy.

3. Zasil konto.

www.mobilet.pl

Przekaz pocztowy
1. Nazwa i adres odbiorcy: 

2. Numer rachunku odbiorcy: 
.

mPay SA, 
ul. Grochowska 21A, Warszawa.

42 1750 0009 0000 0000 0711 1088

SMS Premium
1. Wyœlij SMS-a o treœci „ZTM” pod 

nr tel.  (op³ata 3 z³ plus VAT).

2. Konto zostanie do³adowane kwot¹ 
1,5 z³ netto.

7355
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mPay SkyCash moBILET

Przelew - za pomoc¹ telefonu komór-
kowego - od innego u¿ytkownika 
SkyCash
1. W przypadku, gdy dana osoba posiada 

konto w systemie SkyCash – jej konto 
zostanie automatycznie zasilone kwot¹ 
przelewu.

2. W przypadku, gdy dana osoba nie 
posiada konta w systemie SkyCash – 
zostanie poinformowana o przelewie 
i po zarejestrowaniu siê w systemie, 
œrodki pieniê¿ne zasil¹ jej konto. 
Je¿eli nie zarejestruje siê w systemie 
– œrodki wróc¹ na konto osoby, która 
dokona³a przelewu.

bilety czasowe (20-, 40-, 60-minutowe), 
krótkookresowe (dobowe, 3-dniowe).

bilety jednoprzejazdowe, czasowe (20-, 40-, 
60-minutowe), krótkookresowe (dobowe, 
3-dniowe).

bilety jednoprzejazdowe, czasowe (20-, 40-, 
60-minutowe), krótkookresowe (dobowe, 
3-dniowe).

Wybór i zakup biletu z menu
1. Zadzwoñ pod bezp³atny numer telefo-

nu  (dla klientów sieci Orange, 
Plus, Play) lub pod numer telefonu 

 (po³¹czenie awaryjne 
i g³osowe dla wszystkich sieci; op³ata 
wg stawek operatora).

2. Postêpu zgodnie z instrukcj¹ lektora,

3. PotwierdŸ transakcjê kodem PIN, 
zdefiniowanym podczas aktywacji 
us³ugi.

*145#

791 145 145

Wybór i zakup biletów przy u¿yciu krót-
kich kodów (dla sieci Orange, Plus, Play)

Wybierz bezp³atny numer telefonu *145* 
i odpowiedni kod:

20-minutowy

40-minutowy

60-minutowy

1+2

1+2

1+2

*145*220020#

*145*220040#

*145*220060#

1. WejdŸ w telefonie komórkowym do apli-
kacji SkyCash i wybierz: Us³ugi > Bilety 
> ZTM Warszawa (Wyboru operatora 
nale¿y wykonaæ podczas pierwszego 
zakupu biletu. Aplikacja zapamiêta 
ustawienia u¿ytkownika i przy kolejnej 
transakcji pominie ten krok. Operatora 
mo¿na zmieniæ wybieraj¹c zak³adkê 

).

2. WejdŸ w zak³adkê  > wybierz 
bilet normalny lub ulgowy > wybierz 
rodzaj biletu: jednorazowy, czasowy, 
krótkookresowy > okreœl liczbê biletów,

3. ZatwierdŸ transakcjê.

„Zmieñ operatora”

„Kup bilet”

1. WejdŸ w telefonie komórkowym do 
aplikacji moBILET i wybierz zak³adkê 

2. Wybierz bilet z listy.

3. PotwierdŸ transakcjê.

„Skasuj Bilet”.

ZASILENIE KONTA
cd.

RODZAJE
SPRZEDAWANYCH
BILETÓW

BILET STREFA KOD BILETU

dobowy

3-dniowy

1+2

1+2

*145*221101#

*145*222101#

*145*221103#

*145*222103#

Wybór i zakup biletów przy u¿yciu 
krótkich kodów (pozosta³e sieci i tryb 
g³osowy)

1. Wybierz numer telefonu  
(op³ata wg stawek operatora).

2. WprowadŸ 6-cyfrowy kod biletu 
i potwierdŸ gwiazdk¹ (*).

3. WprowadŸ kod PIN, zdefiniowany 
podczas aktywacji us³ugi.

791 145 145

ZAKUP BILETU

1

1

20-minutowy

40-minutowy

60-minutowy

1+2

1+2

1+2

220020*

220040*

dobowy
1+2

220060*

221101*

222101*

1

BILET STREFA KOD BILETU

3-dniowy
1+2

221103*

222103*

1
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mPay SkyCash moBILET

Ustawienie ulgi
1. Wybierz bezp³atny numer telefonu 

 (dla klientów sieci Orange, 
Plus, Play) lub nr  
(po³¹czenie awaryjne i g³osowe dla 
wszystkich sieci; op³ata wg stawek 
operatora).

2. Postêpuj zgodnie z instrukcj¹ 
w menu tekstowym lub wskazów-
kami lektora.

*145#
791 145 145

1. Bilety kupione przez komórkê nie 
sumuj¹ siê, czyli nie mo¿na przed³u-
¿yæ wa¿noœci biletu kupuj¹c kolejny. 
Przyk³adowo, nastêpny bilet 3-dnio-
wy nale¿y kupiæ po up³ywie terminu 
wa¿noœci poprzedniego. 

2. Korzystaj¹c z biletów kupionych 
przez komórkê, do strefy biletowej 
metra mo¿na wejœæ otwieraj¹c 
bramkê kartonikow¹ wejœciówk¹ 
wielokrotnego u¿ytku (do pobrania 
w Punktach Obs³ugi Pasa¿erów ZTM 
oraz u dy¿urnego stacji). Mo¿na 
równie¿ zjechaæ na peron wind¹. 

3. Na podstawie biletów dobowych 
i 3-dniowych, kupionych przez ko-
mórkê – w ramach oferty Wspólny 
Bilet ZTM-KM-WKD – mo¿na tak¿e 
podró¿owaæ poci¹gami Kolei Mazo-
wieckich i Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Osoby posiadaj¹ce bilet 
wa¿ny w 1. i 2. strefie mog¹ równie¿ 
korzystaæ z autobusów linii lokal-
nych „L”. 

ZAKUP BILETU
cd.

1. Bilety kupione przez komórkê nie 
sumuj¹ siê, czyli nie mo¿na przed³u-
¿yæ wa¿noœci biletu kupuj¹c kolejny. 
Przyk³adowo, nastêpny bilet 3-dnio-
wy nale¿y kupiæ po up³ywie terminu 
wa¿noœci poprzedniego. 

2. Korzystaj¹c z biletów kupionych 
przez komórkê, do strefy biletowej 
metra mo¿na wejœæ otwieraj¹c 
bramkê kartonikow¹ wejœciówk¹ 
wielokrotnego u¿ytku (do pobrania 
w Punk tach Obs³ugi Pasa¿erów ZTM 
oraz u dy¿urnego stacji). Mo¿na 
równie¿ zjechaæ na peron wind¹. 

3. Na podstawie biletów dobowych 
i 3-dniowych, kupionych przez ko-
mórkê – w ramach oferty Wspólny 
Bilet ZTM-KM-WKD – mo¿na tak¿e 
podró¿owaæ poci¹gami Kolei Mazo-
wieckich i Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Osoby posiadaj¹ce bilet 
wa¿ny w 1. i 2. strefie mog¹ równie¿ 
korzystaæ z autobusów linii lokal-
nych „L”. 

4. Nowi u¿ytkownicy systemu SkyCash, 
po pobraniu aplikacji i rejestracji, 
jeszcze przed zasileniem konta mog¹ 
kupiæ bilet do wartoœci 4 z³. Promocja 
dotyczy nowych u¿ytkowników 
z zerowym stanem konta, którzy nie 
dokonali jeszcze ¿adnych transakcji. 

5. W systemie SkyCash mo¿na kupiæ 
dowoln¹ liczbê biletów tego samego 
rodzaju. Oznacza to, ¿e za pomoc¹ 
jednego telefonu komórkowego 
mo¿na kupiæ bilety dla wszystkich 
podró¿uj¹cych razem osób. 

1. Bilety kupione przez komórkê nie 
sumuj¹ siê, czyli nie mo¿na przed³u-
¿yæ wa¿noœci biletu kupuj¹c kolejny. 
Przyk³adowo, nastêpny bilet 3-dnio-
wy nale¿y kupiæ po up³ywie terminu 
wa¿noœci poprzedniego. 

2. Korzystaj¹c z biletów kupionych 
przez komórkê, do strefy biletowej 
metra mo¿na wejœæ otwieraj¹c 
bramkê kartonikow¹ wejœciówk¹ 
wielokrotnego u¿ytku (do pobrania 
w Punk-tach Obs³ugi Pasa¿erów ZTM 
oraz u dy¿urnego stacji). Mo¿na 
równie¿ zjechaæ na peron wind¹. 

3. Na podstawie biletów dobowych 
i 3-dniowych, kupionych przez ko-
mórkê – w ramach oferty Wspólny 
Bilet ZTM-KM-WKD – mo¿na tak¿e 
podró¿owaæ poci¹gami Kolei Mazo-
wieckich i Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Osoby posiadaj¹ce bilet 
wa¿ny w 1. i 2. strefie mog¹ równie¿ 
korzystaæ z autobusów linii lokal-
nych „L”. 

4. Nowi u¿ytkownicy systemu moBILET 
otrzymuj¹ na starcie 3 z³. Wykorzys-
tana kwota jest potr¹cana przy pier-
wszym zasileniu konta. 

INFORMACJE
DODATKOWE
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Wydawaæ by siê mog³o, ¿e nie ma nic prostszego – 

wystarczy pozostawiæ wszystko tak, jak by³o. Ewen-

tualnie wytyczyæ dodatkowo liniê pomiêdzy punk-

tem A i punktem B, przebiegaj¹c¹ w pobli¿u 

punktów C i D oraz skierowaæ liniê ulic¹ X zamiast 

Y. Nic bardziej mylnego… Œwiat siê zmienia – 

zmienia siê równie¿ komunikacja i priorytety. Nie-

które dotychczasowe rozwi¹zania ju¿ nie spraw-

dzaj¹ siê, na niektóre nas po prostu nie staæ, a z 

czêœci trzeba wreszcie zrezygnowaæ. Miasto rozwija 

siê, powstaj¹ nowe arterie, zmieniaj¹ siê równie¿ 

przyzwyczajenia czêœci pasa¿erów. W uk³adzie ko-

munikacyjnym musi to wszystko byæ uwzglêdnione. 

System ma byæ na tyle atrakcyjny, by zachêcaæ 

mieszkañców do korzystania z komunikacji.

Za³o¿enia przyjête przez ZTM przy planowaniu 

i zarz¹dzaniu uk³adem komunikacyjnym s¹ proste - 

g³ównym celem jest zapewnienie jak najszybszego 

przejazdu mo¿liwie najwiêkszej liczbie u¿ytkow-

ników. Czas oczekiwania pasa¿erów na przystan-

kach powinien byæ relatywnie krótki, a pojazdy 

maj¹ kursowaæ z wysok¹ czêstotliwoœci¹. Priorytet 

w stolicy (zgodnie z zapisami znajduj¹cymi siê 

w „Strategii…”) ma oczywiœcie komunikacja szyno-

wa, natomiast autobusy pe³ni¹ rolê uzupe³niaj¹c¹.

Zarz¹d Transportu Miejskiego stara siê kszta³towaæ 

uk³ad w ten sposób, by zapewniæ maksymaln¹ licz-

bê dostêpnych miejsc w ramach sieci i jak najwy¿sz¹ 

czêstotliwoœæ kursowania najwa¿niejszych linii. 

Uk³ad jest stale przekszta³cany i modyfikowany, by 

by³ jak najbardziej czytelny – to w³aœnie tzw. 

marszrutyzacja linii komunikacyjnych (temat 

zostanie szczegó³owo omówiony w jednym z kolej-

nych artyku³ów).

Uk³ad komunikacyjny tworzy zespó³ naczyñ po³¹-

czonych – zmiana jednego elementu wymaga 

korekty innego. Dlatego uruchomienie czy zmiana 

jakiejkolwiek linii poprzedzaj¹  badania i analizy, 

uwzglêdniaj¹ce nie tylko logistykê, ale równie¿ 

czynniki spo³eczne.

Na przyk³ad, przed ustaleniem przebiegu trasy linii
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TRANSPORT ZBIOROWY OD KUCHNI...

PLANOWANIE UK£ADU KOMUNIKACYJNEGO
UK£ADANIE TRAS ORAZ BUDOWANIE NOWYCH PO£¥CZEÑ

Sto³eczna komunikacja to olbrzymi system. Tysi¹ce pojazdów przewozi codziennie kilka 

milionów pasa¿erów, którzy chc¹ jak najszybciej dotrzeæ do celu – pracy, szko³y, domu. 

Zapewnienie im bezpiecznej podró¿y i sprawnie funkcjonuj¹cej komunikacji to wyzwanie 

nie lada, bowiem warszawski uk³ad komunikacyjny jest bardzo skomplikowany – w stolicy 

funkcjonuje wiele ró¿nych œrodków transportu (kolej, metro, autobusy i tramwaje). 



tramwajowej czy kolejowej trzeba gruntownie prze-

studiowaæ zagospodarowanie przestrzenne po-

szczególnych rejonów miasta, wieloletnie plany 

urbanistyczne oraz przyjrzeæ siê istniej¹cej i plano-

wanej infrastrukturze transportowej.

Uruchomienie musi poprzedziæ analiza prognoz 

ruchu wystêpuj¹cego w uk³adzie dróg transpor-

towych oraz priorytetów stosowanych w ruchu dla 

pojazdów transportu publicznego na poszczegól-

nych odcinkach dróg. Dodatkowo nale¿y przea-

nalizowaæ lokalizacje wêz³ów przesiadkowych, 

których „zadaniem” jest integracja ró¿nych rodza-

jów i œrodków transportu (samochodowy indywi-

dualny, publiczny autobusowy i kolejowy, rowe-

rowy).

To nie wszystko. Trzeba jeszcze wybraæ, jaki œrodek 

transportu bêdzie obs³ugiwa³ dan¹ liniê i spraw-

dziæ, jaki typ pojazdu bêdzie móg³ obs³u¿yæ dan¹ in-

frastrukturê komunikacyjn¹. Okreœliæ charakterys-

tykê i rodzaj linii (wed³ug ró¿nych kryteriów - 

spójnoœci sieci, funkcjonalnoœci itd.), wyznaczyæ 

zbiór zespo³ów przystankowych obs³ugiwanych na 

trasie linii i ich charakter (sta³y, na ¿¹danie) 

i sprawdziæ, jak uruchomienie danej linii wp³ynie na 

funkcjonowanie innych linii. Czy zmieni siê liczba 

pasa¿erów podró¿uj¹cych innymi liniami, co 

zyskaj¹, a co strac¹ pasa¿erowie? A przede wszys-

tkim trzeba zweryfikowaæ zgodnoœæ przebiegu trasy 

linii z za³o¿eniami okreœlonymi w „Strategii 

Zrównowa¿onego Rozwoju Systemu Transpor-

towego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne” 

i innych dokumentach przyjêtych przez w³adze 

stolicy.

Pasa¿erowie linii autobusowych powinni mieæ 

zapewnione odpowiednie strefy dojœcia – np. 

w strefie I œródmiejskiej (lewo i prawobrze¿ne 

centrum) odleg³oœæ do przystanków komunikacji 

zbiorowej nie powinna przekraczaæ 300 metrów. 

Przed uruchomieniem nowej linii trzeba równie¿ 

zbilansowaæ potrzeby przewozowe z  mo¿liwoœ-

ciami taborowymi, czyli posiadanymi œrodkami. 

Wyznaczyæ iloœæ dostêpnych miejsc w pojazdach 

poszczególnych linii (tzw. poda¿ miejsc) i okreœliæ 

czêstotliwoœæ kursowania linii w poszczególnych 

okresach czasu. 

Szacunkowa liczba przejazdów
komunikacj¹ miejsk¹ (dziennie / rocznie)

 ogó³em - 2 795 562 / 936 513 360

autobusami - 1 310 661 / 439 071 583

tramwajami - 617 045 / 206 710 115

metrem - 456 539 / 152 940 452

Szybk¹ Kolej¹ Miejsk¹ - 186 487 / 62 473 060

Warszawsk¹ Kolej¹ Dojazdow¹ - 8 571 / 2 871 176

Kolejami Mazowieckimi - 216 260 / 72 446 975
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Liczba linii komunikacyjnych
(wg stanu na koniec 2012 r.):

autobusowych dziennych ogó³em - 208 

zwyk³ych - 118

przyspieszonych - 27

ekspresowych - 4

autobusowych nocnych - 42

tramwajowych - 24

kolejowych (SKM) - 4

(wg stanu za 11 miesiêcy 2012 r.):



K O M U N I K A C J I
Z K A R T H I S T O R I I

29

TAM, GDZIE KIEDYŒ
DZWONI£Y TR AMWAJE

KoszalinKoszalin

S³upskS³upsk

OlsztynOlsztyn

Bia³ystokBia³ystok

Inowroc³awInowroc³aw
KostrzynKostrzyn

S³ubiceS³ubice

GubinGubin

OlsztynOlsztyn LegnicaLegnica

Jelenia GóraJelenia Góra

Wa³brzychWa³brzych

CieszynCieszyn

Bielsko-Bia³aBielsko-Bia³a

TarnówTarnów

Rozmieszczenie sieci tramwajowych 
w Polsce

zlikwidowane

istniej¹ce

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

Ma³o kto wie, ¿e w Polsce s¹ miasta, w których kiedyœ by³a sieæ tramwajowa. W wielu 

zrezygnowano z niej, m.in. na rzecz szybko rozwijaj¹cej siê komunikacji autobusowej. Po 

jakimœ czasie w³adze niektórych miast uzna³y wczeœniejsze decyzje za b³êdne. S¹ te¿ 

takie, które tê pomy³kê postanowi³y naprawiæ i reaktywowaæ sieæ tramwajow¹. W serii 

artyku³ów opiszemy historiê zlikwidowanych sieci tramwajowych w 15 miastach.

dzu, Elbl¹gu, Toruniu i Gorzowie 

Wielkopolskim, jednak dziêki opo-

rowi mieszkañców tych  miast, kur-

sowanie tramwajów uda³o siê utrzy-

maæ do dziœ. 

Warto dodaæ, ¿e  w  Wa³brzychu i 

Olsztynie mocn¹ konkurencj¹ dla 

tramwajów by³a sieæ trolejbusów. 

Czêsto tramwaje zastêpowano linia-

Na terytorium dzisiejszej Polski ist-

nia³o wiêcej sieci tramwajowych, ni¿ 

jest ich obecnie. Te zlikwidowane  

znajdowa³y siê w mniejszych mias-

tach i by³y krótkie, czêsto liczy³y do 

ok. 10 km d³ugoœci. Doœæ charak-

terystyczny dla wiêkszoœci z nich by³ 

1000-milimetrowy rozstaw szyn.

Czêœæ sieci zlikwidowano jeszcze 

przed wojn¹, a w trzech miastach 

zawieszono kursowanie tramwajów 

w momencie zakoñczenia II wojny 

œwiatowej, kiedy zmieni³a siê sytu-

acja geopolityczna i granice w tej 

czêœci Europy. 

Jednak najwiêkszy kres komuni-

kacji tramwajowej  przypad³ na lata 

50. i 60. XX wieku. W wiêkszoœci 

przypadków likwidacja tramwajów  

by³a efektem ogólnoœwiatowego 

trendu, czyli wspierania rozwoju 

motoryzacji i wypierania transportu 

szynowego z miast i regionów. 

Tramwaj w œwiadomoœci ówczes-

nych w³adz, a tak¿e w œwiadomoœci 

spo³ecznej, jawi³ siê jako prze¿ytek, 

symbol minionych czasów, pojazd 

powolny i nienowoczesny. W 

powojennych opracowaniach pla-

nistycznych wskazywano na ko-

niecznoœæ likwidacji 11 sieci tram-

wajowych w mniejszych miastach 

Polski, m.in. w  S³upsku, Olsztynie, 

Wa³brzychu, Bielsku-Bia³ej. Likwi-

dacjê linii zalecano te¿ w Grudzi¹-

mi autobusowymi. Taka zmiana nie 

wymaga³a wielkich nak³adów finan-

sowych, a autobusy  by³y œrodkiem 

transportu bardziej mobilnym i 

bardziej elastycznym w eksplo-

atacji.

Negatywne skutki likwidacji sieci 

tramwajowych w mniejszych mias-

tach zaczêto odczuwaæ  doœæ szybko, 

bo ju¿ na prze³omie lat 70. i 80. 

ubieg³ego wieku. Coraz wiêkszy  

ruch ko³owy powodowa³ zat³oczenie 

„Tramwaj w œwiadomoœci 
ówczesnych w³adz, a tak¿e 
w œwiadomoœci spo³ecznej, 

jawi³ siê jako prze¿ytek, symbol 
minionych czasów, pojazd powolny 

i nienowoczesny”
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ZLIKWIDOWANE LINIE TRAMWAJOWE W POLSCE

BIA£YSTOK

URUCHOMIENIE LIKWIDACJA

BIELSKO-BIA£A

1895 1915

1895 1971

GUBIN

CIESZYN

INOWROC£AW

1904

1911

1912

1938

1921

1962

JELENIA GÓRA

KOSZALIN

1900

1911

1969

1938

KOSTRZYN 1912 1945

LEGNICA 1898 1968

OLSZTYN 1907 1965

S£UBICE 1898 1945

S£UPSK 1910 1959

TARNÓW 1911 1942

WA£BRZYCH 1898 1966

ZGORZELEC 1897 1945

ci¹gów komunikacyjnych, a autobusy, stoj¹ce w korkach 

ulicznych razem z samochodami, nie mog³y sprostaæ  

zwiêkszaj¹cym siê potrzebom transportowym. W niek-

tórych oœrodkach miejskich podjêto próby naprawienia  

wczeœniejszych decyzji. Plany odtworzenia linii 

tramwajowych opracowano m.in. w Wa³brzychu, 

Cieszynie i Jeleniej Górze. Od podstaw chciano te¿ 

zbudowaæ sieæ w Lublinie i P³ocku. Z przyczyn 

finansowych zamiarów tych nigdy nie zrealizowano.

W kolejnych wydaniach iZTM-u przeœledzimy losy 

tramwajów w 15 polskich miastach. Rozpiêtoœæ czasowa 

naszych zainteresowañ bêdzie doœæ du¿a, bowiem 

najwczeœniej - w 1915 roku - tramwaje zniknê³y z ulic 

Bia³egostoku, a najpóŸniej - w  1971 roku - ust¹pi³y 

miejsca samochodom i autobusom w Bielsku-Bia³ej. 

fot.: M.Szymajda, S³upskie tramwaje, wyd. Ksiê¿y M³yn, 2010 
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W stolicy Warmii i Mazur funkcjonowa³a w latach 1907–1965 niewielka, bo licz¹ca 

niespe³na 6 km, sieæ tramwajowa. Obecnie, prawie po 50 latach, ekologiczny i wydajny 

transport powraca na ulice miasta.

pasa¿erów do leœnej restauracji w Jakubowie, na pó³no-

cy miasta. W kolejnych latach sukcesywnie rozbudo-

wywano sieæ torowisk i modyfikowano przebieg ju¿ 

istniej¹cych. Olsztyñskie linie tramwajowe by³y jedno-

torowe, o rozstawie szyn 1000 mm. Do obs³ugi tras 

u¿ywano oko³o 10 wagonów silnikowych i 7 doczepnych. 

Dzia³a³a jedna zajezdnia. Powstanie i rozbudowa sieci 

tramwajowej w Olsztynie przyczyni³a siê do rozwoju 

miasta. Odk¹d j¹ uruchomiono, liczba ludnoœci niemal 

podwoi³a siê – z oko³o 27 tys. w 1905 roku, do ponad 50 

tys. w roku 1939. 

Niestety, liczne zaniedbania i trudna sytuacja gospo-

darcza lat 30. XX wieku negatywnie odbi³y siê na stanie 

infrastruktury tramwajowej w mieœcie. Starzej¹ce siê 

wagony i zu¿yte torowiska spowodowa³y spadek

Olsztyn to dziœ najwiêksze miasto w pó³nocno-

wschodniej Polsce. Le¿y 87 km od granicy z Obwodem 

Kaliningradzkim. Jest stolic¹ województwa warmiñsko-

mazurskiego. Mieszka w nim ponad 175 tys. ludzi. W 

mieœcie dzia³a kilka uczelni wy¿szych (m.in.  Uniwersy-

tet Warmiñsko-Mazurski), rozwinê³y siê te¿ liczne 

ga³êzie przemys³u (np. przemys³ oponiarski, drzewny, 

meblarski). Oprócz licznych zabytków, turystów œci¹ga 

do miasta atrakcyjne po³o¿enie, nad rzek¹ £yn¹, w 

granicach Pojezierza Olsztyñskiego

Intensywny wzrost potrzeb przewozowych w pocz¹t-

kach XX w. wymusi³ na w³adzach 25-tysiecznego 

wówczas Olsztyna podjêcie decyzji o budowie sieci 

tramwaju elektrycznego. Po rocznej budowie, 14 grud-

nia 1907 roku, uroczyœcie uruchomiono pierwsze dwie 

linie – nr 1 i 2. „Jedynka” by³a lini¹ g³ówn¹ i ³¹czy³a 

Dworzec G³ówny z mostem Œw. Jana na £ynie (w 1909 

roku wyd³u¿ono j¹ do Dworca Zachodniego – wówczas 

dworzec Olsztyn Przedmieœcie). „Dwójka” mia³a cha-

rakter bardziej rekreacyjny. W miesi¹cach wiosenno-

letnich linia cieszy³a siê du¿¹ popularnoœci¹. Dowozi³a 

„Powstanie i rozbudowa sieci tramwajowej 
w Olsztynie przyczyni³a siê do rozwoju 

miasta. Odk¹d j¹ uruchomiono, liczba ludnoœci 
niemal podwoi³a siê – z oko³o 27 tys. w 1905 

roku, do ponad 50 tys. w roku 1939.”
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Postêpuj¹ca degradacja wiekowej 

infrastruktury, trudnoœci technicz-

no-eksploatacyjne, brak nowych za-

kupów, a tak¿e konkurencja ze stro-

ny autobusów, ostatecznie przyczy-

ni³y siê do podjêcia decyzji o likwi-

dacji tramwajów. 20 listopada 1965 

roku ostatni olsztyñski tramwaj zje-

cha³ do zajezdni. 

Od tej pory trolejbusy pozosta³y 

jedynymi elektrycznymi pojazdami 

komunikacji miejskiej w Olsztynie. 

Niestety i one nie wytrzyma³y 

konkurencji z autobusami i zosta³y 

ostatecznie zlikwidowane w 1971 

roku. 

W 2006 roku zrodzi³ siê pomys³ 

przywrócenia komunikacji tram-

wajowej w mieœcie. Szanse na po-

wodzenie tej koncepcji da³ Program 

Operacyjny Rozwój Polski Wschod-

prêdkoœci podró¿owania. Sytuacji 

nie poprawi³ zakup nowych tram-

wajów. Wkrótce miejski transport 

szynowy uznano za niewydajny i 

przestarza³y. Planowano zast¹piæ go 

trolejbusami, które próbnie wpro-

wadzono na trasê w pocz¹tku lat 40. 

Zast¹piono nimi tramwaje na linii 2. 

Trolejbusy jeŸdzi³y do koñca II 

wojny œwiatowej. 

22 stycznia 1945 roku Olsztyn zosta³ 

zajêty przez Armiê Czerwon¹, która 

zniszczy³a znaczn¹ czêœæ zabudowy i 

infrastruktury. Po oddaniu miasta 

polskiej administracji przyst¹piono 

do remontu dwóch ocala³ych wago-

nów i udra¿niania torowisk. Zaczêto 

odbudowê spalonej zajezdni. W 

kwietniu 1946 roku uruchomiono 

pierwsz¹ liniê, obs³ugiwan¹ jednym 

wagonem silnikowym. W miarê 

mo¿liwoœci, wprowadzano do ruchu 

kolejne wozy (kilka przekaza³ po-

bliski Elbl¹g) i otwierano dalsze od-

cinki torowisk u¿ywanych przed 

wojn¹. Uruchomiono te¿ trolejbusy. 

W 1947 roku w Olsztynie funkcjo-

nowa³y ju¿ 3 linie komunikacji miej-

skiej. Po mieœcie kursowa³o 6 pojaz-

dów tramwajowych i 3 trolejbusy. W 

ci¹gu kolejnych osiemnastu lat, sieæ 

tramwajowa nie by³a ani rozbudo-

wywana, ani znacz¹co moderni-

zowana. Ograniczano siê jedynie do 

bie¿¹cego utrzymania ruchu. 

niej. Jedno z jego dzia³añ zak³ada³o 

realizacjê projektów z zakresu trans-

portu publicznego w piêciu mias-

tach wojewódzkich Polski Wschod-

niej. Po kilkuletnich wnikliwych 

analizach opracowano ostateczny 

przebieg tras nowych linii, tym 

razem o wiele d³u¿szych, ni¿ przed 

rokiem 1965. Budowa torowisk  roz-

poczê³a siê w 2012 roku i ma potr-

waæ do po³owy roku 2014. 

Nowa sieæ tramwajowa w Olsztynie 

ma mieæ 10,5 km d³ugoœci i rozpo-

czynaæ siê bêdzie, jak kiedyœ, przy 

Dworcu G³ównym. Zakoñczy siê na 

osiedlu Jaroty – najwiêkszej, pod 

wzglêdem liczby mieszkañców, 

dzielnicy miasta. Zbudowane maj¹ 

byæ te¿ dwa odga³êzienia – do Sta-

rego Miasta oraz do kampusu uni-

wersyteckiego na Kortowie. Z no-

wych przystanków olsztynianie 

wsi¹d¹ do wagonów Solaris Trami-

no, które powstaj¹ w podpoznañ-

skiej fabryce autobusów i tram-

wajów.

Budowa sieci tramwajowej w Olsz-

tynie wpisuje siê w nowy œwiatowy 

trend, polegaj¹cy na rozwoju ekolo-

gicznych i wydajnych œrodków 

transportu miejskiego. Pozostaje 

mieæ nadziejê, ¿e powodzenie tego 

projektu bêdzie godnym naœlado-

wania przyk³adem dla innych pols-

kich miast, planuj¹cych moder-

nizacjê uk³adu komunikacji zbioro-

wej. 

fot.: www.tramwaje.olsztyn.eu
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TRAMWAJEM PRZEZ TAJGÊ

To tutaj, w obwodzie swierd³owskim, 

prawie 2000 km od Moskwy le¿y 

zagubiona w tajdze osada Wo³czañsk. 

Podupadaj¹ce 10-tysiêczne miastecz-

ko s³ynie z tego, ¿e posiada w³asne 

przedsiêbiorstwo tramwajowe.

Budowa tramwaju na przys³owio-

wym koñcu œwiata zwi¹zana by³a 

z wydobyciem surowców mineral-

nych, których w rejonie Uralu nie 

brakuje. Ju¿ w XIX wieku poszukiwa-

cze z³ota natrafili na z³o¿a wêgla 

brunatnego, ale jego intensywne 

wydobycie rozpoczêto w czasie II 

wojny œwiatowej, gdy w okolicy 

zaczê³o funkcjonowaæ wiele zak³adów 

przemys³owych ewakuowanych z 

Zag³êbie wêglowe mocno ju¿ pod-

upad³o, a miasteczko zamieszkuje 

obecnie tylko 10 tysiêcy osób. Mimo 

to tramwaj funkcjonuje nadal. 8-kilo-

metrowa linia na ca³ej d³ugoœci jest 

jednotorowa, a wiêc na trasie mo¿e 

znajdowaæ siê tylko jeden wagon. 

Pomiêdzy dwoma osiedlami nie ma 

¿adnych przystanków. Bardzo znisz-

czone torowisko wiedzie przez tajgê, 

zaroœniête ³¹ki i kopalniane nieu-

¿ytki. Tramwaj porusza siê z niewiel-

k¹ prêdkoœci¹, bowiem niejednokrot-

nie zdarza³o siê, ¿e wypada³ z krzy-

wych torów. S³upy trakcyjne usta-

wione w zamarzaj¹cym gruncie z tru-

dem trzymaj¹ pion, a sieæ wisi swo-

bodnie niczym sznurek do suszenia

ogarniêtej walkami czêœci ZSRR. Dla 

zaspokojenia ich potrzeb energe-

tycznych powsta³o wówczas piêæ 

odkrywkowych kopalni wêgla, a w 

tajdze wyros³y liczne osady górnicze. 

Gdy okolicê zamieszkiwa³o ju¿ 30 

tysiêcy osób, zaczêto budowaæ linie 

tramwajowe. Pierwsz¹ z nich urucho-

miono 31 grudnia 1951 roku. Liczy³a 8 

kilometrów i po³¹czy³a osadê Siewier-

nyj z osiedlem Wo³czanka. Z obu 

miejscowoœci w 1956 roku utworzono 

miasto Wo³czañsk. Wybudowano 

równie¿ drug¹ liniê, do oddalonego 

o 12 kilometrów miasteczka Kar-

pinsk. Funkcjonowa³a tylko 12 lat 

i zosta³a rozebrana, bowiem jej trasê 

musia³a przeci¹æ ogromna koparka 

transportowana z jednej odkrywki do 

drugiej.

Komunikacja tramwajowa najczêœciej kojarzona jest z du¿ymi miastami, gdzie z regu³y 

odgrywa zasadnicz¹ rolê w przewozach pasa¿erów. S¹ jednak przypadki, kiedy tramwaj 

porusza siê w zgo³a odmiennym œrodowisku, w miejscu gdzie nikt by siê go nie spodziewa³. 

Na takie tramwajowe ciekawostki mo¿na natkn¹æ siê podró¿uj¹c z dala od utartych 

szlaków, na przyk³ad w odleg³ych rejonach Rosji.

Przemys³owe pocz¹tki

Upadek
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bielizny. Czas przejazdu waha siê od 

25 do 30 minut, wiêc tramwaj poja-

wia siê na przystankach raz na go-

dzinê. Pomiêdzy godzin¹ 10 a 16 nie 

s¹ wykonywane ¿adne kursy. Zawie-

szono je kilka lat temu z powodu za-

d³u¿enia w elektrowni i ju¿ nie przy-

wrócono.

Choæ do obs³ugi linii potrzebny jest 

tylko jeden pojazd to w zaroœniêtej 

szuwarami i wygl¹daj¹cej na opusz-

czon¹ zajezdni gara¿uje piêæ tram-

wajów oraz wagon gospodarczy. Do 

dyspozycji by³ te¿ p³ug, ale któregoœ 

lata zainteresowali siê nim zbieracze 

z³omu i od kolejnej zimy trasê zaczêto 

odœnie¿aæ traktorem. 

Taka liczba wagonów w mikrosko-

pijnym przedsiêbiorstwie mo¿e dzi-

wiæ, ale ka¿dy pojazd odgrywa swoj¹ 

rolê w zale¿noœci od pory roku czy 

pogody. Z tutejszym taborem wi¹¿e 

siê zreszt¹ ciekawa anegdota. Kilka 

lat temu gubernator obwodu, zatros-

kany tragicznym stanem wo³czañ-

skiego taboru, podarowa³ przedsiê-

tera, a¿ doprowadzili do ca³kowitego 

unieruchomienia tramwaju. Od tam-

tej historii minê³o ju¿ kilka lat, 

problemy techniczne uda³o siê opa-

nowaæ, a gubernator podarowa³ 

miasteczku kolejny wagon. Mimo to 

stare wagony nadal s¹ w u¿yciu. 

Przyj¹³ siê nawet specyficzny sezo-

nowy podzia³ obs³ugi: nowoczesne 

wagony ze wzglêdu na tendencje do 

przegrzewania siê nie kursuj¹ latem, 

natomiast stary tabor odmawia po-

s³uszeñstwa zim¹ i wówczas do akcji 

wkracza nowoczesna technika.

System tramwajowy w Wo³czañsku 

wpisano niedawno do rosyjskiej ksiê-

gi rekordów jako najmniejsz¹ miejs-

cowoœæ z lini¹ tramwajow¹. Na œwie-

cie wyprzedza je tylko niemieckie 

miasteczko Bad Schandau (4 tys. 

mieszkañców), choæ Rosjanie kwes-

tionuj¹ ten wynik, wskazuj¹c, ¿e 

tramwaj wyje¿d¿a tam poza granice 

miasteczka. Nie ma natomiast w¹tpli-

woœci, ¿e Wo³czañsk jest najbardziej 

wysuniêtym na pó³noc systemem 

tramwajowym.

biorstwu jeden nowoczesny tramwaj. 

Naszpikowany elektronik¹ pojazd 

wypuszczony na tutejsz¹ trasê co 

chwila odmawia³ pos³uszeñstwa. To 

co dla starego tramwaju nie stanowi³o 

problemu, dla nowoczesnej techniki 

by³o barier¹ nie do pokonania. Pod-

czas jazdy po ekstremalnie krzywych 

torach komputer pok³adowy ci¹gle 

zg³asza³ wykolejenie. Wisz¹ca luŸno 

sieæ trakcyjna powodowa³a czêste 

wy³¹czanie siê tramwaju, a du¿e 

wahania napiêcia na trasie totalnie 

dezorganizowa³y pracê uk³adów elek-

tronicznych. Wzywani na pomoc 

specjaliœci z fabryki w Jekaterynbur-

gu wy³¹czali kolejne funkcje kompu-

Rekordowa sieæ

„Podczas jazdy po 
ekstremalnie krzywych 

torach komputer pok³adowy 
ci¹gle zg³asza³ wykolejenie”

Powiew nowoœci?

„To co dla starego tramwaju 
nie stanowi³o problemu, 

dla nowoczesnej techniki by³o 
barier¹ nie do pokonania”

tekst i zdjêcia: Marcin Stiasny



Ten krótki, wysokopod³ogowy autobus goœci na 

sto³ecznych drogach ju¿ ponad 30 lat. Pierwsze pojazdy 

modelu 260 dotar³y do Warszawy pod koniec  roku 1981. 

Autobusy z  tej serii mo¿na jeszcze spotkaæ na trasach. Od 

pocz¹tku 11-metrowe „dwieœcie szeœædziesi¹tki” 

kursowa³y w cieniu swojego „wiêkszego brata” – 

przegubowego Ikarusa 280. Nale¿¹cy do KMKM Warsza-

wa pojazd z numerem gara¿owym 289 wyprodukowany 

zosta³ w roku 1982 i przez 25 lat pe³ni³ s³u¿bê liniow¹ w 

Miejskich Zak³adach Komunikacyjnych (po przekszta³-

ceniu Autobusowych). Warto podkreœliæ, ¿e ci¹gle pod 

jednym i tym samym numerem! 

Po trwaj¹cym prawie rok generalnym remoncie, wiosn¹ 

roku 2010 autobus zosta³ pierwszym w Polsce zabyt-

kowym pojazdem spod znaku wêgierskiego producenta, 

wpisanym do rejestru zabytków i z ¿ó³tymi tablicami 

rejestracyjnymi.

¯ywa legenda - tak w dwóch s³owach mo¿na okreœliæ ten 

model. Przegubowe ikarusy model 280, tak jak ich krótsi 

bracia, je¿d¿¹ po sto³ecznych ulicach ponad 20 lat. I choæ 

era ikarusa koñczy siê, mo¿na je spotkaæ na trasach. 

Jednak „prawdziwe ikarusy” z manualn¹ skrzyni¹ bie-

gów, starym silnikiem i charakterystycznymi harmo-

nijkowymi drzwiami zniknê³y ju¿ z krajobrazu Warszawy. 

W 2010 roku KMKM Warszawa sta³ siê posiadaczem 

„klasyka” z 1987 roku. S³u¿bê na liniach komunikacyj-

nych autobus pe³ni³ do 1996 roku, po czym zosta³ prze-

kwalifikowany na pojazd nauki jazdy. Popularnie nazy-

wany jest „bia³ym pasem” przez to, ¿e schemat jego ma-

lowania odpowiada malowaniu autobusów dostarcza-

nych do 1984 roku.

Pierwsze niskopod³ogowe busiki pojawi³y siê w stolicy ju¿ 

w 1994 roku. By³o to piêæ ikarusów typu 405, które 

kursowa³y w latach 1994-2002, m.in. na linii AirportCity, 

³¹cz¹cej lotnisko ze Œródmieœciem oraz 308. Ponad 7-

metrowy autobusik jednak nadal czeka na swoje ”piêæ 

minut”. Obecnie prowadzone s¹ przy nim drobne prace. 

Docelowo pojazd bêdzie je¿d¿¹cym zabytkiem, podobnie 

jak Ikarus 411 nr 6550.

Pochodz¹cy z roku 1995 to pierwszy w pe³ni niskopo-

d³ogowy autobus spod znaku ikarusa. Z fabryki wyjecha-

³o jedynie szeœæ sztuk! Do stolicy dotar³y dwie. Na sto-

³ecznych drogach goœci³ w latach 1995-2006. Po czterech 

latach „stania w krzakach” wóz trafi³ do floty KMKM 

Warszawa. W 2010 roku autobus wyremontowano 

przywracaj¹c mu pe³n¹ sprawnoœæ.

Wbrew nazwie nie jest produktem z bratnich Wêgier. 

Pojazd powsta³ przy wspó³pracy jugos³owiañskiej firmy… 

Ikarus z krajowym Jelczem. W 1982 roku podpisano 

porozumienie o wspó³pracy z jugos³owiañsk¹ firm¹ 

Ikarus (od lat 90. znan¹ jako Ikarbus) z siedzib¹ w 

Belgradzie, w dzielnicy Zemun. 

G³ównym odbiorc¹ pojazdów by³y przedsiêbiorstwa PKS 

z dedykacj¹ na najbardziej obci¹¿one trasy lokalne. 

Czasami trafia³y tak¿e na linie miejskie. Ikarus Zemun 

IK-160P, któy trafi³ do KMKM w roku 2012, to 

egzemplarz pochodz¹cy z 1986 roku. Od stycznia 1987 do 

lipca 2011  autobus jeŸdzi³ w barwach  PKS w Przasnyszu.

www.ztm.waw.pl www.facebook.com/ztm.warszawa
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SPACEREM PRZEZ ZAJEZDNIÊ 

Z ¯ Y C I A
K M K M

PARK IKARUSÓW 
Zaczê³o siê kilka lat temu od jednego „ogórka”. Pomimo niesprzyjaj¹cych warunków, 

dziêki ciê¿kiej pracy klubowiczów, uda³o siê go wyremontowaæ. Obecnie KMKM Warsza-

wa posiada ich szesnaœcie. Wœród nich 5 ikarusów. 

Ikarus 260

Ikarus 280

Ikarus 405

Ikarus 411

Ikarus Zemun IK-160P

tekst: Mateusz Kania
fot.: KMKM
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