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WSTĘP
Diagnoza systemu transportowego m.st. Warszawy (zwana dalej Diagnozą) została opracowana w
związku z przygotowywanym w Biurze Polityki Mobilności i Transportu dokumentem wykonawczym
w stosunku do Strategii #Warszawa2030 pn. Program zrównoważonej mobilności dla m.st.
Warszawy. Diagnoza stanowi identyfikację i inwentaryzację systemu transportowego m.st.
Warszawy.
Zawiera informacje w zakresie układu drogowo-ulicznego, systemu transportu zbiorowego, systemu
rowerowego, ruch pieszego, parkowania, organizacji i zarządzanie ruchem, ruchu turystycznego oraz
działań edukacyjnych i promocyjnych.
Przy sporządzaniu Diagnozy pod uwagę wzięto dane z 2019 roku, który w obliczu pandemii
wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 z 2020 roku, najbardziej odzwierciedla prawdopodobne
obciążenie systemu transportowego. Informacje i dane wykorzystane w opracowaniu pochodzą w
głównej mierze z ogólnodostępnych materiałów będących w posiadaniu jednostek m.st. Warszawy
realizujących politykę transportową m.st. Warszawy (m.in. Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd
Dróg Miejskich, Biuro Polityki Mobilności i Transportu m.st. Warszawy). Zawarto również wyniki
Barometru Warszawskiego i dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego.
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy została przygotowana analiza SWOT.
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UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO – GOSPODARCZE1
Warszawa jest najważniejszym ośrodkiem metropolitarnym oraz największym miastem Polski,
zamieszkiwanym przez ponad 1,79 mln osób. Dokładna liczba warszawiaków w zależności od źródła i
przyjętej definicji różni się o ok. 60 tys., co wynika z problemu niemeldowania się ludności. Miasto
podzielone jest na 18 dzielnic administracyjnych, a jego powierzchnia wynosi 517,2 km 2.
Tylko w latach 2016-2019 przyrost liczby mieszkańców wyniósł ponad 36 tysięcy. Miasto ma dodatnie
saldo migracji, w 2019 r. do miast przybyło 10 235 osób. Demografię Warszawy charakteryzuje
dodatni przyrost naturalny – 2 281 w 2019 roku oraz przyrost liczby mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym przy wolniejszym niż w skali krajowej przyroście osób w wieku poprodukcyjnym.
W Warszawie w latach 2014 – 2018 odnotowano spadek bezrobocia rejestrowanego z 4,2% na 1,5%.
Rysunek 1. Ludność faktycznie zamieszkała w Warszawie w 2019 r. (za: www.um.warszawa.pl)

Mieszkańcy Warszawy stanowią blisko 1/3 populacji województwa mazowieckiego i ok. 5% Polski.
Pod względem płci, podobnie jak w całej Polsce, dominują kobiety stanowiące 54% mieszkańców
(współczynnik feminizacji na poziomie 118 należy do najwyższych w gronie polskich miast
porównawczych). W porównaniu z pozostałymi analizowanymi polskimi miastami w Warszawie
gęstość zaludnienia jest najwyższa (3 355 os./km2 ). Najgęściej zaludnione są dzielnice centralne takie
jak: Ochota, Praga-Południe, Śródmieście, Wola czy Żoliborz. Najmniejszą gęstością zaludnienia
charakteryzują się dzielnice graniczne, w których dużą część powierzchni stanowią tereny zieleni, a na
obszarach zabudowanych dominuje budownictwo jednorodzinne np. Wawer, Wesoła czy
Rembertów.

1

Na podstawie DEMOGRAFIA ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ zaktualizowanej o
dane GUS z 2019 r.
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Rysunek 2. Saldo migracji w Warszawie w 2019 r. (za: www.um.warszawa.pl)

Ścisłe powiązanie z sąsiednimi gminami widoczne jest w codziennych przepływach ich mieszkańców,
związanych przede wszystkim z pracą i edukacją. Łącznie ze studentami liczba osób pracujących i
uczących się w Warszawie wynosi 1094,6 tys. Warszawę cechuje duża liczba osób dojeżdżających do
pracy z innych gmin. Jednakże zasięg migracji wykracza daleko poza granice województwa
mazowieckiego. Nowi mieszkańcy Warszawy przybywają najczęściej z województw warmińskomazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz z terenów nadmorskich.
Rysunek 3. Ekonomiczne grupy wieku w Warszawie w 2019 r. (za: www.um.warszawa.pl)
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Warszawa ma wysoki wskaźnik motoryzacji W 2019 roku na 1000 mieszkańców zarejestrowanych
było 778 samochodów, podczas gdy w 2009 roku wskaźnik motoryzacji wynosił 533,4 samochodów
na 1000 mieszkańców.
Rysunek 4. Wskaźnik motoryzacji w Warszawie w latach 2009-2019 r. (opracowanie własne wg danych GUS)
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Wzrost wskaźnika motoryzacji jest niekorzystny, ponieważ oznacza większą możliwość
wykorzystywania samochodów (ich dostępność), co grozi zwiększaniem się liczby podróży w obrębie
tego podsystemu transportowego. Utrudnia też uzyskiwanie przewagi przez alternatywne rodzaje
transportu (transport zbiorowy i rowerowy) nad samochodami.
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UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE – WPŁYW TRANSPORTU
SAMOCHODOWEGO NA ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA2
Warszawa to miasto o niewątpliwych atutach przyrodniczych. Wysoki wskaźnik powierzchni terenów
zielonych na mieszkańca, zachowanie dzikiego i półdzikiego charakteru Wisły w centrum oraz bliska
lokalizacja Kampinoskiego Parku Narodowego sprawia, że można ją uznać za jedno z najbardziej
zielonych europejskich miast.
Pomimo cech pozytywnie wyróżniających Warszawę pod względem przyrodniczym na tle innych
polskich i europejskich aglomeracji, wciąż pozostaje do wiele wyzwań związanych z ochroną i
rozwojem środowiska przyrodniczego w tym ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do
środowiska. Zgodnie z rocznymi ocenami jakości powietrza (ROJP) na terenie Warszawy dochodzi do
przekroczeń norm jakości powietrza określonych dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego
PM2,5, benzo(a)pirenu i dwutlenku azotu.

Rysunek 5. Główne źródła stężeń zanieczyszczeń na terenie Warszawy
(za „Potencjał do kształtowania warunków klimatycznych w tym wymiany i regeneracji powietrza w Warszawie”, Warszawa
2017)

Biorąc pod uwagę źródła zanieczyszczeń powstające na terenie Warszawy to w wypadku dwutlenku
azotu (NO2) za wysokie stężenia odpowiadają przede wszystkim źródła liniowe, czyli transport
samochodowy. W wypadku zanieczyszczeń pyłowych (PM10 i PM2,5) oprócz transportu
samochodowego istotny wpływ mają także źródła powierzchniowe, czyli indywidualne ogrzewanie
budynków kotłami na paliwa stałe (węgiel, drewno).
Źródłem emisji z transportu samochodowego jest nie tylko proces spalania paliw w pojazdach, ale
również ścieranie nawierzchni dróg, opon, okładzin hamulcowych, a także unos pyłu z dróg (emisja
wtórna). Emisja z transportu samochodowego ma miejsce na bardzo małej wysokości, stąd też jej
wpływ na jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy Warszawy jest duży, szczególnie na
terenach zwartej zabudowy w centrum miasta – dochodzi tam do kumulacji zanieczyszczeń i
występowania ich wysokich stężeń.

2

Na podstawie Diagnozy do Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024
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Emisje gazów cieplarnianych z transportu to około 20% wszystkich emisji. Jednakże o ile w sektorze
budynków (produkcja i zużycie energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby budynków i infrastruktury)
emisje spadają, o tyle w sektorze transportu – z uwagi na rosnącą liczbę indywidualnych aut
poruszających się po Warszawie – rosną.
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WARSZAWA JAKO MIĘDZYNARODOWY WĘZEŁ TRANSPORTOWY
Warszawa jest kluczowym węzłem transportowym nie tylko dla Polski ale również w ruchu
międzynarodowym stanowi kluczowe ogniwo transportu dla sieci Transeuropejskich Korytarzy
Transportowych (Trans European Network – TEN). W wyniku zakończonej w 2013 r. rewizji
wytycznych dla sieci TEN-T, ustalono jej nowy układ na terytorium państw członkowskich UE. Układ
ten obejmuje sieć bazową, stanowiącą podstawę rozwoju sieci transportowej, na której mają
koncentrować się działania unijne (w szczególności na odcinkach transgranicznych, brakujących
ogniwach, połączeniach multimodalnych i najważniejszych wąskich gardłach) i sieć kompleksową,
zapewniającą dostępność i łączność wszystkich regionów Unii.
Rysunek 6. Przebieg bazowych korytarzy sieci TEN-T
(za: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/corridors/doc/ten-tcorridor-map-2013.pdf

Spośród 9 istniejących głównych korytarzy sieci TEN-T, następujące przebiegają przez Warszawę:
1. Korytarz Bałtyk – Adriatyk (kolor niebieski na rys. 1): Gdynia – Gdańsk – Katowice/Sławków,
Gdańsk – Warszawa – Katowice, Katowice – Ostrava – Brno – Wien, Szczecin/Świnoujście –
Poznań – Wrocław – Ostrava, Katowice – Žilina – Bratislava – Wien, Wien – Graz– Villach –
Udine – Trieste, Udine – Venezia – Padova – Bologna – Rawenna, Graz – Maribor –Ljubljana
– Koper/Trieste.
2. Korytarz Morze Północne – Bałtyk (kolor czerwony na rys. 1): Helsinki – Tallinn – Riga,
Ventspils – Riga, Riga – Kaunas, Klaipeda – Kaunas – Vilnius, Kaunas – Warszawa, PL/BY
border – Warszawa – Poznań – Frankfurt/Oder – Berlin – Hamburg, Berlin – Magdeburg –
Braunschweig – Hannover, Hannover – Bremen – Bremerhaven/Wilhelmshaven, Hannover –
9

Osnabrück – Hengelo – Almelo – Deventer – Utrecht, Utrecht – Amsterdam, Utrecht –
Rotterdam – Antwerpen, Hannover – Köln – Antwerpen.
Kwestia utworzenia korytarzy sieci bazowej TEN-T uregulowana została w dwóch rozporządzeniach
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej:


nr 1316/2013 w sprawie ustanowienia nowego instrumentu finansowego Connecting Europe
Facility CEF (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), w załączniku którego określono przebieg
tych korytarzy oraz listę projektów, które mają być w pierwszej kolejności finansowane z CEF;
rozporządzenie określa też funkcjonowanie instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe
Facility - CEF) służącego finansowaniu inwestycji w korytarzach sieci bazowej TEN-T;



nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
transportowej TEN-T (Dz.U.UE L z dnia 20 grudnia 2013 r.), regulującego kwestie
organizacyjne funkcjonowania korytarzy sieci bazowej TEN-T.
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WARSZAWSKI WĘZEŁ DROGOWY
W warszawskim węźle drogowym zbiegają się następujące drogi znaczenia podstawowego:
1. drogi krajowe znaczenia międzynarodowego
 E30 (nr 2 klasy S/GP) – Berlin – Poznań – Warszawa – Siedlce – Terespol - Mińsk
 E77 (nr 7 klasy S/GP) – Helsinki – Gdańsk – Elbląg – Warszawa – Kraków – Chyżne Budapeszt
 E67 (nr 8 klasy S) – Ryga – Białystok – Warszawa – Piotrków Trybunalski – Wrocław Praga
 E327 (nr 17 klasy GP) – Warszawa – Lublin – Hrebenne - Lwów
2. drogi krajowe znaczenia krajowego
 nr 61 (klasy GP) – Warszawa – Ostrołęka – Łomża - Augustów
 nr 79 (klasy S/GP) – Warszawa – Góra Kalwaria – Sandomierz – Kraków – Katowice Bytom
3. drogi wojewódzkie
 nr 580 – Warszawa – Kampinos - Sochaczew
 nr 631 - Warszawa – Marki – Nieporęt – Zegrze – Nowy Dwór Mazowiecki
 nr 633 – Warszawa - Nieporęt
 nr 634 – Warszawa – Wołomin - Tłuszcz
 nr 637 – Warszawa - Węgrów
 nr 719 – Warszawa – Pruszków – Żyrardów - Kamion
 nr 724 – Warszawa – Konstancin-Jeziorna – Góra Kalwaria
 nr 801 – Warszawa – Karczew – Wilga – Dęblin - Puławy
 nr 898 – Warszawa – Mościska – Babice Stare
Rysunek 7. Schemat warszawskiego węzła drogowego

Warszawa to centrum Województwa Mazowieckiego. Układ drogowy Warszawy zapewnia połączenia
stolicy z większymi ośrodkami województwa, tj. Radomiem, Płockiem, Ostrołęką, Ciechanowem,
Siedlcami. Powiązania regionalne realizowane są za pośrednictwem dróg krajowych oraz sieci dróg
wojewódzkich wchodzących do centralnego obszaru miasta.
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WARSZAWSKI WĘZEŁ KOLEJOWY
Aglomeracja warszawska posiada jeden z najlepiej rozwiniętych w Polsce układów sieci kolejowej. Ze
względu na warunki techniczne i bezpieczeństwo ruchu dzielą się one na linie magistralne, I-rzędne,
II-rzędne i III-rzędne. Są to:
1. trzy magistralne linie kolejowe o podstawowym znaczeniu, objęte umowami
międzynarodowymi:
 E20 (nr 2, 3) Berlin – Kunowice – Poznań – Warszawa – Terespol – Moskwa
 E65 (nr 4. 9) Gdańsk – Warszawa – Katowice (CMK)
 E75 (nr 6, 449) Warszawa – Białystok – Kuźnica Białostocka – Sankt Petersburg
2. jedna pierwszorzędna linia kolejowa oczekująca na wpisanie do umów międzynarodowych:
 E28 (nr 7) Warszawa – Pilawa – Dęblin – Lublin - Dorohusk
3. dwie magistralne i pierwszorzędne linie kolejowe o państwowym znaczeniu nie objęte
umowami międzynarodowymi:
 nr 1 Warszawa – Koluszki – Częstochowa – Katowice (magistralna)
 nr 8 Warszawa – Radom – Kraków (I-rzędne)
4. jedna linia kolejowa o lokalnym znaczeniu:
 Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD) Warszawa – Milanówek – Grodzisk Mazowiecki
Kolej regionalna i aglomeracyjna zapewnia podstawowe powiązania Warszawy z obszarem
województwa mazowieckiego. W warszawskim węźle kolejowym zbiegają się w układzie
gwiaździstym linie kolejowe o znaczeniu podstawowym i lokalnym. Spośród nich 7 stanowi linie kolei
konwencjonalnej i 1 linia kolei lekkiej (Warszawska Kolej Dojazdowa - WKD).
Wszystkie linie są zelektryfikowane oraz dwutorowe (z wyjątkiem odcinka od Podkowy Leśnej do
Grodziska Mazowieckiego i do Rembertowa z oddzielnym ruchem podmiejskim i dalekobieżnym oraz
odcinka od PKP Warszawa Żerań do PKP Warszawa Choszczówka). Długość linii kolejowych na terenie
m.st. Warszawy, po którym kursują pociągi pasażerskie, to 117,5 km z 12 stacjami i 38 przystankami.
Rysunek 8. Warszawski węzeł kolejowy (za: Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa praca nr 4247/12)
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WARSZAWSKI WĘZEŁ LOTNICZY
Warszawa jest największym węzłem komunikacji lotniczej w Polsce. W granicach m.st. Warszawy
znajdują się dwa lotniska:
1. Lotnisko Chopina w Warszawie, który znajduje się w dzielnicy Włochy ok. 10 km na
południowy zachód od centrum miasta o powierzchni ponad 500 ha. Operacje lotnicze
wykonywane są z dwóch dróg startowych. Lotnisko obsługuje loty pasażerskie rejsowe i
czarterowe a ponad to na terenie lotniska znajdują się dwa specjalistyczne dworce:
 Dworzec Towarowy Cargo – zlokalizowany w południowej części lotniska przy ul.
Wirażowej,
 Wojskowy Port Lotniczy – zlokalizowany przy ul. Żwirki i Wigury przed wjazdem do
cywilnego portu, który służy do obsługi władz państwowych, przyjmowania rządowych
delegacji zagranicznych i innych zadań związanych z obsługą administracji państwowej.
Wojewoda Mazowiecki ustanowił wokół tego portu lotniczego obszar ograniczonego
użytkowania (rozporządzenie nr 50 z 7 sierpnia 2007r.). Lotnisko, w trosce o dobro
okolicznych mieszkańców, wprowadziło „Core night”, czyli zakaz planowania operacji
lotniczych między godz. 23:30 a 5:30. Dostępność portu lotniczego zapewnia komunikacja
autobusowa oraz kolej. 1 czerwca 2012 roku oddano do użytkowania połączenie kolejowe
wraz z podziemną stacją kolejową zlokalizowaną przy terminalu lotniska. Połączenie to
obsługują pociągi Szybkiej Kolej Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Układ drogowy zapewnia
bezpieczne połączenia z centrum Warszawy poprzez al. Żwirki i Wigury w relacji północ –
południe. Ulice Poleczki i Wirażowa połączone ze sobą wiaduktem stanowią połączenie z
dzielnicą Ursynów. Bezkolizyjne połączenie z Południową Obwodnicą Warszawy (S2), poprzez
drogę ekspresową S79 (stanowi fragment Trasy N-S), zapewnia węzeł MPL „Okęcie”.
Dodatkowo ciąg ulic Cybernetyki – Komitetu Obrony Robotników (dawna: ul. 17 Stycznia)
wraz z wiaduktem umożliwiają połączenie z ul. Rzymowskiego (od wschodu) i al. Krakowską
(od zachodu).
Rysunek 9. Dane dotyczące ruchu lotniczego na Lotnisku Chopina w 2018 roku
(za: Turystyka w Warszawie, Raport 2018)

2. Lotnisko Warszawa – Babice znajduje się na terenie dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców
Śląskich i wykorzystywane jest głownie przez lotnictwo sportowe (aeroklub) oraz Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Może służyć też do obsługi innych lekkich samolotów. Lotnisko
dysponuje jedną betonową drogą startową oraz pasem trawiastym.
Na północny-zachód od Warszawy, w rejonie Nowego Dworu Mazowieckiego, ok. 40 km od centrum
Warszawy, zlokalizowany jest Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin. Port ten obsługuje
głównie samoloty tanich linii, czarterowe i towarowe. Lotnisko dysponuje jedną drogą startową. W
2018 roku lotnisko obsłużyło ponad 3 mln pasażerów. Wykorzystuje ono istniejące połączenie
kolejowe poprzez linię kolejową Warszawa – Gdańsk. Pociągi Kolei Mazowieckich, TLK oraz EIC
zatrzymują się na stacji kolejowej Modlin. Z przystanku kolejowego Modlin do Lotniska kursują
regularnie autobusy Kolei Mazowieckich, które zapewniają szybki dojazd pod drzwi wejściowe
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terminalu pasażerskiego. Z centrum Warszawy można dostać się na lotnisko specjalną linią
autobusową ModlinBus.
Rysunek 10. Dane dotyczące ruchu lotniczego na Lotnisku w Modlinie w 2018 roku
(za: Turystyka w Warszawie, Raport 2018)
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BADANIA RUCHU i BAROMETR WARSZAWSKI
Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki
transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie działań odpowiadających rzeczywistym
potrzebom mieszkańców i dostosowanych do zmieniających się sposobów korzystania z systemu
transportowego miasta. W Warszawie kompleksowe badania ruchu wykorzystywane są do
prowadzenia polityki transportowej już od ponad 45 lat – pierwsze badanie tego typu zrealizowano w
1969 roku, kolejne edycje badań miały miejsce w latach 1980, 1993, 1998 i 2005. Warszawskie
Badanie Ruchu 2015 jest zatem szóstym z kolei, i jak do tej pory największym, badaniem ruchu
wykonanym w Polsce. Najważniejszym efektem przeprowadzenia kompleksowych badań ruchu jest
model podróży, który pozwala na przewidzenie procesów i zachowań uczestników ruchu, jakie będą
miały miejsce w sytuacji trwałych zmian w infrastrukturze drogowej (np. budowa nowej drogi) lub
krótkotrwałych zaburzeń (np. zamknięcie na pewien okres odcinka drogi). Podczas Warszawskiego
Badania Ruchu 2015 ankieterzy odwiedzili ponad 9 000 gospodarstw domowych we wszystkich
dzielnicach Warszawy i przeprowadzili wywiady z ponad 17 000 osób. Pytania w ankiecie dotyczyły
codziennego podróżowania w tym: miejsc rozpoczęcia i zakończenia podróży, celów (motywacji)
podróży, użytych środków transportu czy też godzin rozpoczęcia i zakończenia podróży. Udział
poszczególnych środków transportu w podróżach mieszkańców jest podstawowym wyznacznikiem
poziomu zrównoważenia transportu w mieście. Zrównoważony transport to taki, który spełnia
oczekiwania mieszkańców, przy jednoczesnej trosce o środowisko i przestrzeń miejską. Jednym z
kierunków równoważenia transportu jest zwiększanie udziału środków transportu zbiorowego oraz
rowerów w podziale zadań przewozowych.
Wyniki WBR 2015:
1. Typowy mieszkaniec Warszawy, mający ukończone 6 lat, wykonuje w ciągu dnia 1,99
podróży. Najbardziej mobilne są osoby pracujące oraz studenci.
Rysunek 11. Liczba wykonywanych podróży przez warszawiaków (za: Broszura WBR 2015)

2. Warszawa jest miastem o bardzo wysokim udziale transportu publicznego w podróżach
mieszkańców.
Rysunek 12. Podróże ogółem (za: Broszura WBR 2015)

Uwzględniając tylko podróże wykonywane pojazdami (niepiesze), transportem zbiorowym
realizowanych jest aż 56,9% przemieszczeń. Znaczący jest także udział podróży rowerowych –
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w 2005 roku w Warszawie podróże rowerowe stanowiły zaledwie 1% przemieszczeń nie
pieszych a w 2015 roku - wyniosły ponad 3%.
Rysunek 13. Podróże niepiesze (za: Broszura WBR 2015)

3. Blisko 60% wszystkich podróży wykonywanych jest w całości po lewej stronie Wisły. 23%
stanowią podróże z przekroczeniem Wisły, a 17% podróży jest w całości wykonywanych po
prawej stronie rzeki.
4. Wielkości dobowego ruchu na granicy Warszawy, granicy centrum oraz przez Wisłę kształtują
się następująco:
- w godzinie największego natężenia ruchu (między 7:00 a 8:00) do Warszawy wjeżdża 38 000
pojazdów, a wyjeżdża 22 000,
- w tym samym czasie do centrum wjeżdża 39 000 pojazdów, zaś wyjeżdża 29 000.
- w porannym szczycie komunikacyjnym Wisłę w kierunku centrum przekracza 20 000
pojazdów, a w przeciwnym kierunku 11 000 pojazdów.
5. Rano największy ruch samochodowy obserwowany jest na Trasie Siekierkowskiej,
Wisłostradzie, Trasie Armii Krajowej i Trasie Toruńskiej oraz w Alei Prymasa 1000-lecia,
Alejach Jerozolimskich i Trasie Łazienkowskiej. Duże natężenie ruchu występuje także na
Południowej Obwodnicy Warszawy (odcinek do węzła Puławska).
Rysunek 14. Ruch samochodowy w szczycie porannym (za: Broszura WBR 2015)

6. Rano największe potoki pasażerskie występują na I linii metra, pomiędzy stacjami Ratusz
Arsenał i Pole Mokotowskie. Znaczne jest także obciążenie drugiej linii metra. Tramwaje
przewożą najwięcej pasażerów z Woli i Żoliborza w kierunku Śródmieścia oraz przez Wisłę.
Na większości linii kolejowych prowadzących do Warszawy obserwowana są duże liczby
pasażerów, przy czym najwięcej osób podróżuje linią średnicową między stacjami Warszawa
Zachodnia i Warszawa Wschodnia.
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Rysunek 15. Potoki pasażerskie w szczycie porannym (za: Broszura WBR 2015)

Na przestrzeni lat wyniki prowadzonych w Warszawie badań ruchu kształtują się w sposób
następujący.
1. Średnia liczba podróży jednego mieszkańca w wieku 6 i więcej lat.
Rysunek 16. Średnia liczba podróży (za: Broszura WBR 2015)

2. Podział zadań przewozowych w podróżach ogółem.
Rysunek 17. Podziała zadań przewozowych (za: Broszura WBR 2015)

17

3. Podział zadań przewozowych w podróżach niepieszych.
Rysunek 18. Podział zadań przewozowych – podróże niepiesze (za: Broszura WBR 2015)

W Warszawie przeprowadzane są także badania jakościowe realizowane na losowej,
reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Barometr Warszawski, bo o nim mowa,
przeprowadzany jest od 2003 roku. Ankieterzy przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face)
w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen And Paper Interview) w latach 20032009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z pomiarów realizowany jest
na próbie 1100 mieszkańców Warszawy w wieku powyżej 15 lat. Maksymalny statystyczny błąd
pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.
W Barometrze Warszawskim pojawiają się również zagadnienia dotyczące systemu transportowego.
I tak w 2019 roku 93% badanych ocenia dobrze funkcjonowania komunikacji miejskiej, 5% źle a tylko
3% jest trudno powiedzieć. Badana była także częstotliwość korzystania z komunikacji miejskiej.
W ciągu ostatnich 3 miesięcy z komunikacji miejskiej (autobusów, tramwajów i metra) korzystało:
- 52% codziennie lub prawie codziennie,
- 12% od czasu do czasu, mniej niż raz w tygodniu,
- 19% niecodziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu,
- 9% wcale nie korzystałem (-am),
- 8% rzadko, mniej niż raz w miesiącu.
Za pozytywne cechy komunikacji miejskiej uznano zasięg (24%), dobrą częstotliwość kursowania
(19%), czas jazdy (12%), odpowiednio gęste rozmieszczenie przystanków (8%) i dostosowanie dla
potrzeb osób o ograniczonej mobilności (6%). Natomiast za negatywne – tłok (23%), niepunktualność
(10%), brak wentylacji/za zimno/za ciepło (9%), brud/nieprzyjemny zapach (9%), hałas (7%), wysokie
ceny biletów (6%).
Stan dróg został dobrze odebrany przez 83% mieszkańców, źle przez 16% a 2% nie miało zdania na
ten temat.
Badanym zadano również pytania dotyczące ruchu rowerowego – aż 91% ankietowanych stwierdziło,
że Warszawa jest przyjazna rowerzystom a 72% oceniło dobrze funkcjonowanie publicznych rowerów
Veturilo. W ciągu ostatnich 3 miesięcy z roweru Veturilo skorzystało:
- 73% codziennie lub prawie codziennie,
- 10% rzadko, mniej niż raz w miesiącu,
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- 4% od czasu do czasu, mniej niż raz w tygodniu.
Respondenci wskazali również najpilniejsze zadania inwestycyjne i organizacyjne do wykonania
z zakresu transportu i komunikacji miejskiej. Należą do nich:
- budowa nowych linii metra – 29%,
- budowa obwodnic – 19%,
- remontowanie ulic – 14%,
- budowa nowych mostów na Wiśle – 10%,
- budowa nowych tras tramwajowych – 6%
- modernizacja istniejących tras tramwajowych – 5%
- poprawa sprawności sygnalizacji świetlnej – 3%
- modernizacja kolei podmiejskiej – 3%.
Powyższe badanie zostało przeprowadzone wśród mieszkańców Warszawy w czerwcu 2019 roku w
wieku powyżej 15 lat, z czego 55% stanowiły kobiety.
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UKŁAD DROGOWO-ULICZNY
Zadania w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych oraz zarządzania
nimi wykonywane są przez różne podmioty znajdujące się na różnych szczeblach administracji, tj.:





minister właściwy dla spraw transportu za pośrednictwem Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad w odniesieniu do dróg krajowych (w tym ekspresowe i autostrady)
samorząd wojewódzki w odniesieniu do dróg wojewódzkich
samorząd powiatowy w odniesieniu dla dróg powiatowych
samorząd gminny w odniesieniu się do dróg gminnych.

Prezydent m.st. Warszawy, na podstawie przepisów ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
zarządza warszawskimi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, za wyjątkiem
dróg ekspresowych, które są pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W
imieniu Prezydenta m.st. Warszawy zarząd nad drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi
pełni Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), natomiast nad drogami gminnymi zarząd powierzony jest
Burmistrzom poszczególnych Dzielnic Warszawy, z wyjątkiem Dzielnicy Śródmieście, w której drogami
gminnymi zarządza Zarząd Terenów Publicznych.
Do zadań ZDM, który zarządza ponad 800 km dróg, należy między innymi utrzymanie i
remontowanie: istniejących ulic, oświetlenia ulic, oznakowania ulic, placów, sygnalizacji świetlnej,
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, drogowych obiektów inżynierskich oraz iluminacji
drogowych obiektów inżynierskich. Większość remontów i inwestycji wykonują firmy wyłaniane w
przetargach. Część zadań z zakresu budowy i konserwacji dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich na zlecenie ZDM realizuje także Zakład Remontów i Konserwacji Dróg będący
samorządowym zakładem budżetowym. Drobne naprawy wykonywane są w ramach zadań własnych
Zarządu Dróg Miejskich. Projektowanie i realizacja nowych inwestycji jest zadaniem Zarządu
Miejskich Inwestycji Drogowych, który w takich przypadkach pełni wtedy obowiązki inwestora i
odpowiada za odbiory techniczne inwestycji.
W Warszawie, w gestii Zarządu Dróg Miejskich, znajduje się (stan na grudzień 2019):
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

798 skrzyżowań i przejść z sygnalizacją,
625 obiekty mostowe,
94 000 drogowskazów, tablic i map Miejskiego Systemu Informacji,
30 000 miejsc w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego,
113 662 latarni oświetleniowych,
ok. 120 000 opraw oświetleniowych zlokalizowanych na 98 000 latarni i na słupach
trakcyjnych,
644 km tras rowerowych,
4,5 mln energooszczędnych diod eko-LED w świątecznej iluminacji,
363 skrzyżowań objętych Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem.

Układ uliczny miasta ukształtowany jest z uwzględnieniem struktury hierarchicznej. Sieć dróg
ekspresowych (S) wraz z systemem dróg głównych ruchu przyspieszonego (GP) i głównych (G)
współpracuje z ulicami zbiorczymi, lokalnymi i dojazdowymi obsługując bezpośrednio tereny
zurbanizowane. Podział sieci dróg publicznych w podziale na klasy techniczne kształtuje się
następująco:







ekspresowe (S) mają długość ok. 30,4 km (pod zarządem GDDKiA),
główne ruchu przyspieszonego (GP) - ok. 150 km,
główne (G) - ok. 232 km,
zbiorcze (Z) - ok. 420 km,
lokalne (L) – ok. 1324 km,
dojazdowe (D) – ok. 315 km.
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Według stanu na koniec roku 2019 drogi publiczne, zarządzane przez m. st. Warszawę mają długość
ok. 2.439 km. Podział sieci drogowej według kategorii przedstawia się następująco:





drogi krajowe i wojewódzkie, które obsługują głównie powiązania krajowe i regionalne, w tym:
 dróg krajowych jest ok. 55 km,
 a dróg wojewódzkich jest ok. 148 km.
drogi powiatowe, obsługujące głównie powiązania dzielnicowe i międzydzielnicowe stanowią
łącznie ok. 585 km
drogi gminne, służące głównie powiązaniom lokalnym stanowią łącznie ok. 1651 km.

Przez teren Warszawy przebiegają także drogi ekspresowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad. Są to:
- droga S8 od węzła Konotopa do węzła Marki o długości 22,3 km,
- droga S8 od węzła Salomea do węzła Wolica o długości 1,95 km ,
- droga S2 od węzła Konotopa do węzła Puławska o długości 10,4 km (odcinek między węzłami
Puławska a Lubelska jest w trakcie realizacji, długość – 18,5 km),
- droga S79 od węzła Lotnisko do węzła Marynarska o długości 5 km .
W chwili obecnej, dzięki inwestycjom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, obwodnica
ekspresowa, od węzła Konotopa przebiegająca przez północną część Warszawy, funkcjonuje na całym
odcinku. Najmniej zaawansowana jest Wschodnia Obwodnica Warszawy.
W Warszawie funkcjonuje 10 mostów. Każdy z nich obsługiwany jest transportem publicznym, przy
czym - dwa z nich (Most Średnicowy i przy Cytadeli) są tylko mostami kolejowym, a 4 przeprawy
obsługiwane są komunikacją tramwajową. W chwili obecnej w ciągu Południowej Obwodnicy
Warszawy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizuje kolejną przeprawę mostową –
przewidziany okres oddania do użytku wykracza poza 2020 rok.
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SYSTEM TRANSPORTU ZBIOROWEGO
W świetle ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy miejski transport zbiorowy jest
przedsięwzięciem publicznym o charakterze infrastrukturalnym mającym znaczenie dla całego
miasta. Finansowanie komunikacji miejskiej odbywa się z budżetu miasta zatwierdzanego przez Radę
Miasta.
Za realizację polityki transportowej, ustalanie obowiązujących taryf za usługi przewozowe oraz
realizację polityki finansowej z budżetu miasta odpowiada Prezydent Warszawy.
Obecnie organizacja transportu zbiorowego w Warszawie oparta jest na podziale kompetencji
polegającej na oddzieleniu nadzoru od realizacji usług. Transportem miejskim na obszarze Warszawy
zarządza Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM) powołany uchwałą Rady m.st. Warszawy (uchwała
nr XXIII/135/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą
Zarząd Transportu Miejskiego). Przedmiotem działania ZTM jest organizowanie i nadzorowanie
przewozów pasażerskich realizowanych środkami transportu zbiorowego na terenie miasta
stołecznego Warszawy oraz inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie potrzeb miejskiego
transportu zbiorowego. Zasięg działania ZTM przekracza granicę administracyjną miasta Warszawy w
zakresie komunikacji autobusowej i kolejowej (przewozy świadczone przez spółkę miejską SKM Sp. z
o.o). Linie podmiejskie autobusowe (strefowe) oraz linie uzupełniające, lokalne „L”, działające pod
nadzorem ZTM, obejmują swoim zasięgiem szereg gmin podwarszawskich. Z gminami tymi m.st.
Warszawa posiada porozumienia, na mocy których ZTM jest organizatorem publicznego transportu
zbiorowego w tych gminach. Określają one układ tras i przystanków oraz rozkłady jazdy linii
podmiejskich, jak również określają poziom dofinansowania tych linii przez gminy podmiejskie.
Obecnie, wg stanu na koniec 2019 roku m.st. Warszawa podpisało 34 takie porozumienia z gminami
podwarszawskimi i 1 z powiatem. Porozumienia te dotyczą również obsługi kolejowej z
wykorzystaniem pociągów SKM Sp. z o.o.
Rysunek 19. Obszar obsługiwany przez ZTM Warszawa (za: ZTM Raport roczny 2019)

Na obszarze Warszawy i aglomeracji warszawskiej działają następujący przewoźnicy:
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1) operatorzy realizujący usługi przewozowe zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w
Warszawie, w tym:
Rysunek 20. Przewoźnicy realizujący usługi przewozowe w Warszawie (za: ZTM raport Roczny 2019)

2) przedsiębiorstwa komunikacji autobusowej regionalnej i dalekobieżnej.
3) przewoźnicy gminni i prywatni obsługujący jak dotychczas w niewielkim zakresie gminy i miasta
podwarszawskie i ich powiązania ze stolicą (m.in. Grodzisk Mazowiecki, Łomianki, Józefów,
Legionowo, Pruszków, Otwock, Serock). Liczba tych przewoźników systematycznie rośnie.
Praca przewozowa (procentowo i w wozokilometrach) w całym systemie transportowym
organizowanym przez ZTM w podziale na operatorów w 2019 roku i na podstawie obowiązujących
umów wspomnianych wyżej kształtowała się następująco:
Rysunek 21. Praca przewozowa wg. operatorów (za: ZTM Raport Roczny 2019)
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Tabela 1. Ilość wozokilometrów w podziale na operatorów WTP (za: ZTM Raport Roczny 2019)

W sumie cały systemie transportowym przewiezionych zostało w 2019 roku ponad 1,2 mld
pasażerów (nie dotyczy podróżnych posiadających bilety WKD, KM i prywatnych przewoźników
autobusowych).
Rysunek 22. Szacunkowa liczba przewiezionych pasażerów (za: ZTM Raport Roczny 2019)

Codziennie granice Warszawy przekracza około pól miliona pojazdów, przyczyniając się w sposób
istotny do powstawania w centrum miasta i na ulicach dojazdowych w miastach i sąsiednich gminach
zatorów drogowych. Zabierają one czas zarówno osób wjeżdżających jak i korzystających z transportu
publicznego a także przyczyniają się do powstawania zanieczyszczeń powietrza. Masowe przewozy i
gęsta sieć połączeń powodują, że integracja publicznego transportu zbiorowego w Warszawie
nabiera zasadniczego znaczenia. W związku z tym w celu poprawy dostępności systemu
transportowego od lat realizowane są w Warszawie m.in. następujące działania :
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- wspólna dla wszystkich operatorów informacja pasażerska (kolej, metro, tramwaje, autobusy)
zwiększająca dostępność oferty przewozowej, co wpływa na integrację poszczególnych podsystemów
i dokonywanie przesiadek przy uwzględnieniu specyfiki potrzeb osób o ograniczonych możliwościach
poruszania się,
- wspólna oferta przewozowa czyli honorowanie biletów ZTM w pojazdach innych operatorów
realizujących usługi przewozowe w Warszawie,
- koordynacja rozkładów jazdy pomiędzy różnymi środkami transportu w tym przede wszystkim
pomiędzy koleją a liniami dowozowymi (komunikacja tramwajowa i autobusowa) dzięki czemu
zwiększona zostanie dostępność systemów o największej przepustowości przy jednoczesnym
skróceniu czasu podróży wykonywanej z przesiadką pomiędzy różnymi środkami transportu,
- współpraca z gminami aglomeracji poprzez m.in. organizację sieci linii „L”, korzystne dla
mieszkańców rozwiązania taryfowe np. oferta „Bilet Metropolitalny”, budowa parkingów przy
stacjach kolejowych i krańcach autobusowych w ramach ZIT,
- budowa nowych i modernizacja istniejących węzłów przesiadkowych, które w maksymalny sposób
ułatwiają dokonywanie przesiadek dzięki minimalizacji odległości dojść pomiędzy przystankami,
eliminacja barier i przeszkód terenowych znajdujących się w obrębie węzła, zwiększanie
funkcjonalności węzłów (system P+R, B+R, K+R, dodatkowe funkcje usługowo-handlowe), rozwijania
systemu informowania pasażerów (informacje tradycyjne, elektroniczne, drogowskazy), poprawa
bezpieczeństwa i estetyki.
Podejmowanie powyższych działań w znakomity sposób poprawia poziom i jakość usług transportu
zbiorowego oraz podnosi jakość życia mieszkańców Warszawy. Bardzo ważne jest zapewnienie
dobrze funkcjonującego transportu publicznego w całej aglomeracji warszawskiej, tak aby zachęcić
potencjalnych użytkowników samochodów osobowych do korzystania z komunikacji miejskiej.

Taryfa biletowa
Lokalny transport zbiorowy, którego organizatorem jest m.st. Warszawa, objęty jest jednolitą taryfą
przewozową określoną w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr nr XLVII/1139/2017 z dnia 6 kwietnia
2017r. w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.
Warszawie (Dz.Urz.Woj. Maz. poz. 4055 ze zm.). Taryfa Przewozowa określa rodzaje biletów oraz
wysokość opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st
Warszawie.
Wszystkie rodzaje biletów sprzedawanych przez ZTM uprawniają do przejazdu liniami autobusowymi,
tramwajowymi, linią metra oraz liniami Szybkiej Kolei Miejskiej oraz do podróży pociągami Kolei
Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej (od dobowego w zwyż).
Bogata oferta biletowa daje mieszkańcom Warszawy i okolicznych gmin możliwość zakupu biletu
komunikacji miejskiej dostosowanego do własnych potrzeb. Wśród podstawowych rodzajów biletów
należy wymienić:





czasowe – 20 minutowy (strefa 1 i 2)
jednorazowe przesiadkowe:
- 75-minutowy (strefa 1)
- 90-minutowy (strefa 1 + 2)
jednorazowy grupowy (do 10 osób) – 75-minutowy (strefa 1)
krótkookresowe:
- dobowy (strefa 1 lub strefa 1 + 2)
- 3-dniowy (strefa 1 lub strefa 1 + 2)
- weekendowy (strefa 1 + 2),
- weekendowy grupowy (strefa 1 + 2)
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długookresowe imienne i na okaziciela:
- 30-dniowy (strefa 1 + 2)
- 90-dniowy (strefa 1 + 2)
bilety dla rodzin z 3 dzieci (strefa 1 + 2)
bilet seniora (strefa 1 + 2).

Bilety długookresowe kodowane są na Spersonalizowanej Warszawskiej Karcie Miejskiej. Bilety na
okaziciela są wydawane w formie biletu kartonikowego.
Wysokość opłaty za bilet uzależniona jest od przyznanej ulgi oraz zasięgu obowiązywania biletu
(strefa1, strefa 2, strefa 1 + 2). Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg
określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta. Niektóre grupy osób są uprawnione do
przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych. W Warszawie obowiązują dwa wymiary
uprawnień – ulga 50% oraz prawo do przejazdów bezpłatnych. Wykaz uprawnionych oraz opis
dokumentów poświadczających uprawnienia określają uchwały:





uchwała VI/103/2015 w sprawie zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe środkami
lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie dla osób zamieszkałych na terenie m.st.
Warszawy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych we właściwym urzędzie
skarbowym oraz dzieci tych osób,
uchwała XXXIII/828/2016 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego
transportu zbiorowego w m.st. Warszawie,
uchwała LXVII/1849/2018 w sprawie ustalenia zniżek w cenach biletów za usługi przewozowe
środkami lokalnego transportu zbiorowego m.st. Warszawy dla mieszkańców gmin, z którymi
zawarto porozumienie w sprawie wysokości dopłat do cen biletów.

M.st. Warszawa przygotowała dla swoich mieszkańców, którzy dokonają rozliczenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, specjalną ofertę w postaci „Biletu Warszawiaka” i „Biletu Młodego
Warszawiaka”. Użytkownicy tych kart mają możliwość przedłużenia uprawnień do zniżek na kolejny
okres do 30 września każdego roku poprzez wgranie hologramu w biletomatach, Punktach Obsługi
Pasażera ZTM lub Wydziałach Obsługi Mieszkańca. Oferta ta dotyczy biletów długookresowych
wgrywanych na Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską. Dodatkowo od września 2018 roku
osoby korzystające z „Biletu Warszawiaka” i „Biletu Młodego Warszawiaka” bez dodatkowych opłat
mogą podróżować po obszarze objętym 2. strefą biletową. To zdecydowana oszczędność dla osób
mieszkających w Warszawie i dojeżdżających do sąsiednich gmin do pracy, ale także zachęta do
weekendowych, turystycznych podróży.
Poniżej w tabeli zaprezentowane zostało porównanie sprzedaży biletów pochodzących z oferty dla
mieszkańców Warszawy rozliczających podatek w stolicy roku 2019 do 2018.
Tabela 2. Sprzedaż biletów w 2018 i 2019 roku (źródło: ZTM)

2018

2019

Rodzaj biletu
Liczba

Wartość

Liczba

Wartość

Bilety 30dniowe

1 182 597

105 865 800,00 zł

1 198 051

106 544 571,00
zł

Bilety 90dniowe

591 509

129 892 768,00 zł

657 836

143 348 500,00
zł

RAZEM

1 774 106

235 758 568,00 zł

1 855 887

249 893 071,00
zł
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2018

2019

Rodzaj biletu
Liczba

Wartość

Wzrost w %

Liczba

Wartość

4,61%

6,00%

Liczba kart zakodowanych po raz pierwszy w roku 2019 - 322 241
Liczba nowych pasażerów w roku 2019 - 146 510

Wszystkie w/w bilety są obecnie obsługiwane przez System Pobierania Opłat za Przejazdy, który
został zaprojektowany w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku. Projekt ten zakładał wykorzystanie
najnowszych dostępnych w owym czasie środków technicznych – zarówno w zakresie samych
nośników biletowych (w szczególności kart zbliżeniowych), jak i środków łączności. W systemie
zastosowano nośniki papierowe z paskiem magnetycznym oraz pasywne zbliżeniowe karty
pamięciowe standardu MIFARE. Zakupionemu i uruchomionemu w końcu ubiegłego wieku systemowi
producent zapewnił 10 letnią gwarancję dostępności części zamiennych i elementów niezbędnych do
jego serwisowania i utrzymania w sprawności. Okres ten, biegnący od chwili podpisania protokołu
odbioru końcowego, niestety już upłynął. Może to zatem potencjalnie skutkować brakiem możliwości
serwisowania urządzeń systemu, jako że producent nie jest już zobowiązany do utrzymywania
produkcji przestarzałych technologicznie elementów. W ciągu ostatnich 20-lat obserwuje się istotne
zmiany zarówno w technologii jak i zachowaniach komunikacyjnych mieszkańców. Miasto
dostrzegając potrzebę kompleksowego wdrożenia nowego Systemu Biletowego zintegrowanego z
innymi usługami transportowymi i nie tylko podjęło w ostatnich latach intensywne prace w
poszukiwaniu optymalnego rozwiązania. W 2019 roku firma Deloitte opracowała na zlecenie ZTM
analizę przedwdrożeniową wdrożenia Zintegrowanej Karty Miejskiej zawierającej podstawowo nowy
system biletowy dla Warszawy.
Na terenie Warszawy znajduje się rozbudowa sieć sprzedaży biletów. Bilety można kupić w:
 31 Punktach Obsługi Pasażerów (w tym 8 Punków Kodowań Kart Miejskich
zlokalizowane w Gminach podwarszawskich: Piaseczno, Legionowo, Wołomin,
Piastów, Ożarów Mazowiecki, Kobyłka, Sulejówek Miłosna i Radzymin od 23.11.2020)
 ponad 810 automatów stacjonarnych,
 ponad 1850 terminali biletowych,
 prawie 2 500 automatów mobilnych,
 7 aplikacji mobilnych,
 sklep internetowy,
 Agent Mobilności (oferta dla firm).

Integracja taryfowa
Warszawa jest pozytywnym przykładem współpracy między Zarządem Transportu Miejskiego a
innymi przewoźnikami działającymi na terenie aglomeracji. Integracja taryfowa, obejmująca
kluczowe rodzaje biletów, pozwala przyciągnąć pasażerów do komunikacji miejskiej a przewoźnicy
nie rywalizują ze sobą, np. poprzez dublowanie kursów na tej samej linii. Dzięki integracji taryfowej
kolej stała się pełnoprawnym elementem komunikacji miejskiej i jest preferowanym środkiem
komunikacji wśród mieszkańców okolicznych gmin, dojeżdżających do centrum miasta. Ważnym
aspektem integracji taryfowej jest warstwa informacyjna polegająca na włączeniu wszystkich
środków transportu do przejrzystej i jednolitej mapy połączeń oraz rozkładów jazdy. Wszyscy
przewoźnicy umieszczają w swoich pojazdach te same schematy połączeń i oznaczenia. Dodatkowo
rozpoznawalność systemu transportowego organizowanego przez ZTM poprawiło wprowadzenie
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jednego logotypu dla całego systemu i wszystkich jego składowych (pojazdy, przystanki, bilety,
urządzenia, informacja). Dzięki temu pasażer nie odnosi wrażenia, że korzysta z różnych systemów
miejskiej komunikacji publicznej.
Najbardziej popularną ofertą, stanowiącą podstawę polityki taryfowej m.st. Warszawy, jest „Wspólny
bilet ZTM-KM-WKD” – Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie z gminami, powiatem wołomińskim,
Kolejami Mazowieckimi (KM Sp. z o.o.) oraz Warszawską Koleją Dojazdową (WKD Sp. z o.o.)
organizuje transport dla pasażerów, których bilet honorowany jest przez przewoźników kolejowych
jak również w 49 liniach autobusowych tzw. „eLkach” (liniach lokalnych, zapewniających
mieszkańcom podmiejskich gmin dojazd do regularnie kursujących autobusów lub pociągów).
Rysunek 23. Zasięg obowiązywania „Wspólnego biletu ZTM-KM-WKD” (za: www.wtp.waw.pl)

W ramach integracji taryfowej występują również poniższe rodzaje biletów:








Bilet ZTM w gminach - na podstawie wybranych biletów ZTM można podróżować liniami
lokalnymi (od L-1 wzwyż) organizowanymi przez Zarząd Transportu Miejskiego we
współpracy z gminami ościennymi.
Bilet warszawski Polregio - oferta dla pasażerów podróżujących pociągami Przewozów
Regionalnych do i z Warszawy. Na podstawie tego rodzaju biletów kolejowych można
korzystać ze wszystkich środków Warszawskiego Transportu Publicznego (autobusy,
tramwaje, metro i SKM):
„Bilet warszawski IC” - oferta dla pasażerów podróżujących po kraju pociągami PKP Intercity
– Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) – w klasie I lub II. Umożliwia on korzystanie przez
75 minut również z komunikacji miejskiej – autobusów, tramwajów, metra i SKM – na terenie
1. strefy biletowej.
„Bilet Lotniskowy” Kolei Mazowieckich – pasażerowie mogą bez dodatkowych opłat korzystać
ze wszystkich środków komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro, pociągi SKM) na
obszarze pierwszej strefy biletowej.
„Bilet ŁÓDŹ-WARSZAWA” - oferta dla pasażerów, którzy kupią bilet Łódzkiej Kolei
Aglomeracyjnej z Łodzi do Warszawy. Umożliwia on korzystanie przez 75 minut również z
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komunikacji miejskiej ZTM – autobusów, tramwajów, metra i SKM – na terenie 1. strefy
biletowej.
Aby zachęcić mieszkańców aglomeracji do pozostawienia samochodu w domu i skorzystania z
komunikacji publicznej w 2016 roku Zarząd Transportu Miejskiego rozszerzył zasięg działania 1. strefy
biletowej. Miastem przecierającym szlaki w tym zakresie były Marki i Ząbki. W chwili obecnej
Łomianki, Izabelin i Konstancin zostały przyłączone do 1. strefy biletowej a Czosnów do 2. strefy
biletowej. Dzięki takiemu działaniu mieszkańcy tych gmin otrzymali możliwość zakupu biletów na
takim samym poziomie cenowym, co mieszkańcy Warszawy.
Rysunek 24. Zasięg obowiązywania 1. strefy biletowej i programu „Warszawa+”(za: ZTM Raport Roczny 2019)

Mieszkańcy wybranych podwarszawskich gmin podróżujący Warszawskim Transportem Publicznym
mają możliwość skorzystania z oferty Biletu Metropolitalnego, która została wprowadzona w 2016
roku. Miasto stołeczne Warszawa w ramach zintegrowanej oferty taryfowej udostępnia mieszkańcom
gmin podmiejskich możliwość nabywania w obniżonych cenach biletów okresowych obowiązujących
w sieci WTP. Warunkiem jest dofinansowanie zakupu przez gminę, która zawarła stosowne
porozumienie z m.st. Warszawa. Poziom dofinansowania i wynikające stąd ceny biletów
metropolitalnych zostały zróżnicowane w ramach trzech wariantów. Wyboru wariantu dokonuje
gmina w zależności od swych możliwości finansowych. Oferta ta zachęca mieszkańców aglomeracji
warszawskiej do korzystania z transportu zbiorowego nie tylko w podróżach do/z Warszawy, ale
dzięki sieci autobusowych linii lokalnych również w podróżach na terenie gminy. Samorządy gmin,
które mają podpisaną stosowną umowę z Zarządem Transportu Miejskiego na mocy Uchwała Nr
LXVII/1849/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018r., dofinansowują bilety
osób płacących podatki w swoich gminach. Pierwszą gmina, która skorzystała z oferty w 2014 r. była
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gmina Marki i Ząbki, które obecnie znajduje się już w 1. strefie. Następnymi gminami, które dołączyły
do oferty były: Jabłonna, Konstancin-Jeziorna, Nadarzyn, Nieporęt, Wieliszew i Legionowo. Po
wprowadzeniu w 2018 r. oferty rozszerzonej porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego do
dnia dzisiejszego podpisało 25 gmin z czego 19 gmin zdecydowało się na dofinansowanie w 3 progu
(Bilet Warszawa+3), 3 gminy w 2 (Bilet Warszawa+2) progu oraz 3 gminy w 1 progu dopłat (Bilet
Warszawa+1). Kolejne porozumienia zawarte zostały z gminami: Górą Kalwarią, Jabłonną,
Józefowem, Kampinosem, Kobyłką, Konstancinem-Jeziorna, Legionowem, Lesznem, Lesznowolą,
Nadarzynem, Nieporętem, Otwockiem, Ożarowem Mazowieckim, Piasecznem, Piastowem,
Prażmowem, Pruszkowem, Radzyminem, Raszynem, Starymi Babicami, Sulejówkiem, Wiązowną,
Wieliszewem, Wołominem oraz Zielonką.
Tabela 3. Ceny biletów i wysokość dofinansowania przez Gminy w ramach oferty „Biletu Metropolitalnego” (źródło: ZTM)

Rodzaj biletu

I grupa dopłat

Bilety oferty Warszawa+ Koszt
dopłata
ważne w strefie 1 i 2
pasażera [zł] Gminy [zł]

II grupa dopłat
Koszt
dopłata
pasażera [zł] [zł]

III grupa dopłat
Gminy Koszt pasażera dopłata
[zł]
Gminy [zł]

N 166,00 zł

14,00 zł

150,00 zł

30,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

U 83,00 zł

7,00 zł

75,00 zł

15,00 zł

60,00 zł

30,00 zł

N 406,00 zł

54,00 zł

390,00 zł

70,00 zł

330,00 zł

130,00 zł

U 203,00 zł

27,00 zł

195,00 zł

35,00 zł

165,00 zł

65,00 zł

30 dniowy
imienny
90 dniowy

Bilety oferty
"Warszawa+" ważne w
strefie 2

Koszt
dopłata
pasażera [zł] Gminy [zł]

Koszt
dopłata
pasażera [zł] [zł]

Gminy Koszt pasażera dopłata
[zł]
Gminy [zł]

N 98,00 zł

14,00 zł

82,00 zł

30,00 zł

72,00 zł

40,00 zł

U 49,00 zł

7,00 zł

41,00 zł

15,00 zł

36,00 zł

20,00 zł

N 250,00 zł

32,00 zł

237,00 zł

45,00 zł

212,00 zł

70,00 zł

U 125,00 zł

16,00 zł

118,50 zł

22,50 zł

106,00 zł

35,00 zł

30 dniowy
imienny
90 dniowy

Efekty rozszerzenia oferty Warszawa+ w 2019 r. to:
• Przystąpienie do współpracy kolejnej 25 gminy (Prażmów);
• 1 gmina zmieniła próg dofinansowania z 2 na 3 (Pruszków);
• w 2 gminach otwarto Punkty Obsługi Pasażerów (Legionowo, Piaseczno);
• zakupiono 275 049 sztuk biletów na kwotę 43 084 192,50 zł;
• dopłata Gmin wyniosła 17 206 851,50 zł;
• wartość zakupionych biletów i wniesionych dopłat wyniosła 60 291 044,00 zł ,co w
porównaniu do roku 2018 (23 164 518,00 zł), przełożyło się na wzrost o 160,32% uzyskanych
przychodów z tego tytułu.

Pasy ruchu dla transportu zbiorowego
Uprzywilejowanie ruchu komunikacji publicznej odbywa się m.in. poprzez tworzenie wydzielonych
pasów ruchu dla autobusów i tramwajów. Wg. stanu na koniec 2019 w Warszawie funkcjonowało
ok. 64 km pasów autobusowych , w tym 5 km, po których mogą poruszać się wspólnie tramwaje i
autobusy.
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Tabela 4. Lokalizacje funkcjonujących wydzielonych pasów ruchu dla transportu zbiorowego
(za: Informator statystyczny ZTM, grudzień 2019)

Trakcja

Długość w tym
całkowita TTA
[m]
[m]

ulica/aleja

odcinek

11 Listopada

Kowieńska - Letnia

TTA

280

280

11 Listopada

Starzyńskiego - Kamienna

TTA

210

210

Aleje Jerozolimskie

Wisłostrada - Miedziana

BUS

3 175

Aleje Jerozolimskie

Łopuszańska - Dworzec Zachodni

BUS

3 500

al. Armii Krajowej

Gdańska - Mickiewicza

BUS

330

al. Armii Krajowej

Gwiaździsta - Mickiewicza

BUS

765

Belwederska / Sobieskiego

Grottgera - Idzikowskiego

BUS

1 665

Elekcyjna

Górczewska - Wolska

BUS

875

Grójecka / Aleje Jerozolimskie

Wawelska - Bracka

BUS

3 245

Grzymały-Sokołowskiego / Kopińska /
Wawelska / al. Armii Ludowej / al.
Szczęśliwicka - Kanał Gocławski
Stanów Zjednoczonych

BUS

7 255

Kasprzaka

Skierniewicka - Bema

BUS

699

Kasprzaka

al. Prymasa Tysiąclecia - Grabowska

BUS

155

Kasprzaka

Bema - Skierniewicka

BUS

689

Kijowska

al. Tysiąclecia - Targowa

BUS

750

Królewska

Marszałkowska - Burschego

BUS

275

al. Kuklińskiego

Świderska - Myśliborska

BUS

165

al. Kuklińskiego

Myśliborska - Świderska

BUS

390

Marszałkowska

Widok - Złota

BUS

220

Modlińska

al. Kuklińskiego - Elektronowa

BUS

2 880

al. Niepodległości

Batorego - al. Armii Ludowej

BUS

515

Nowy Świat / Krakowskie
Przedmieście

Smolna - Senatorska

BUS

1 705

pl. Bankowy

Senatorska - al. Solidarności

BUS

255

pl. Bankowy

al. Solidarności - Senatorska

BUS

150

Połczyńska / Wolska / Kasprzaka

Dźwigowa - Grabowska

BUS

2 710

Radzymińska / al. Solidarności

Krynoliny - Andersa

BUS/TTA

7 775

Raszyńska

Filtrowa - Koszykowa

BUS

380

Sobieskiego / Belwederska

Idzikowskiego - Nabielaka

BUS

1 525

al. Solidarności

Okopowa - Jagiellońska

BUS/TTA

3 800

al. Stanów Zjednoczonych / al. Armii
Ludowej / Wawelska

Ostrobramska - Grójecka

BUS

6 740

Targowa

Zamoyskiego - Mackiewicza

BUS

95

Wolska / Połczyńska

Sowińskiego - Powstańców Śląskich

BUS

1 090

al. Wilanowska

rejon skrzyżowania z ul. Sobieskiego

BUS

150

al. Polski Walczącej

ul. Melomanów - Batalionu AK "Bałtyk"

BUS

795

2 710

2 515
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Trakcja

Długość w tym
całkowita TTA
[m]
[m]

ulica/aleja

odcinek

al. Polski Walczącej

Batalionu AK "Bałtyk" - Zwierzyniecka

BUS

1 040

Łojewska

Chodecka - Łabiszyńska

BUS

610

Chodecka

Krasiczyńska - Matki Teresy z Kalkuty

BUS

1 495

Wyszogrodzka

Chodecka - Rembielińska

BUS

405

Bartnicza

Bolesławicka - Ogińskiego

BUS

160

Matki Teresy z Kalkuty

Chodecka - Św. Wincentego

BUS

360

Matki Teresy z Kalkuty

Św. Wincentego - Chodecka

BUS

385

Powstańców Śląskich

Człuchowska - Strąkowa

BUS

305

Człuchowska

Lazurowa - Świetlików

BUS

940

Człuchowska

Raginisa - Karabeli

BUS

560

Górczewska

Lazurowa - Konarskiego

BUS

1 330

Górczewska

Konarskiego - Klemensiewicza

BUS

875

Targowa

Cyryla i Metodego - Białostocka

BUS

141

łącznie

63 814

w tym
TTA

5 715

stan na 31.12.2019

Tabela 5. Lokalizacje odcinków ulic przeznaczonych do ruchu dla transportu zbiorowego (za: Informator statystyczny ZTM,
wrzesień 2019)

Trakcja

Długość
całkowita
[m]

Wolska - Batalionu AK "Parasol"

BUS

905

Górczewska

Deotymy - Krępowieckiego

BUS

895

Górczewska

Konarskiego - Elekcyjna

BUS

1 855

Św. Wincentego

Kondratowicza - Zielone Zacisze

BUS

210

Św. Wincentego

Matki Teresy z Kalkuty - Niwa

BUS

600

Św. Wincentego

Niwa - Gilarska

BUS

600

łącznie

5 065

ulica/aleja

odcinek

Elekcyjna

stan na 31.12.2019

Infrastruktura przystankowa i towarzysząca
W planowaniu rozmieszczenia przystanków przyjmuje się, że dostępność do systemu transportu
zbiorowego ma w jak największym stopniu spełniać wytyczne zawarte w dokumentach
planistycznych miasta, w tym m.in. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego m.st. Warszawy, które określa podział Warszawy na III strefy różniące się zasadami
obsługi transportem zbiorowym, a w szczególności określa strefy dojść do przystanków komunikacji
miejskiej. W strefie I obejmującej obszar śródmieścia obowiązuje priorytet dla obsługi obszaru
transportem zbiorowym poprzez zapewnienie najwyższej w mieście gęstości sieci i przystanków
komunikacji miejskiej.
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Rysunek 25. Zakładane miary poziomu usług przewozowych – dostępność przestrzenna przystanków
(za: Plan Transportowy m.st. Warszawy, stan na marzec 2015)

Z punktu widzenia dostępności do systemu ważne znaczenie ma właściwe rozmieszczenie
infrastruktury przystankowej. W tabeli …… przedstawiono średnie odległości między przystankami
komunikacji miejskiej, w podziale na rodzaje linii i środki transportu. Odległości między przystankami
są różne w zależności od położenia w stosunku do centrum miasta i związanego z tym charakteru
zabudowy oraz dostępnej infrastruktury drogowej i szynowej.
Tabela 6. Średnie odległości między przystankami publicznego transportu zbiorowego
(źródło: ZTM, stan na grudzień 2019)
Rodzaj środka
transportu
Tramwaj

Średnia odległość między przystankami
[m]
463

Metro

1 049

Kolej (SKM)

2 089

Autobusy
strefowe

657

przyspieszone

683

nocne

505

lokalne

698

M.st. Warszawa prowadzi od 2017 r. regularne badania dostępności transportu publicznego przy
użyciu narzędzi GIS. Założenia analiz wynikają z zapisów Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz Planu Transportowego dla Warszawy i gmin
ościennych. Wyniki analiz są udostępnianie w postaci interaktywnych map na stronie internetowej:
https://umwarszawa.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=bceffa42c7814ff0b30628abb0ce42c6
W ramach analiz badana jest:
- dostępność piesza stacji metra,
- dostępność piesza stacji kolejowych,
- dostępność piesza przystanków autobusowych i tramwajowych,
- czas dojazdu do centrum Warszawy komunikacją miejską.
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Rysunek 26. Czas dojazdu do centrum

W wyznaczonych według SUiKZP strefach dojścia (300, 400, 500 m) znajduje się ok. 84 %
mieszkańców. Oczywiście należy dążyć do tego, aby jak najwięcej osób znajdowało się w tych
strefach, ale ze względu na brak układu drogowego o wystarczających parametrach i sposób
zagospodarowania przestrzeni pewien odsetek mieszkańców będzie znajdował się poza ta strefą.
Na terenie m.st. Warszawy znajduje się 1446 zespołów przystankowych z 4170 przystankami, z czego
w wiaty wyposażone było 2718 przystanków (co stanowi 65,2 %), a w ławki 1566 przystanków (37,5
%). Na terenie gmin podwarszawskich były 2353 przystanki, z czego w wiaty wyposażone było 1205
przystanków (co stanowi 51,2 %), a w ławki 292 przystanki (12,4 %). W sumie na terenie Warszawy i
gmin sąsiadujących autobusy zatrzymują się na 5956 przystankach. Tramwaje zatrzymują się na 543.
W systemie transportowym istnieje również 25 przystanków tramwajowo-autobusowych
zapewniających dogodne przesiadki dla pasażerów. Przystanki sukcesywnie dostosowane są dla
potrzeb osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej percepcji.
W skład systemu transportu zbiorowego wchodzi również infrastruktura towarzysząca, niezbędna do
zabezpieczenia ruchu pojazdów. Zaplecze techniczne obsługuje autobusy (5 zajezdni operatorów
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komunalnych w tym 4 należące do MZA i 1 do KM Łomianki (znajdująca się poza granicami
administracyjnymi Warszawy) i tramwaje (4 zajezdnie) oraz metro i SKM (dwie stacje technicznopostojowe). Zapleczem technicznym (zajezdniami) dysponują także prywatni operatorzy transportu
zbiorowego. Rozmieszczenie zajezdni na obszarze kilku dzielnic umożliwia właściwe dysponowanie
taborem do obsługi poszczególnych części aglomeracji. Ponadto, w trakcji szynowej infrastrukturę
torowo-elektryczną tworzą również obiekty i urządzenia związane z eksploatacją sieci torowej,
systemem zasilania trakcyjnego i sterowania ruchem. Infrastrukturę transportu zbiorowego tworzą
także pętle i krańce, czyli obiekty służące do zmiany kierunku ruchu i regulowania następstwa
poszczególnych pojazdów komunikacji miejskiej. Ich usytuowanie uzależnione jest m.in. od
dostępności terenu i głównych założeń określających formę obsługi komunikacyjnej danego obszaru.

Komunikacja szynowa
Kluczową rolę w systemie transportowym Warszawy odgrywa szynowy transport zbiorowy. Poniższy
rysunek przedstawia układ linii kolejowych, metra i tramwajowych.
Rysunek 27. Szynowy transport zbiorowy (za: Informator statystyczny ZTM, grudzień 2019)
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Tabor obsługujący szynowy transport zbiorowy jest w pełni zelektryfikowany i w związku z tym
uważany za najbardziej ekologiczny. Poniższy rysunek przedstawia typy taboru wg operatorów.
Rysunek 28. Tabor szynowy i jego typy wg operatorów (za: Raport ZTM, 2019)

Komunikacja kolejowa
Podstawowe powiązania Warszawy z obszarem województwa Mazowieckiego w zakresie transportu
zbiorowego zapewnia kolej regionalna i aglomeracyjna. Kolej podmiejska służy głównie do obsługi
podróży z obszaru aglomeracji, w tym z miejscowości takich jak: Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo,
Wołomin, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Sulejówek, Otwock, Warka, Piaseczno, Grodzisk Mazowiecki,
Milanówek, Sochaczew, Piastów, Pruszków, Błonie i Ożarów. Komunikacja kolejowa zapewnia
również powiązania wewnętrzne – dzięki niej z centrum miasta można szybko dotrzeć do z
Rembertowa, Wawra czy Ursusa.
System kolei podmiejskiej składa się z 7 zelektryfikowanych linii promieniście zbiegających się w
centrum Warszawy oraz linii WKD. Długość linii kolejowych na terenie m.st. Warszawy, po których
kursują pociągi pasażerskie to ok. 117,5 km. Zlokalizowanych jest na nich 12 stacji (Warszawa
Centralna, Gdańska, Wschodnia, Zachodnia, Wileńska, Falenica, Lotnisko Chopina, Praga,
Rembertów, Wawer, Śródmieście WKD i Okęcie) oraz 38 przystanków. Poniższy rysunek przedstawia
schemat sieci linii kolejowej w Warszawie wraz z zaznaczonymi na niej stacjami i przystankami
kolejowymi.
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Rysunek 29. Stacje i przystanki kolejowe (za: opracowanie własne ZTM, stan na grudzień 2019)

Pociągi podmiejskie korzystają z tzw. linii średnicowej i wykorzystują główne stacje osobowe
Warszawy: Warszawę Zachodnią, Warszawę Śródmieście i Warszawę Wschodnią. Z Dworca
Centralnego korzystają pociągi dalekobieżne i niektóre obsługujące lotnisko im. Fryderyka Chopina
(S3 i RL). Na linię średnicową składają się:


układ dalekobieżny z dwutorowym odcinkiem Warszawa Zachodnia – Warszawa Centralna –
Warszawa Wschodnia, gdzie odbywa się ruch pociągów dalekobieżnych i część regionalnych
(wyjeżdżających poza aglomerację). Długość odcinka Warszawa Zachodnia – Warszawa
Wschodnia wynosi 9 km i jest on dostosowany do obsługi pociągów z V max = 60 km/h,



dwutorowy odcinek Warszawa Zachodnia – Ochota – Warszawa Śródmieście Powiśle – Stadion –
Warszawa Wschodnia, wykorzystywany jest przez KM i SKM, dostosowany do V max = 60 km/h.
Pociągi na tej linii kursują w godzinach szczytu co ok. 4 minuty w obie strony.
Pasażerowie podróżujący pociągami z kierunku północnego (Legionowa) maja możliwość dokonania
przesiadki do stacji Dworzec Gdański zlokalizowanej w ciągu I linii metra.
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Przewozy związane z dojazdami do Warszawy realizują następujący operatorzy:
- Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
- Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.
- Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
Zarówno SKM Sp. z o.o. jak i KM Sp. z o.o. korzystają z infrastruktury kolejowej zarządzanej i
udostępnianej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pociągi WKD Sp. z o.o. poruszają się po
odrębnym szlaku kolejowym, zarządzanym przez WKD.
Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. (SKM), której właścicielem jest m.st. Warszawa, została zawiązana w
celu uzupełnienia oferty przewozowej na liniach kolejowych w aglomeracji warszawskiej, w obszarze
wyznaczonym następującymi stacjami krańcowymi: Otwock, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Nowy
Dwór Mazowiecki, Tłuszcz, Mińsk Mazowiecki, Zalesie Górne. W roku 2005 zakupiono tabor i w
oparciu o licencję przewozową została uruchomiona działalność przewozowa na trasie Warszawa
Zachodnia – Warszawa Falenica (linia S1). Obecnie SKM Sp. z o.o. (grudzień 2019) realizuje przewozy
kolejowe zlecane przez ZTM na 4 liniach o łącznej długości ok. 150 km, przy czym długość tras wynosi
117,5 km. Gęstość linii obsługiwanych przez SKM jest na poziomie 0,17 km/km2 na terenie Warszawy
i 0,02 km/km2 poza Warszawą. Są to:






Linia S1 na trasie z Pruszków – Otwock, przez Warszawę Zachodnią, Śródmieście i Wschodnią:
Linia S2 na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Warszawa Zachodnia – Sulejówek Miłosna
Linia S3 na trasie ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina do Legionowo Piaski przez Warszawę
Centralną oraz do Radzymina w wybranych kursach. Linia omija stacje linii średnicowej
(Warszawa Ochota, Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion).
Linia S9 na trasie Warszawa Zachodnia – Legionowo/Wieliszew

Poniższe rysunki przedstawiają trasy poszczególnych linii SKM wraz z nazwami stacji i przystanków
kolejowych.
Rysunek 30. Linia kolejowa S1 (za: skm.warszawa.pl)

Rysunek 31. Linia kolejowa S2 (za: skm.warszawa.pl)
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Rysunek 32. Linia kolejowa S3 (za: skm.warszawa.pl)

Rysunek 33. Linia kolejowa S9 (za: skm.warszawa.pl)

Infrastruktura stacji i przystanków jest częściowo dostosowana do potrzeb osób o ograniczonej
mobilności i percepcji. Dostęp do wybranych stacji oraz peronów zapewniają dźwigi osobowe oraz
pochylnie, na niektórych zamontowano Nawierzchniowy System Prowadzenia dla osób niewidomych
i słabowidzących. Tabor jest w 100% przystosowany dla osób o obniżonej mobilności.
Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o. od 15 lat świadczy usługi przewozu osób w zakresie
regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa mazowieckiego na zlecenie
Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Koleje Mazowieckie uruchamiają dziennie ok. 800 pociągów na 15 liniach kolejowych. Roczna praca
przewozowa w ramach zawartej pomiędzy spółką a m.st. Warszawa dotyczącej honorowania biletów
ZTM (od dobowego wzwyż) kształtuje się na poziomie ok. 5,8 mln pociągokilometrów czyli ponad
35 mln wozokilometrów, roczna liczba pasażerów z biletami ZTM to ok. 37,2 mln pasażerów (dane za
2019 rok).
Koleje Mazowieckie prowadziły w 2019 roku działalność przewozową przy użyciu ponad 300
pojazdów kolejowych. Spółka KM stale modernizuje starszy tabor, poprawiając jego stan techniczny,
estetykę i komfort podróżowania. Obecnie Koleje Mazowieckie są w trakcie realizacji zamówienia na
71 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Jego realizacja potrwa do końca 2022 r.
W odniesieniu do osób o ograniczonej mobilności i percepcji KM korzysta z identycznej jak SKM
infrastruktury. Tabor jest częściowo przystosowany do obsługi tych osób.
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Rysunek 34. Schemat linii kolejowych obsługiwanych przez KM Sp. z o.o. (za: mazowieckie.com.pl)

Na rynku usług kolejowych działa także Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. W skład linii
zarządzanych przez WKD wchodzą trzy linie kolejowe:
 Linia nr 47: Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Linia składa się z
dwutorowego odcinka Warszawa Śródmieście WKD – Podkowa Leśna Główna o długości 25,070
km i jednotorowego odcinka Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska o
długości 7,544 km. Długość całkowita linii nr 47 wynosi 32,614 km,
 Linia nr 48: Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów. Linia składa się odcinka
jednotorowego o długości 2,896 km,
Całkowita długość linii wynosi 36 km, przy czym linia z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego ma
długość 33 km a odgałęzienie do Milanówka – 3 km. Poniższy rysunek przedstawia przebieg linii
WKD względem trasy kolejowej dalekobieżnej zarządzanej przez PKP na odcinku od Warszawy
Centralnej do Grodziska Mazowieckiego i dalej.
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Rysunek 35. Schemat linii kolejowej obsługiwanych przez WKD Sp. z o.o. (za: Raport roczny 2018, WKD Sp. z o.o.)

WKD spełnia dwie funkcje:
 wspomaga i uzupełnia od południa obsługę miejscowości podwarszawskich na tym kierunku, dla
którego podstawowe znaczenie ma linia grodziska, którą kursują pociągi Kolei Mazowieckich i
Szybkiej Kolei Miejskiej oraz
 spełnia podstawową rolę w obsłudze komunikacją zbiorową miejscowości, które rozwijają się
wzdłuż tej trasy (m.in. Michałowice, Komorów, Otrębusy).
Wzdłuż linii WKD zlokalizowanych jest 28 stacji (średnia odległość pomiędzy przystankami na trasie
wynosi 1250 m), 45 przejazdów kolejowych i 4 stacje techniczne umożliwiające manewry i zmianę
kierunku jazdy taboru: Warszawa Śródmieście WKD, Komorów, Podkowa Leśna Główna, Grodzisk
Mazowiecki Radońska.
W 2019 roku, w ramach podpisanych z m.st. Warszawą umów, WKD Sp. z o.o. przewiozła ok. 5,1 mln
pasażerów wykonując przy tym ponad 550 tys. pociągokilometrów czyli ponad 2,2 mln
wozokilometrów.
Sieć metra
Sieć metra składa się z dwóch linii – M1 i M2. Obecnie obsługę obydwu linii zapewnia stacja
techniczno-postojowa Kabaty.
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Pierwsza linia metra (M1) biegnie w linii północ-południe i przecina się z drugą linią metra (M2) na
stacji Świętokrzyska, która zapewnia obsługę wschodniej i zachodniej części Warszawy.
Linia M1 o długości ok. 23 kilometrów łączy Kabaty z Młocinami. Na linii zlokalizowanych jest 21
stacji, średnio co ok. 1,1 km. Natomiast linia M2 w pełnym przebiegu ma łączyć Bemowo z
Targówkiem i Bródnem. Na linii o długości 22,4 km ma być zlokalizowanych 21 stacji. Aktualnie
łączy Wolę na lewym brzegu Wisły z Pragą oraz Targówkiem na prawym brzegu rzeki. Obsługa
techniczno-postojowa ma być zapewniona ze stacji techniczno-postojowej Karolin. W kwietniu 2020r.
oddano do użytkowania kolejne 3 stacje i tym samym mieszkańcy Warszawy mogą poruszać się
metrem na odcinku od stacji Księcia Janusza do stacji Trocka. A wiec obecnie wykorzystywany
odcinek M2 liczy 13 stacji i ma długość 13,2 kilometra.
Rysunek 36. Przebieg I oraz II linii metra (za: www.metro.waw.pl)

Największy ruch pasażerski odbywa się na stacjach tworzących podstawowe węzły przesiadkowe w
układzie komunikacyjnym Warszawy. Wg danych z 2019 roku rekordy biją stacje zlokalizowane na
linii M1 – są to: Centrum (18,4 mln osób), Politechnika (12,5 mln), Ratusz-Arsenał (8,9 mln),
Wilanowska (8,5 mln), Młociny (8,5 mln), Dworzec Gdański (7,8 mln). Natomiast na linii M2
największy ruch pasażerski zanotowany został na stacjach: Dworzec Wileński (8 mln) i Rondo
Daszyńskiego (6,9 mln). Szczególnie należy potraktować stację Świętokrzyska, która stanowi łącznik
między I i II linią metra. Na linii M1 stacja ta notuje ruch pasażerski na wysokości 7,2 mln osób,
natomiast jako stacja stanowiąca element linii M2 – 7,1 mln. Do tych wielkości należy dodać
pasażerów dokonujących przesiadki pomiędzy obydwoma liniami metra – z łącznika pomiędzy
stacjami M1 i M2 skorzystało ponad 14 mln pasażerów. W sumie z obydwu linii metra w 2019 roku
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skorzystało ponad ok. 184 mln pasażerów. Udział procentowy wejść na stacje metra kształtuje się w
następujący sposób:
Rysunek 37. Udział procentowy wejść na stacje metra w 2019 roku (za: Informator statystyczny ZTM, dodatek roczny 2019)
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Pociągi linii M1 kursują od godz. 5.00 do ok. godz. 0.10 (od poniedziałku do czwartku i w niedzielę)
oraz od godz. 5.00 do ok. godz. 3.00 (w piątki i soboty). Natomiast pociągi linii M2 kursują od ok.
godz. 5.00 do ok. godz. 0.40 (od poniedziałku do czwartku i w niedzielę) oraz od godz. 5.00 do godz.
3.00 (w piątki i soboty).
Tabor metra składa się z 75 pociągów. W dzień powszedni w szczycie porannym i popołudniowym na
obydwu liniach kursuje w sumie 51 pociągów (306 wagonów). W okresie międzyszczytowym
pasażerowie korzystają z 30 pociągów (180 wagonów), w sobotę z 25 pociągów (150 wagonów), zaś
w niedzielę i święta z 22 pociągów (132 wagonów). W sumie w 2019 roku metro wykonało ponad 37
mln wozokilometrów.
W odniesieniu do osób o ograniczonej mobilności i percepcji infrastruktura obu linii nie posiada
barier architektonicznych. Dostęp do stacji oraz peronów zapewniają dźwigi osobowe, na wszystkich
stacjach zamontowano Nawierzchniowy System Prowadzenia dla osób niewidomych i
słabowidzących. Tabor jest w 100% przystosowany do obsługi tych osób.
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Komunikacja tramwajowa
System komunikacji tramwajowej wg stanu na grudzień 2019 obejmował 26 linii tramwajowych
dziennych. Cała sieć tramwajowa ma długość 136 km. Trasy tramwajowe obsługiwane są przez ok.
425 składów w szczycie porannym i popołudniowym, 314 między szczytami oraz 235 w soboty i w dni
świąteczne. Składy kursujące w szczycie komunikacyjnym są w 58% niskopodłogowe a w pozostałych
porach niemalże w 100% niskopodłogowe, wyposażone w biletomaty.
Średnia długość linii wynosi ok 14 km, łączna długość linii wynosi 376,8 km a maksymalna długość
kursu wynosi ok. 25 km. W 2019 roku tramwaje należące do Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o.
wykonały 54 072 341 wozokilometrów.
Średnia prędkość komunikacyjna (ok. 17 km/h) w komunikacji tramwajowej jest stosunkowo niska
pomimo dużego udziału torowisk wydzielonych z jezdni i tym samym znacznego uniezależnienia tego
środka transportu od zatłoczenia ulic ruchem samochodowym. Jest to niewątpliwie istotnym
walorem warszawskiej komunikacji tramwajowej, jednak nie w pełni wykorzystanym. Szczególnie
jednak niekorzystny wpływ na warunki ruchu tramwajowego ma ruch samochodowy blokujący ruch
tramwajowy, szczególnie na skrzyżowaniach.
Średnia wieku taboru tramwajowego wynosi ponad 17 lat. Wg stanu na grudzień 2019r. 80 pojazdów
(11%) jest w wieku do 4 lat, 186 pojazdów (25,6%) występuje w przedziale wiekowym 5-9 lat a reszta
pojazdów jest starsza niż 10 lat.
Infrastrukturę torowo-elektryczną tworzą obiekty i urządzenia związane z eksploatacją sieci torowej,
systemem zasilania trakcyjnego i sterowania zwrotnicami. Według stanu na grudzień 2019r. sieć
torowa Tramwajów Warszawskich obejmuje łączną długość 263,8 km toru pojedynczego (kmtp).
Cechą charakterystyczną sieci torowej Tramwajów Warszawskich jest mały udział torowisk wspólnych
z jezdnią (ok. 20%), przy czym niekorzystnym czynnikiem dla eksploatacji tej grupy torowisk jest ich
konstrukcja oparta na podbudowie z tłucznia kamiennego, bardzo podatnej na deformacje i
wymagającej częstych napraw. Torowiska wspólne z jezdnią na znacznie trwalszej podbudowie
betonowej lub asfaltobetonowej występują tylko na łącznej długości 15,3 km toru pojedynczego. W
Warszawie pojawiły się także tzw. zielone torowiska tramwajowe (ok. 22,1 km toru pojedynczego).
Jest to oczywiście związane ze wzrostem proekologicznej świadomości, ale – pomimo wyższych
kosztów związanych z budową i eksploatacją – ma wyraźne dobre strony. Najważniejszą z nich jest
redukcja niekorzystnych oddziaływań tramwaju na środowisko, zwłaszcza hałasu. Stosowanie tego
typu konstrukcji jest bardzo skuteczne. Kolejne zalety to poprawa estetyki ulic i zwiększenie
biologicznie aktywnej powierzchni miasta.
Szczególnymi obiektami sieci torowej wpływającymi na jej sprawną eksploatację są zwrotnice,
występujące w odgałęzieniach tras (węzły trójkątne o różnym stopniu rozwinięcia), skrzyżowaniach
tras, pętlach i mijankach oraz w zajezdniach i w bazie torowo-sprzętowej. Spośród 740 zwrotnic, 658
zwrotnic jest ogrzewanych elektrycznie (88%) a 153 zwrotnice (21%) przystosowane są do zdalnego
przestawiania drogą radiową przez prowadzącego tramwaj.
Pierwsze priorytety w Warszawie pojawiły się w 2005 roku na ul. Powstańców Śląskich (system
Marathon) oraz w latach 2006 – 2008 w ciągu Alei Jerozolimskich. Systemy te pozwoliły
przetestować ideę, wyciągnąć wnioski, wdrożyć poprawki i rozpocząć wdrażanie priorytetów dla
tramwajów na szeroką skalę. Trasy zostały wyposażone w system detekcji tramwajów, umożliwiający
wykrycie nadjeżdżającego pojazdu i przekazywanie informacji o położeniu tramwaju do sterownika
sygnalizacji świetlnej. Dzięki takiej informacji sterownik jest w stanie podjąć odpowiednie działania,
aby tramwaj jak najszybciej mógł przejechać przez skrzyżowanie.
Aktualnie priorytetowy przejazd tramwaju zapewniony jest na trasach na Tarchomin, na ul.
Marymonckiej, na ciągu Powstańców Śląskich i Wolskiej, Targowej i ciągu ulic do pętli Żerań
Wschodni oraz części ulic Grochowskiej, Puławskiej, Wołoskiej, Towarowej, Okopowej, Rondzie
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Radosława i placu Wilsona. W sumie ponad 130 skrzyżowań, co daje około 55% wszystkich
skrzyżowań sterowanych sygnalizacją świetlną z ruchem tramwajowym w mieście.
Od 2019 roku priorytety dla tramwajów przydzielane są nie tylko dzięki zastosowaniu fizycznej
detekcji pojazdów, ale także dzięki wykorzystaniu nadajników GPS wykorzystywanych do
przekazywania położenia pojazdu do Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP). Rozwiązanie jest możliwe
dzięki wykorzystaniu autorskiej aplikacji przetwarzającej dane pochodzące z systemu SIP na sygnały
bezpośrednio przesyłane do sterownika sygnalizacji świetlnej imitujące sygnały pochodzące z
detektorów fizycznych. Takie rozwiązania funkcjonują już na ulicy Grochowskiej, Powstańców
Śląskich, pętli Młociny czy placu Bankowym.
Przydzielanie priorytetu dla transportu publicznego niesie za sobą wiele korzyści. Podstawowym jest
oszczędność czasu, przy kompleksowych projektach modernizacyjnych wprowadzenie priorytetu
może zwiększyć prędkość podróży od 15 do 30%. Wzrost prędkości komunikacyjnej bezpośrednio
przekłada się na skrócenie czasu przejazdu , co przede wszystkim daje cenne minuty oszczędności
pasażerom, ale także pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na tabor tramwajowy (proporcjonalne do
skrócenia czasu realizacji kursu). Dodatkowymi efektami wdrażania priorytetów są także poprawa
bezpieczeństwa i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Badania wykazały, że zastosowanie
pełnego priorytetu pozwala uzyskać oszczędności energetyczne sięgające nawet 13% zużycia energii
w porównaniu do przypadku braku uprzywilejowania transportu publicznego.

Komunikacja autobusowa
Podstawowym środkiem transportu zbiorowego w Warszawie są autobusy. System komunikacji
autobusowej wg stanu na grudzień 2019r. obejmował: 265 linii autobusowych (w tym 176 linii
dziennych, 41 linii nocnych oraz 48 linii lokalnych), obsługiwanych przez ok. 1630 autobusów w ruchu
w szczycie, ok. 1100 między szczytami oraz ok. 870 pojazdów w soboty i w dni świąteczne. Linie
nocne obsługiwane są w dni powszednie przez 97 pojazdów a w soboty i święta przez 100 pojazdów.
Wszystkie autobusy są niskopodłogowe.
Łączna długość linii wynosi 3.064,1 km, w tym 2.125,7 km dla linii dziennych, 268,4 km dla
strefowych, 5,3 km dla lokalnych i 664,7 km dla nocnych. W 2019 roku autobusy wykonały
125 429 303,589 wozokilometrów.
Średnia wieku taboru autobusowego jest zadawalająca i wynosi ok. 7 lat. Według stanu na grudzień
2019r. 42,7% taboru autobusowego jest wieku do 4 lat a tylko 6 pojazdów (0,3%) znajduje się w
przedziale wiekowym 20-24 lata.
Liczba przystanków autobusowych na terenie m.st. Warszawy wynosi 3603, w tym 2313
wyposażonych jest w wiaty. Autobusy, poza terenem miasta, zatrzymują się na 2353 przystankach. W
sumie więc autobusy ZTM obsługują 5956 przystanków.
Autobusy linii dziennych obsługują podróże wewnątrz poszczególnych dzielnic, pomiędzy dzielnicami
a centrum, pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, jak również pomiędzy Warszawą i
miejscowościami ościennymi. W szczycie porannym charakterystyczne jest masowe przemieszczanie
się pasażerów w kierunku centrum miasta oraz w mniejszym stopniu w kierunku zewnętrznym i po
obwodzie. W szczycie popołudniowym kierunki podróżowania odwracają się. Taki układ kierunków
podróży jest charakterystyczny dla wszystkich rodzajów transportu zbiorowego.
Podstawowe linie nocne łączą poszczególne dzielnice oraz część miejscowości poza Warszawą z
centrum miasta. Autobusy kursują co 30 lub co 60 min i większość z nich posiada przystanki krańcowe
przy Dworcu Centralnym, co umożliwia dokonywanie przesiadek. Linie o numeracji od N01 do N09 to
linie obwodowe, które nie obsługują centrum Warszawy. Do centrum nie dojeżdżają również
autobusy linii o numeracji od N50 do N59, których zadaniem jest obsługa obszarów peryferyjnych.
Linie nie obsługujące centrum są skomunikowane z liniami podstawowymi, co umożliwia dokonanie
przesiadki i dojazd do centrum.
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Autobusy oznaczone literą „L” obsługują gminy sąsiadujące z Warszawą, zasadniczo w 2 strefie
biletowej z nielicznymi wyjątkami. Ich głównym zadaniem jest dowóz pasażerów do stacji kolejowych
lub do innych linii autobusowych, umożliwiających dojazd w kierunku centrum Warszawy. Wśród
nich są również linie lokalne, które obsługują obszar poza granicami Warszawy. Finansowane są
wspólnie przez poszczególne gminy i Warszawę z głównym (na poziomie 80%) udziałem gmin.
Autobusy pełnią również rolę komunikacji zastępczej w przypadku awarii lub zaplanowanych prac
wpływających na zamknięcie lub ograniczenie ruchu szynowego. System komunikacji autobusowej
jest także zróżnicowany pod względem kategorii linii (zwykłe, okresowe, przyspieszone, ekspresowe i
nocne), które różnią się między sobą okresem kursowania, gęstością rozmieszczenia przystanków i
funkcjami realizowanymi w układzie komunikacyjnym. Zróżnicowanie kategorii linii autobusowych
ma swoje odzwierciedlenie w odpowiednim oznakowaniem linii, składającej się z 3 cyfr, litery lub
kombinacji cyfr i liter, przy założeniu oznaczenia danej linii ciągiem składającym się z nie więcej niż 3
znaków.
Tabor autobusowy kursujący w ramach Warszawskiego Transportu Publicznego jest jednym z
nowocześniejszych w Polsce. Wszystkie pojazdy są niskopodłogowe (za wyjątkiem pojedynczych
autobusów obsługujących linie lokalne), wszystkie wyposażone w biletomaty (z wyjątkiem
autobusów obsługujących linie lokalne), przyciski otwierające drzwi przez pasażera (99,51%),
zapowiedzi głosowe (98,81%) i wyświetlacze wewnętrzne (99,89%). Większość z nich posiada
klimatyzację (86,71%), monitoring (82,60%) i system liczenia pasażerów (74,28%). Poniższa grafika
przedstawia tabor autobusowy pod względem długości.
Rysunek 38. Tabor autobusowy pod względem wielkości pojazdów (za: ZTM Raport Roczny 2019)

Obecnie stolica inwestuje tylko w tabor nisko- lub zeroemisyjny. Jest to głównie tabor autobusowy
elektryczny, hybrydowy i gazowy (LNG i CNG). Większość z nich może przewozić max. 140 osób (tzw.
pojemność pasażerska). Planuje się, że za dwa lata autobusy napędzane silnikami Diesla znikną z
miejsc historycznie cennych (z fragmentu Traktu Królewskiego), a warszawski tabor prawie w całości
zostanie wyposażony w klimatyzację, rozbudowany system informacji pasażerskiej oraz gniazda USB,
z których będzie można doładować urządzenia mobilne.
Dla zwiększenia efektywności elektrycznych pojazdów Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. budują
również sieć ulicznych punktów ładowania autobusów. Ładowarki takie znajdują się na pętlach
Spartańska i Konwiktorska umożliwiając pobieranie prądu przez autobus za pomocą pantografu.
Natomiast w zajezdniach autobusy ładowane są za pomocą wtyczek (plug-in). Kolejne punkty
ładowania będą na krańcach: Wilanów, Chomiczówka, Szczęśliwice, Esperanto, Nowodwory,
Browarna i Ostroroga. Wówczas takie autobusy będą mogły doładować baterie podczas postojów na
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pętlach nie tracąc dodatkowego czasu. Poza wszystkimi udoskonaleniami technicznymi,
najważniejszą cechą autobusów elektrycznych jest to, że nie emitują żadnych spalin i są ciche, co
znacząco wpływa na poprawę jakości życia w mieście.

Warszawskie Linie Turystyczne (WLT)
Mieszkańcy Warszawy i turyści od maja do września każdego roku mają możliwość korzystania z
czterech promów łączących brzegi Wisły:
1.
2.
3.
4.

„Słonka”: Cypel Czerniakowski – Saska Kępa,
„Pliszka”: Most Józefa Poniatowskiego – Stadion Narodowy,
„Turkawka”: Nowodwory – Łomianki,
„Wilga”: Podzamcze-Fontanny – ZOO-Plaża

W ofercie WLT znajduje się również możliwość skorzystania z całodziennego rejsu statkiem „Zefir” do
Serocka. Podróż rozpoczyna się z przystani przy Podzamczu (Bulwar Karskiego) i prowadzi fragmentem
wodnego szlaku Batorego poprzez Kanał Żerański. Dalej statek płynie w dół Wisły a z jego pokładu
można będzie podziwiać panoramę starej oraz rozwijającej się Warszawy. Statek zabiera na pokład 120
pasażerów. Poniższa mapa prezentuje trasę statku do Serocka.
Rysunek 39. Schemat trasy statku do Serocka (za: www.wtp.waw.pl)

Warszawę można również zwiedzić zabytkowymi autobusami i tramwajami, które kursują w okresie
letnim. Linia autobusowa 100 rozpoczyna kursy w centrum, mostem Śląsko-Dąbrowskim dociera na
Pragę, a na lewy brzeg wracała mostem Świętokrzyskim i dowozi pasażerów m.in. na Stare Miasto,
stadion PGE Narodowy oraz do Muzeum Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik,
Łazienek Królewskich i ZOO. Natomiast linia autobusowa 400 porusza się tylko po lewobrzeżnej
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Warszawie zaczynając swój kurs przy Cmentarzu Powązkowskim a kończąc w Parku Kultury w
Powsinie. Tramwajowa „T-etka” tradycyjnie rozpoczyna i kończy kursy na pl. Narutowicza dwukrotnie
przejeżdżając przez Wisłę – mostem Józefa Poniatowskiego i Śląsko-Dąbrowskim. W 2019 roku
z Warszawskich Linii Turystycznych skorzystało ponad 123 tys. osób.
Specjalne linie tramwajowe, obsługiwane zabytkowym taborem, uruchamiane są także poza okresem
wakacyjnym. Tradycyjnie w Dzień Dziecka, drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, Mikołajki, Boże
Narodzenie i finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zabytkowe pojazdy wyruszają w swoje
trasy. Linia oznaczona literą „W” kursuje w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, a jej trasa
została zaplanowana tak, by tramwaje przejeżdżały obok Muzeum Powstania Warszawskiego.
Uruchomiona została także linia specjalna z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Linia „N” kursowała 10 i 11 listopada.
Rysunek 40. Trasy przejazdu WLT (za: www.wtp.waw.pl)

Dodatkowo oferta WLT została wzbogacona o możliwość przejazdu specjalną linią autobusową 51,
obsługiwaną zabytkowym taborem, do Piaseczna po trasie nieistniejącej już linii trolejbusowej. Oferta
ta skierowana była skierowana dla osób wybierających się na przejazd Piaseczyńską Koleją
Wąskotorową. Z autobusu można było skorzystać na podstawie biletu, wydanego przez PiaseczyńskoGrójeckie Towarzystwo Kolei Wąskotorowej, na przejazd kolejką i dowożący do niej autobus.
WLT do potrzeb osób o ograniczonej mobilności nie są dostosowane zarówno pod względem
wyposażenia taboru pływającego jak i infrastruktury (brak dostępu do przystani przepraw promowych
oraz statku „Zefir”).
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SYSTEM ROWEROWY
Rower jest najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. W ostatnich latach rower
zaczął być doceniany jako wygodny środek transportu i traktowany przez kierowców jako
pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego. Śladem innych miast europejskich Warszawa zachęca do
ograniczania komunikacji samochodowej stawiając na transport publiczny, aktywizując mieszkańców
do ruchu rowerowego i pieszego. Warszawa staje się miastem coraz bardziej przyjaznym dla
rowerzystów, długość sieci rowerowej mierzy obecnie prawie 645 km dróg rowerowych. Gęstość sieci
wynosi 0,37 km na 1000 mieszkańców.
Rysunek 41. Sieć tras rowerowych w 2019 r. (za: Broszura WRR 2019)

Obserwujemy znaczny wzrost ruchu rowerowego w mieście. W drugim kwartale 2015 r.
przeprowadzono kompleksowe badanie zachowań komunikacyjnych mieszkańców Warszawy w
ramach Warszawskiego Badania Ruchu 2015. Badanie pokazało, że rowerami wykonywanych jest
3,8% podróży (wśród podróży niepieszych). Od kilku lat Zarząd Dróg Miejskich wykonuje pomiary
ręczne i automatyczne ruchu rowerowego w wybranych punktach miasta. Obecnie liczniki
zlokalizowane są w 43 punktach miasta. Dodatkowo pomiary prowadzi się ręcznie – w 53 punktach
pomiarowych. W latach 2016 – 2019 udział ruchu rowerowego na drogach objętych pomiarami
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wzrósł z 4,2% do 7,5%. Rowerem najchętniej poruszają się osoby w wieku 16-19 lat. Większość
podróży trwa do 30 minut. W Warszawie od 2006 roku w ramach Barometru Warszawskiego
monitorowana jest opinia mieszkańców m.in. na temat infrastruktury rowerowej. W badaniu co roku
pojawia się pytanie czy zdaniem respondentów Warszawa jest miastem przyjaznym dla rowerzystów i
na przestrzeni 15 lat odsetek odpowiedzi twierdzących stale rośnie z poziomu 32% do 91%.
Od momentu przyjęcia w 2009 roku przez Radę m.st. Warszawy dokumentu pn. Strategia
zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne (…)
komunikacja rowerowa odgrywa coraz ważniejszą rolę w systemie transportowym miasta. Dokument
ten traktuje system rowerowy miasta priorytetowo zakładając zwiększenie roli transportu
rowerowego poprzez:
- rozbudowę infrastruktury dróg i parkingów rowerowych,
- uruchomienie systemu roweru publicznego
- rozwój parkingów B+R (bike and ride)
- wzmocnienie instytucjonalne jednostek miejskich zajmujących się ruchem rowerowym.
Od 4 września 2009 roku obowiązuje zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy określające Standardy
projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie. Dokument ten zawiera
warunki techniczne planowania, projektowania, wykonywania i utrzymania infrastruktury rowerowej
w Warszawie. Jego zadaniem jest zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury rowerowej. Jest
przeznaczony do stosowania przez jednostki zajmujące się planowaniem (np. na etapie sporządzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), biura projektowe, firmy wykonawcze oraz
przez zarządców dróg i ruchu. Dokument ten, z związku ze zmianami ustawy prawo o ruchu
drogowym, na przestrzeni 10 lat dwukrotnie ulegał aktualizacji – w 2010 i 2017 roku.
Budowa spójnej sieci dróg rowerowych została przewidziana również w dokumencie pn. Strategia
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.
W połowie listopada 2012 roku został powołany w strukturach m.st. Warszawy Pełnomocnik
Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Do zadań zespołu Pełnomocnika,
działającego od lipca 2015 r. w ramach Zarządu Dróg Miejskich, należy:





zgłaszanie propozycji dotyczących przebiegu tras rowerowych,
opiniowanie rozwoju sieci rowerowej,
współpraca z innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy i jednostkami miejskimi w zakresie
ruchu rowerowego,
przeprowadzanie konsultacji w celu rozwoju komunikacji rowerowej.

Pełnomocnik, w ramach swoich kompetencji, przygotował dokument pod nazwą „Program rozwoju
tras rowerowych do 2020 roku”, którego celem jest m.in. stworzenie podstawowych korytarzy
transportowych poprzez budowę nowej infrastruktury uzupełniającej sieć rowerową oraz remonty
istniejących prac. W chwili obecnej przygotowywana jest aktualizacja tego dokumentu z horyzontem
czasowym do 2030 roku.
Systematycznie zwiększa się długość infrastruktury rowerowej (przyrost ok. 50 km rocznie). W 2019 r.
sieć dróg rowerowych wyniosła ok. 645 km. Od 2010 warszawska sieć tras rowerowych powiększyła
się o 370 km nowych odcinków. Struktura tras rowerowych kształtuje się następująco:






kontraruch 42,14 km (6,59%),
kontrapas 3,71 km (0,58%),
pas dla rowerów 44,08 km (6,84%),
droga dla pieszych i rowerzystów 79,53 km (12,40%),
droga rowerowa 475,41 km (73,59%).
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Rysunek 42. Przyrost długości tras rowerowych w Warszawie w latach 2010 - 2019 (opracowanie własne)

Trasy rowerowe są w 70% wykonane z nawierzchni bitumicznej, 27% z kostki, a ok. 3% z płyt i innych
materiałów. Sieć tras rowerowych uzupełnia 455,40 m ulic o ruchu uspokojonym oraz ponad 125 km
rekreacyjnych szlaków pieszo-rowerowych (np. Nadwiślański Szlak Rowerowy) oraz jezdni
serwisowych wzdłuż dróg o klasie G i GP. Dodatkowo na niektórych jezdniach malowane są znaki P27 (tzw. sierżanty) stanowiące ułatwienie dla rowerzystów.
Do wzrostu ruchu rowerowego i przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę przyczyniło się
uruchomienie w 2012 r. systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo, który jest
największym systemem tego typu w Polsce. W 2019 r. użytkownicy mogli korzystać z 396 punktów
wypożyczeń jednośladów w tym 11 stacji rowerów elektrycznych (E-Veturilo)i 6 stacji rowerów dla
dzieci (Veturilko). Do dyspozycji mieszkańców było 5701 rowerów. W minionym sezonie odnotowano
5 983 802 wypożyczeń, najwięcej w czerwcu - 957 tys. Średni czas jednego wynajęcia wyniósł ok. 22
minuty, w każdym roku funkcjonowania Veturilo większość użytkowników korzysta z wypożyczonego
roweru nie przekraczając 20 minut. System posiada ponad 900 tys zarejestrowanych użytkowników.
System roweru publicznego wspierany jest przez 49 stacji prywatnych lokalizowanych przy centrach
handlowych, biurowcach.
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Rysunek 43. Lokalizacje stacji Veturilo (za: Broszura WRR 2019)

Veturilo jest w pełni kompatybilne z systemami funkcjonującymi w 5 sąsiednich gminach: Piaseczno,
Konstancin –Jeziorna, Pruszków, Michałów, Marki. W 2021 roku planowana jest rozbudowa i
modernizacja obecnego systemu roweru miejskiego. Przed ogłoszeniem przetargu na nowego
operatora systemu Veturilo przeprowadzono konsultacje społeczne w wyniku których wpłynęło
niemal 6000 uwag i propozycji. Rozmawiano także z ekspertami i innymi operatorami rowerów
publicznych czego efektem było powstanie Studium koncepcyjne funkcjonowania Warszawskiego
Roweru publicznego po 2020 r. określające dalsze kierunki rozwoju.
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Rysunek 44. System Veturilo w liczbach w latach 2012 - 2019 (za: Broszura WBR 2019)

Poza budową i remontami tras rowerowych w mieście wprowadzane są udogodniania dla
rowerzystów. Sukcesywnie montowane jest oznakowanie pionowe informujące o kierunkach tras
rowerowych na skrzyżowaniach. Dodatkowo innowacyjnym rozwiązaniem są totemy ustawione przy
popularnych trasach rowerowych, które podpowiadają rowerzystom jaki przyjąć styl jazdy aby
przejechać przez przejazdy rowerowe na zielonym świetle. Zainstalowany w totemie radar mierzy
prędkość rowerzysty i przesyła ją do sterownika sygnalizacji świetlnej. Sterownik analizuje te
informacje i ustala, czy możliwy jest przejazd przez skrzyżowanie bez zatrzymania. Następnie
sterownik zwrotnie przesyła tę informację do totemu z instrukcją dla rowerzysty. Komunikat jest
wyświetlany w formie jednego z czterech znaków w kształcie „warszawskiej syrenki”. Nowe
urządzenia to element rozwoju Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem poprawiający komfort i
bezpieczeństwo rowerzystów.
Zdjęcie 1. Oznakowanie stosowane przy trasach rowerowych (za: rowery.um.warszawa.pl)

W Warszawie w 2019 roku jest ponad 13 tysięcy publicznych stojaków rowerowych co daje
możliwość zaparkowania ponad 26 tys. jednośladów. Do tej liczby należy doliczyć stojaki montowane
przez firmy prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, centra handlowe, itp. Miejsca
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parkingowe dla rowerów powstają najczęściej podczas budowy nowej infrastruktury rowerowej oraz
w okolicy takich celów podróży jak: szkoły, uczelnie, biblioteki, obiekty sportowe i kulturalne.
Rysunek 45. Lokalizacja stojaków rowerowych (za: WRR 2019)

Miejsca do parkowania rowerów powstają również w pobliżu przystanków transportu zbiorowego czy
na terenie systemu parkingów P+R (Parkuj i Jedź) tworząc w ten sposób miejski system B+R (Bike and
Ride). Parkuj i Jedź (P+R) to system parkingów strategicznych zlokalizowanych przy węzłach
komunikacyjnych, zazwyczaj w peryferyjnych rejonach miasta. Parkingi P+R umożliwiają
pozostawienie pojazdu i kontynuację podróży środkami komunikacji miejskiej. Parkowanie jest
bezpłatne pod warunkiem posiadania w chwili wyjazdu ważnego biletu (co najmniej bilet dobowy) i
nieprzekroczenia limitu czasu parkowania. Obecnie do dyspozycji rowerzystów dostępnych jest 16
parkingów Parkuj i Jedź, w których można zaparkować 808 rowerów. Do 2021 r. mają powstać
kolejne dwa parkingi P+R przy stacji PKP Żerań oraz przy stacji PKP Warszawa Jeziorki, w których
będzie można zaparkować 150 rowerów.
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Rysunek 46. Lokalizacja parkingów P+J z liczbą stojaków rowerowych (za: WRR 2019)

Ułatwieniem dla rowerzystów i działaniem podnoszącym bezpieczeństwo poruszania się rowerem
jest możliwość z bezpłatnego korzystania z samoobsługowych stacji naprawy rowerów (SSNR) , które
służą do serwisowania rowerów i uzupełniania powietrza w oponach. Każda stacja wyposażona jest w
pompkę oraz podstawowe narzędzia, w niektórych stacjach dostępny jest uchwyt umożliwiający
zawieszenie roweru. W 2019 roku na terenie miasta stacje były zamontowane w 221 lokalizacjach,
które można znaleźć na stronie rowery.um.warszawa.pl/mapa-rowerowa. Od 2018 r. miasto
prowadzi w miesiącach wakacyjnych plenerowy Miejski Serwis Rowerowy (MSR). Projekt ma celu
zapewnienie mieszkańcom Warszawy możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy w bieżących
naprawach/przeglądach rowerów oraz porad w zakresie codziennej obsługi rowerów i wykrywania
usterek. MSR zapewnia możliwość m.in. sprawdzenia i uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, załatania
lub wymiany dętki, regulacji hamulców i przerzutek, dokręcenia luzów itp. W ciągu dwóch edycji z
usług serwisu skorzystało ponad 1500 osób.
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Zdjęcie 2. Miejski Serwis Rowerowy w 2019 r. (za: www.transport.um.warszawa.pl)

Wraz ze wzrostem ruchu rowerowego zarządcy dróg muszą zintensyfikować działania mające na celu
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powstaje nowa, bezpieczna infrastruktura
rowerowa, która w połączeniu z istniejącymi odcinkami tworzy spójne trasy rowerowe.
Niebezpieczne i niewygodne fragmenty dróg są systematycznie modernizowane. Ogromny wpływ na
bezpieczeństwo ma znajomość kodeksu drogowego oraz wzajemne zrozumienie i szacunek wśród
uczestników ruchu, niezbędne są kampanie społeczno-edukacyjne prowadzone przez miasto takie jak
Życzliwość na drodze, Rower to pojazd, 3S - Spójrz, Sygnalizuj, Skręć czy popularny wśród
najmłodszych Rowerowy Maj. Sprawcami wypadków z udziałem rowerzystów są w 75% kierowcy
samochodów. Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych stanowi nieustąpienie pierwszeństwa
przejazdu (43%) oraz nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów (17,5%). Najwięcej
zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów ma miejsce od kwietnia do października w czasie
szczytów komunikacyjnych (8-9, 15-18).
Rysunek 47. Zdarzenia drogowe z udziałem rowerzystów w latach 2011 - 2019 (za: Broszura WBR 2019)

Warszawa realizuje przejrzystą politykę informacyjną i promocyjną w celu zachęcenia do poruszania
się rowerem po mieście. Od 2010 roku wydawany jest Warszawski Raport Rowerowy wraz z mapą,
który podsumowuje działania miasta w zakresie rozwoju udogodnień dla ruchu rowerowego.
Broszura stanowi źródło wiedzy o inwestycjach zrealizowanych i planowanych, a także statystykach
dotyczących ruchu rowerowego, przepisach ruchu drogowego. Dodatkowo Pełnomocnik rowerowy
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prowadzi stronę internetową www.rowery.um.warszawa.pl gdzie informuje na bieżąco o
inwestycjach i wydarzeniach rowerowych. Miasto udostępnia również rozbudowany serwis mapowy
z zaznaczonymi trasami rowerowymi, stacjami Veturilo, stacjami naprawczymi, wypożyczalniami
rowerów towarowych, stojakami rowerowymi i innymi informacjami ułatwiającymi poruszanie się
jednośladem po mieście.
Mijająca dekada to okres intensywnego rozwoju ruchu rowerowego w Warszawie. W 2009 roku
stolica przyjęto w mieście Standardy rowerowe, podnoszące jakość nowych tras (w tym m.in.
wprowadzając obowiązek stosowania nawierzchni asfaltowej). W 2012 r. po raz pierwszy na ulice
wyjechały rowery miejskie Veturilo. Również od 2012 roku w obecnym kształcie funkcjonuje
stanowisko Pełnomocnika ds. komunikacji rowerowej. Rok później przygotowany został Program
rozwoju tras rowerowych Warszawy do 2020 roku. Od czasu jego przygotowania powstało ok. 200 km
nowych tras dla rowerów współfinansowanych ze środków UE. Łącznie od 2010 r. w Warszawie
wybudowano 370 km tras rowerowych, a ruch rowerowy wzrósł kilkukrotnie. W Warszawie głównym
problemem jest brak ciągłości infrastruktury rowerowej, szczególnie jest to odczuwalne w strefie
śródmiejskiej gdzie ruch rowerowy i samochodowy jest duży. W innych obszarach miasta niektóre
trasy rowerowe poprzerywane fragmentami, na których warunki ruchu nie są przyjazne dla
rowerzystów. Wiele węzłów komunikacyjnych o kluczowym znaczeniu nie jest dostosowanych dla
ruchu rowerowego (np. rondo Dmowskiego, pl. Bankowy, rondo Żaba, rondo Wiatraczna). Istotnym
problemem jest przeplatanie się dróg rowerowych z pieszymi co powoduje występowanie konfliktów
i niebezpiecznych sytuacji w miejscach gdzie ruch rowerowy i pieszy jest duży. Niedogodnością dla
rowerzystów jest też niekiedy prowadzenie drogi rowerowej raz po jednej raz po drugiej stronie ulicy
co wydłuża czas przejazdu. Konieczne są dalsze wysiłki dla zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownikom rowerów, ale także zwiększenia świadomości zarówno kierowcom samochodów jak i
rowerzystom jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej i
wzajemna życzliwość na drodze. Nowym wyzwaniem stał się rozwój rynku e-hulajnóg, które oferuje
w Warszawie kilku operatorów, w krótkim czasie na chodnikach i drogach rowerowych pojawiło się
kilka tysięcy jednośladów. W Polsce nie ma jeszcze jednoznacznych przepisów definiujących pojęcie
e-hulajnogi, jednakże są plany wprowadzenia nowego prawa aby pojazdy te były traktowane jak
rowery i mogły poruszać się po drogach rowerowych.
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RUCH PIESZY
Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku
(…)”wprowadziła podział centrum Warszawy na siedem stref określających zasady organizacji ruchu.
Cztery z nich dotyczą ruchu pieszego:
Strefa I-PR z dopuszczonym wyłącznie ruchem pieszym i rowerowym, w której zasadniczym
elementem będzie eliminacja ruchu pojazdów silnikowych (samochodów i pojazdów transportu
zbiorowego) i nadanie bezwzględnego priorytetu ruchowi pieszemu i rowerowemu z odpowiednim
przystosowaniem przestrzeni ulicy do potrzeb tego typu ruchu. Maksymalne dopuszczenie prędkości
w strefie: 20 km/h.
Strefa I-OR 20 z ograniczonym ruchem samochodów, w której ulice będą przeznaczone do
wspólnego użytkowania przekroju przez pieszych i rowerzystów oraz przez pojazdy komunikacji
indywidualnej; dotyczy to tych rejonów gdzie istnieje potrzeba wprowadzenia strefy I-PR a
jednocześnie nie jest możliwe całkowite wyłączenie obszaru/ulicy z ogólnego ruchu; ale przy
zachowaniu jako priorytetowego ruchu pieszego i rowerowego. Maksymalne dopuszczenie prędkości
w strefie: 20 km/h.
Strefa I-OR 30 z ograniczonym ruchem samochodów, w której ulice będą przeznaczone do
wspólnego użytkowania przez pieszych i rowerzystów oraz przez pojazdy komunikacji indywidualnej;
dotyczy to tych rejonów gdzie jednym z celów jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego w stosunku
do obszaru i pozostawienie wyłącznie ruchu źródłowo-docelowego; w obszarze tym, jako
priorytetowy uznaje się ruch pieszy i rowerowy, z ograniczeniem prędkości samochodów do 30 km/h.
Strefa I-PRTZ z ruchem pieszym, rowerowym i transportem zbiorowym, w którym ulice
przeznaczone są do wspólnego użytkowania przez pieszych, rowerzystów i pojazdy transportu
zbiorowego; dotyczy to ulic gdzie istnieje potrzeba wprowadzenia strefy I-PR a jednocześnie
występuje konieczność obsługi transportem zbiorowym.
Rysunek 48. Organizacja ruchu w Śródmieściu (za: Warszawski Raport Pieszy 2018)
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W 2015 roku wykonano Warszawskie Badanie Ruchu. Tego typu kompleksowe pomiary ruchu,
obejmujące także badania zachowań komunikacyjnych prowadzone są cyklicznie w Warszawie od
1980 roku. Największy udział ruchu pieszego odnotowano w latach 80tych i na początku lat 90tych.
Wówczas pieszo wykonywano ok. 30% wszystkich podróży na terenie Warszawy. Wraz ze zmianami
politycznymi i ekonomicznymi zaszły zmiany w przestrzeni miasta, nastąpił znaczny rozwój transportu
zbiorowego i wzrosła jednocześnie znacznie rola samochodu. Przemiany te spowodowały w drugiej
połowie lat 90tych XX wieku wyraźny spadek udziału ruchu pieszego do ok. 20%. Stan ten utrzymuje
się do dzisiaj – udział ruchu pieszego jest na poziomie 18%.
Rysunek 49. Udział ruchu pieszego w podróżach ogółem (za: WBR 2015)

Skłonność do podróżowania pieszo jest ścisłe powiązana z motywacja podróży. Najwięcej
podróżujemy pieszo do szkoły, na zakupy, korzystając z różnego rodzaju usług czy do miejsc rozrywki.
Według WBR 2015 największy udział podróży wykonywanych piesze (ok. 50%) jest w grupie osób od
6 do 15 lat. To naturalne ze względu na motywację podróżowania, głownie związana ze szkołą.
Najmniejszy udział podróży odbywanych pieszo jest w grupie wiekowej 20-25 lat i 26-44 (10-12%),
przy czym osoby w wieku 20-25 lat podróżują głownie transportem zbiorowym (68%), a w wieku 2644 lata transportem publicznym (44%) i samochodem (40%).
Niezależnie od cyklicznych badań WBR w Warszawie wykonywane są pomiary ruchu pieszego w
wybranych przekrojach ulic. Rejestrowane są natężenia ruchu pieszego oraz struktura ruchu, tak by
można było określić udziały różnych grup osób poruszających się po Warszawie, także osób z
ograniczeniami ruchowymi.
Takiego typu badania przeprowadzono w 2018 roku w dni powszednie w godzinach szczytu
porannego (7:00 – 8:00) i popołudniowego (16:00 – 17:00) w dziewięciu lokalizacjach
charakteryzujących się dużą intensywnością ruchu pieszego. Największe natężenie ruchu pieszego
odnotowano w szczycie popołudniowym na ul. Nowy Świat (rejon Smolnej) z ok. 2,5 tys. os./h i w Al.
Jerozolimskich oraz na Marszałkowskiej z ok. 1,5 tys. os./h. W badaniach stwierdzono, że natężenie
ruchu pieszego jest dużo większe w szczycie popołudniowym niż w porannym - w ww. przypadkach
wynosiło dwukrotnie więcej. W okresie porannym ruch pieszy wzrasta około godziny 8:00. Jest
wyraźna różnica pomiędzy liczbą pieszych w okresie porannym między 7:00 – 7:15 a 7:45 – 8:00 –
następuje wzrost o prawie 75%. W szczycie p[popołudniowym natężenie ruchu pieszego zmniejsza
się nieco po godz. 17:00, ale spadek jest ten dość powolny i zależy od charakteru ulicy.
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Rysunek 50. Natężenie ruchu pieszego w szczycie porannym i popołudniowym (za: WRP 2018)

Największy udział osób o ograniczonej mobilności zidentyfikowano na ul. Francuskiej – 8% w szczycie
porannym i 12% w szczycie popołudniowym. Natomiast na Bulwarach w szczycie popołudniowym
zanotowano 4-procentowy udział. W pozostałych przekrojach udział ten nie przekraczał 2% (poniżej
25 osób na godzinę). Największy udział osób z ograniczeniami ruchowymi notuje się w okresach
między szczytami, zwłaszcza w godzinach 10:00-12:30, co wynika głownie z mniejszego natężenia
ruchu pozostałych osób. Podobnie jak w przypadku wszystkich pieszych w odniesieniu do osób z
ograniczeniami ruchowymi badania ujawniły dużo większe natężenie ruchu w szczycie
popołudniowym niż w porannym.
Rysunek 51. Struktura rodzajowa ruchu pieszego
(za: WRP 2018)

Rysunek 52. Natężenie ruchu pieszego osób
z ograniczoną mobilnością (za: WRP 2018)
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Porównując badania z lat 2010 i 2018, można zauważyć że na ul. Marszałkowskiej w szczycie
porannym natężenie ruchu utrzymuje się na podobnym poziomie. W szczycie popołudniowym uległo
10% spadkowi. Dużo większe zmniejszenie się ruchu pieszego odnotowano w szczycie
popołudniowym na ul. Świętokrzyskiej oraz na ul. Nowy Świat. Ruch pieszy na ul. Świętokrzyskiej
zmniejszył się o 78% w stosunku do 2010r. m.in. z powodu zastąpienia komunikacji naziemnej linią
metra M2. Dzięki tej inwestycji ulica Świętokrzyska zyskała za to reprezentacyjny wygląd a szerokie
chodniki pozwalają na swobodny ruch pieszy, lokalizacje ogródków kawiarnianych i rozwijanie funkcji
społecznych ulicy.
Rysunek 53. Natężenie ruchu na ulicy Marszałkowskiej
(za: WRR 2018)

Rysunek 54. Natężenie ruchu w szczycie popołudniowym
(za: WRR 2018)

Na pozostałych ulicach w centrum Warszawy spadek natężenia ruchu pieszego w szczycie
popołudniowym w stosunku do 2010r. nie przekroczył 30%.
Pomiaru ruchu pieszego wykonywane były również w poprzednich latach w ważnych węzłach
przesiadkowych. W 2018 roku zbadano ruch pieszy na pl. Wilsona. Pomiar wykonano w szczycie
porannym i popołudniowym w pięciu przekrojach, z podziałem na strukturę rodzajową pieszych.
Łączne natężenie ruchu wyniosło 1,7 tys. [osób/godzinę] w szczycie porannym (19% osób z
ograniczenia-mi ruchowymi), 3,9 tys. [osób/godzinę] w szczycie popołudniowym (15% osób z
ograniczeniami ruchowymi). W 2017 r. badano ruch pieszych w rejonie ronda Waszyngtona i ronda
Dmowskiego. Porównując natężenia ruchu pieszego w tych trzech miejscach, będących jednocześnie
węzłami przesiadkowymi, widać, że największe natężenia ruchu pieszego występuje w rejonie ronda
Dmowskiego – w szczycie porannym 16,7 tys. [osób/godzinę], a w popołudniowym 30,1 tys.
[osób/godzinę]. Potwierdza to znaczenie tego miejsca jako kluczowego z punktu widzenia wymiany
pasaże-rów krzyżujących się w tym rejonie linii kolejowej, metra, tramwajowych oraz autobusowych.
Badania węzłów przesiadkowych dowiodły, że dużo większe są natężenia ruchu pieszego w szczycie
popołudniowym niż w szczycie porannym – podobnie jak w przypadku pomiaru ruchu pieszego w
przekrojach ulic. Przy czym największe różnice odnotowano na pl. Wilsona, co ma związek z celami
podróży w jego sąsiedztwie – park i tereny rekreacyjne.

61

Rysunek 55. Natężenie ruchu w szczycie porannym i popołudniowym (za: WRP 2018)

W 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy wydał Zarządzenie nr 1682/2017 z 23.10.2017 r. w sprawie
tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla
pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Przyjęte
Zarządzeniem standardy stanowią zbiór wymagań i wytycznych służących planowaniu,
projektowaniu, wykonywaniu, utrzymaniu infrastruktury i przestrzeni oraz zamieszczaniu informacji
miejskiej w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, zgodnych z powyższymi zasadami
projektowania uniwersalnego. Standardy mają na celu zebranie i przybliżenie polskich przepisów
prawnych, wy-tycznych zagranicznych oraz przykładów tzw. dobrych praktyk w ramach rozwiązań
przyjaznych dla wszystkich użytkowników przestrzeni miejskich, bez względu na ich możliwości czy
ograniczenia w kwestii mobilności czy percepcji. Standardy wskazują, jak projektować oraz
wykonywać podstawowe elementy infrastruktury pieszych, takie jak: chodniki, przejścia dla pieszych,
przystanki, miejsca parkingowe, systemy informacji miejskiej (głosowej czy dotykowej), ale także
odnoszą się do innych przestrzeni i elementów, takich jak: parki, place zabaw, miejsca odpoczynku,
obiekty sportowe, a nawet pomieszczenia z przewijakami dla niemowląt. Celem standardów jest
stworzenie przestrzeni miasta jak najbardziej dostępnej i przyjaznej dla wszystkich mieszkańców.
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Rysunek 56. Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy dotyczące ruchu pieszego

Zarządzenie to zobowiązuje biura Urzędu m.st. Warszawy, dzielnice, jednostki organizacyjne i spółki
miejskie do stosowania zawartych w nim zapisów w praktyce – od planowania, projektowania przez
realizację po utrzymanie infrastruktury. Standardy te są również przygotowane do stosowania przez
inne podmioty niezależne od samorządu warszawskiego – przez zewnętrznych inwestorów,
deweloperów i inne instytucje.
Działania na rzecz tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego
Warszawy realizują w szczególności burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektorzy Zarządu Dróg
Miejskich, Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, Zarządu Terenów Publicznych oraz Zarządu
Praskich Terenów Publicznych. Za monitoring wdrażania standardów dostępności odpowiadają
wyznaczeni w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych i spółkach
miejskich koordynatorzy ds. dostępności oraz Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds.
dostępności. (zmiana wynikająca z ustawowego wskazania koordynatora ds. dostępności –
zarządzenie 1172/2020 z 24 września 2020 zmieniło zarządzenie 912/2016)
W związku ze zmianami ustawowymi nastąpiła konieczność aktualizacji wcześniejszych zarządzeń
Prezydenta m.st. Warszawy dotyczących utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta m.st.
Warszawy do spraw dostępności oraz wyznaczenia koordynatorów do spraw dostępności. Obecnie
obowiązuje Zarządzanie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1172/2020 z 24/09/2022
( https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/7DFAFE7E-AB09-4F42-BA6F-3549892133E9,frameless.htm).
Natomiast Zarządzenie nr 1682/2017 z 23/10/2017 w sprawie tworzenia na terenie miasta
stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym
uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji, określa podmioty odpowiedzialne za
wdrażanie Standardów dostępności w ramach prowadzonych działań
(https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/674BC49F-57EA-4320-8642-E44AB610EBAF,frameless.htm).
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PARKOWANIE
Sposób organizacji parkowania w Warszawie jest zróżnicowany w zależności od intensywności
zagospodarowania terenu i odległości od centrum miasta. W strefie centralnej parkowanie jest
regulowane dzięki funkcjonującej strefie płatnego parkowania. Na terenach oddalonych od centrum
warunki parkowania są swobodniejsze.
Generalnie na większości terenów zurbanizowanych występuje deficyt miejsc postojowych.
Wyjątkiem jest zabudowa z ostatnich lat, gdzie uwzględniano istniejący i potencjalny wskaźnik
motoryzacji. Obecnie w procesie opiniowania przez jednostki miejskie nowych inwestycji stosowane
są zasady ustalania liczby miejsc postojowych na podstawie obowiązującego Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (SUiKZP). Według tych zasad miasto
podzielone jest na 3 strefy o różnych warunkach dostępności komunikacyjnej i ze zróżnicowaniem
warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów). W Strefach 1a i 1b obowiązują wskaźniki
maksymalnej dopuszczalnej liczby stanowisk, w pozostałych wskaźniki minimalne (nie mniej niż).
Rysunek 57. Strefy zróżnicowanych warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów (za: SUiKZP)

Downtown Zone

Urban Zone

Suburban Zone

Centra lokalne

Parkowanie w centrum
Na dużym obszarze Strefy 1 obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Strefa

ta funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2018
r. poz. 2068 ze zm.) oraz wydanej na jej podstawie Uchwały Nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st.
Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości
opłat dodatkowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 138, poz.
4868, ze zm.).
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Rysunek 58. Zasięg Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (za: zdm.waw.pl)

Cel, dla którego utworzono strefę, to przede wszystkim:
 poprawa warunków parkowania,
 zwiększenie rotacji parkujących pojazdów,
 zrównoważenie popytu z podażą miejsc parkingowych,
 racjonalizacja wykorzystania istniejących miejsc parkingowych,
 ograniczenie ilości pojazdów wjeżdżających do centrum,
 ograniczenie dojazdów do pracy samochodami,
 zachęcanie do korzystania z transportu publicznego,
 ograniczenie zajmowania miejsc parkingowych w najbardziej atrakcyjnych rejonach, przez co
zwolnione zostają miejsca do krótkotrwałego parkowania.
SPPN została uruchomiona w lipcu 1999 roku, a następnie w lipcu 2009 roku (po 10 latach
funkcjonowania) została rozszerzona o nowe obszary. Kolejne rozszerzenie nastąpiło w 2013r.
zgodnie z uchwała z 25 sierpnia 2011 r. Rady m. st. Warszawy o rozszerzeniu strefy SPPN (uchwała nr
XXI/400/2011) a następne – 14 maja 2020r. na podstawie uchwały nr XXX/887/2020 Rady m.st.

65

Warszawy SPPN-em została objęta część Woli i Pragi Północ. Obecnie (październik 2020) trwają
konsultacje społeczne związane z utworzeniem Strefy w części Ochoty i Żoliborza.
Na terenie SPPN jest ok. 38 tys. miejsc postojowych obsługiwanych przez ponad 1690 parkomatów.
Wydano ok. 37,4 tys. abonamentu mieszkańca.
Rysunek 59. Lokalizacje parkomatów (za: zdm.waw.pl)

Stawki w całej strefie są jednakowe i wynikają z uchwały nr XLVII/1455/2009 Rady m.st. Warszawy z
dnia 15 stycznia 2009 roku, zmieniającej uchwałę nr XXXVI/1077/2008 z dnia 26 czerwca 2008.
Opłata za postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie, pobierana jest w dni
robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni: 2 maja, 24 i 31 grudnia, w godzinach 8:0018:00. Obowiązują następujące stawki za postój:
 pierwsza godzina – 3,00 zł,
 druga godzina – 3,60 zł,
 trzecia godzina – 4,20 zł,
 czwarta i każda kolejna godzina – po 3,00 zł.
Oznacza to, że przez pierwsze trzy godziny opłaty za postój rosną progresywnie i zniechęcają do
dłuższego postoju, po czym w kolejnych godzinach opłaty są stałe. Koszt dziennego postoju (od 8.00
do 18.00) w Warszawie wynosi maksymalnie 31,80 zł. Dozwolony czas postoju zależy od wniesionej
opłaty, przy czym minimalna opłata za postój wynosi 0,50 zł. Opłaty mogą być dokonywane w
następujący sposób:
1) w parkomacie - karta płatniczą ( stykowo lub bezstykowo) lub bilonem,
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2) przez system płatności mobilnych, wtedy rozpoczęcie i kończenie parkowania realizowane jest za
pomocą jednego ze sposobów:




aplikacji mobilnej,
wiadomości SMS,
kodów USSD.

Każdy z mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w obszarze SPPN, posiadający
samochód, będący jego współwłaścicielem lub używającym samochód (na podstawie odpłatnej
umowy cywilnoprawnej lub umowy użyczenia w formie aktu notarialnego) ma możliwość wykupienia
jednego abonamentu w wysokości 30,00 zł rocznie. Każdy abonament upoważnia do postoju jednego
samochodu o określonym numerze rejestracyjnym, w pobliżu miejsca zameldowania, w rejonie do 8
parkomatów. Liczba obecnie wydanych abonamentów pokrywa ok. 100% wszystkich miejsc do
parkowania w SPPN. Roczny koszt parkowania dla posiadaczy abonamentu jest zatem bardzo niski i
jest zbliżony do dziennego kosztu parkowania innych użytkowników SPPN.
Wybrane grupy osób (zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy) nie płacą (obowiązuje zerowa stawka
opłat) za korzystanie z postoju w obszarze SPPN. Dotyczy to m.in.: osób o ograniczonej mobilności
oraz ich opiekunów i przewoźników, na podstawie karty „N+”, uczestników Powstania
Warszawskiego, Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, służb obsługi miasta podczas wykonywania
obowiązków służbowych, kierujących motocyklami. Osoby o ograniczonej mobilności posiadające
kartę parkingową wydawaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności na
podstawie orzeczenia: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą parkować
nieodpłatnie w SPPN jedynie na miejscach wyznaczonych do parkowania pojazdów osób
niepełnosprawnych (ok. 1100 stanowisk). Natomiast osoby posiadające kartę „N+” wydawaną dla
kierujących niepełnosprawnych albo dla ich rodziców lub opiekunów prawnych osób
niepełnosprawnych na jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony, na okres do 3 lat
mogą parkować na wszystkich miejscach w SPPN bez uiszczania opłaty. Postój pojazdów
samochodowych, wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez
podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania (z oznaczeniem wyłącznie EE w rubryce P-3 dowodu
rejestracyjnego), na miejscach postojowych wyznaczonych na drogach publicznych w Strefie Płatnego
Parkowania Niestrzeżonego, w tym na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w
ogólnodostępnych stacjach ładowania, jest bezpłatny. Moc przyłączeniowa do stacji ładowania
wynosi ok. 22 kW.
Tabela 7. Lokalizacja ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na drogach publicznych
w granicach SPPN (za: zdm.waw.pl)

Lokalizacja

Liczba miejsc

Dystrybutor

ul. Krucza 24/26

1

POLENERGIA

ul. E. Plater (przy Sali Kongresowej)

2

INNOGY

pl. Teatralny 1

2

INNOGY

pl. Bankowy 3/5

2

INNOGY

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

2

INNOGY

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

2

INNOGY

RAZEM

11
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Możliwe jest także parkowanie na prawach wyłączności na zastrzeżonych stanowiskach postojowych
(kopertach) wyznaczonych w SPPN. Opłaty za 1 miesiąc wynoszą:


za 10 godzin w ciągu doby w dni robocze od poniedziałku do piątku 980 zł za 1 stanowisko,



za 24 godziny na dobę w dni robocze od poniedziałku do piątku 1.600 zł za 1 stanowisko.

Uchwała różnicuje samochody parkujące w SPPN na dwie kategorie. O dopuszczalnej masie
całkowitej do 2,5 tony i powyżej 2,5 tony. Samochody lżejsze (do 2,5 t) mogą parkować na wszystkich
miejscach wyznaczonych w SPPN. Samochody cięższe (powyżej 2,5 t) wyłącznie na miejscach
wyznaczonych na jezdni i w zatokach. Zasada ta jest ignorowana przez posiadaczy cięższych
samochodów.
Dodatkowo na terenie centralnego obszaru Warszawy funkcjonują parkingi płatne naziemne,
strzeżone i dozorowane, a także płatne parkingi podziemne. Wśród ogólnodostępnych płatnych
podziemnych parkingów zlokalizowanych na terenie dzielnicy Śródmieście można znaleźć parkingi
zintegrowane konstrukcyjnie ze stacjami metra Centrum (260 miejsc postojowych) i Politechnika (130
m.p.) a także pod placem Krasińskich (460 m.p.). Ponadto podziemne miejsca parkingowe znajdują
się w wieżowcach i centrach handlowych zlokalizowanych na terenie centrum i w pozostałych
dzielnicach. Natomiast u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Parkingowej znajduje się kubaturowy
dziesięciokondygnacyjny płatny parking mogący pomieścić ponad 700 aut. Parking ten powstał w
latach 70tych XX wieku jako zaplecze hotelu Forum (dziś Nowotel Centrum).

Parkowanie w pozostałych rejonach miasta
W obszarach intensywnie zurbanizowanych z wysoką zabudową wielorodzinną występuje deficyt
miejsc parkingowych. Funkcjonują duże parkingi zorganizowane, jednak bardzo często nie
zaspakajają one w pełni potrzeb parkingowych mieszkańców. Powoduje to częste wykorzystywanie
na miejsca postojowe ciągów pieszo – jezdnych, dróg pożarowych, placów do zawracania, a nawet
terenów trawników i zieleni miejskiej.

Parkingi Parkuj i Jedź, Kiss and Ride
W Warszawie rozwinięty jest system parkingów przesiadkowych typu P+R (Parkuj i Jedź). Funkcjonują
przy ważnych węzłach przesiadkowych - głównie przy stacjach metra i kolejowych. Łącznie
funkcjonuje 16 parkingów P+R w 13 lokalizacjach. Rozwój systemu "Parkuj i Jedź" został zapisany w
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy i w
Wieloletniej Prognozie Finansowej. Budowa tego typu parkingów została przewidziana również w
dokumencie pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru
Funkcjonalnego 2014-2020+.
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Rysunek 60. Lokalizacje parkingów Parkuj i Jedź (za: ztm.waw.pl)

Tabela 8. Charakterystyka parkingów Parkuj i Jedź (opracowanie własne za: ztm.waw.pl, listopad 2019)
ilość miejsc w podziale na pojazdy
nazwa parkingu

Metro Marymont

Metro Młociny

samochód
osobowy
405

miejsce dla
niepełnosprawnych
10

1010

24

Anin SKM

83

3

Metro Młociny II

72

dodatkowe udogodnienie

rodzaj zabudowy

rower
28

wielopoziomowy

4 stanowiska do ładowania
pojazdów elektrycznych z
możliwością wypożyczenia
208 kabla

wielopoziomowy

100

naziemny jednopoziomowy
naziemny jednopoziomowy

Al. Krakowska

415

11

Wawer SKM

149

4

Metro Imielin

236

3 stanowiska do ładowania
pojazdów elektrycznych z
możliwością wypożyczenia
100 kabla

wielopoziomowy

144

naziemny jednopoziomowy
wielopoziomowy
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ilość miejsc w podziale na pojazdy
nazwa parkingu

samochód
osobowy

miejsce dla
niepełnosprawnych
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Z powyższych parkingów największym jest parking zlokalizowany przy Metrze Młociny. W ciągu 2019
roku w sumie zaparkowało tam ok. 238 tys. samochodów.
Rysunek 61. Łączna liczba zaparkowanych samochodów (za: Informator statystyczny ZTM, dodatek roczny 2019)
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Najbardziej obciążonym w dni powszednie parkingiem był parking przy stacji metra Stadion
Narodowy 100% wykorzystania),najmniejszą popularnością cieszył się natomiast parking Anin SKM
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(42,07% zapełnienia). Pozostałe parkingi P+R osiągające również prawie pełne napełnienie to Metro
Młociny II (99,96%) i Wawrzyszew (99,46%). Poniżej przedstawiono wykorzystanie parkingów w dni
powszednie.
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Rysunek 62. Średnie procentowe zapełnienie w dni powszednie - samochody
(za: Informator statystyczny ZTM, dodatek roczny 2018)

System parkingów „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) umożliwia bezpłatne parkowanie pojazdów osobom,
które w chwili wyjazdu z parkingu przedstawią ważny:
 bilet okresowy,
 bilet seniora,
 bilet dla dzieci z rodzin z trójką dzieci,
 dokument uprawniający do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu
zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę.
W innym przypadku użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia przy wyjeździe z parkingu
jednorazowej opłaty za wynajem miejsca parkingowego w wysokości 100 zł.
M.st. Warszawa posiada również strefy postojowe K+R (Kiss and Ride). Są to miejsca specjalnie
wyznaczone do tego, aby ułatwić podwiezienie do komunikacji miejskiej.
Rysunek 63. Logo (za: ZTM)
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Można legalnie zatrzymać się, „dać buziaka” na do widzenia i pozostawić pasażera, aby ten ruszył w
dalszą drogę tramwajem, autobusem, czy metrem. Łatwo je rozpoznać dzięki czytelnemu
oznakowaniu symbolem „K+R”. Są one zlokalizowane w pobliżu węzłów komunikacyjnych i stacji
metra, a więc w miejscach dogodnych przesiadek. Strefy K+R powstały przy: węźle komunikacyjnym
Młociny, Dworcu Wileńskim i Gdańskim oraz przy stacjach metra Kabaty, Wilanowska i Słodowiec.
Podkreślić należy, że strefy K+R nie są miejscami gdzie wolno parkować – samochód może stać tu nie
dłużej niż 2 minuty.
Rysunek 64. Lokalizacja stref postojowych „Kiss and ride”(za: wtp.waw.pl)
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ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE RUCHEM
Organizacja ruchu
W Warszawie funkcjonuje na stałe pięć obszarów z ograniczonym dostępem dla ruchu
samochodowego:
- obszar Starego i Nowego Miasta,
- ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Podwale do ul. Świętokrzyskiej,
- ulica Nowy Świat na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Al. Jerozolimskich,
- ulica Chmielna na odcinku od Nowego Światu do Pasażu Wiecha,
- ulica Agrykola.
W obszarze Starego i Nowego Miasta (Rynek Starego Miasta, Rynek Nowego Miasta, Pl. Zamkowy
oraz ulice: Świętojańska, Zapiecek, Piekarska, Wąski Dunaj, Nowomiejska, Piwna, Celna, Brzozowa,
Krzywe Koło, Szeroki Dunaj, Jezuicka i Freta) obowiązuje strefa ruchu pieszego. Dopuszczony jest tam
jedynie ruch samochodów służb miejskich i pojazdów z identyfikatorami osób uprawnionych. W
przypadku Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu ograniczenie ruchu jest tylko częściowe i
głównie dotyczy prywatnych samochodów osobowych i pojazdów ciężarowych. Jednocześnie z ulic
korzystają pojazdy komunikacji zbiorowej, taksówki i pojazdy posiadające specjalne zezwolenia.
Dodatkowo, na ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście w okresie letnim funkcjonują cykliczne
weekendowe wyłączenia z ruchu pojazdów. W tym przypadku objazdy komunikacji miejskiej
kierowane alternatywnym równoległym ciągiem ulic, tj. tzw. Plac Pięciu Rogów – Szpitalna/Zgoda –
plac Powstańców Warszawy - Mazowiecka – plac Stanisława Małachowskiego.
W okresie letnim w ramach promocji ruchu pieszego i rowerowego wprowadzone są strefy z
wyłączeniem ruchu samochodowego np. ul. Ząbkowska czy część pl. Bankowego.

Sygnalizacja świetlna
W Warszawie, sygnalizacja świetlna zainstalowana jest na 834 skrzyżowaniach. Na 673
skrzyżowaniach zainstalowana jest sygnalizacja akomodacyjna, której działanie jest dostosowywane
do aktualnej sytuacji ruchowej. Sterowanie ruchem na 554 skrzyżowaniach jest skoordynowane ze
sterowaniem na sąsiednich skrzyżowaniach. W odniesieniu do sterowania ruchem drogowym należy
stwierdzić, że:


w stosunku do istniejącego układu komunikacyjnego i aktualnego obciążenia ruchem Warszawa
ma dość dobrze rozwiniętą sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach;



na ponad połowie skrzyżowań (554) sygnalizacja jest skoordynowana;



w ciągu ostatnich lat nastąpił znaczny przyrost liczby nowych instalacji sygnalizacji świetlnych
oraz zwiększyła się liczba remontów sygnalizacji - w samym 2018 roku wybudowano lub
wyremontowano 64 sygnalizacje świetlne jednak wciąż znaczna część sterowników nie spełnia
wymogów nowoczesności i niezawodności, w tym nie stwarza możliwości uprzywilejowania
transportu zbiorowego; nie umożliwia także zamontowania urządzeń dźwiękowych dla osób
niewidomych i słabowidzących i urządzeń wibracyjnych dla osób głuchoniewidomych;



na skrzyżowaniach ze sterowaniem stałoczasowym (161 skrzyżowań) dopasowanie programów
sygnalizacyjnych do ruchu jest jednak słabe, wiele sterowników realizuje tylko jeden program
sygnalizacyjny; zwykle korektę programów przeprowadza się w związku z remontem lub
instalacją nowych urządzeń;



wielkość i zmienność ruchu w czasie jest bardzo słabo rozpoznana, brak jest systematycznych
wyników pomiarów natężeń i oceny warunków ruchu na wybranych skrzyżowaniach, ciągach i
obszarach.
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System zarządzania i sterowania ruchem
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem pozwala na poprawę płynności i bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Na system składają się setki kamer monitoringu, stacje pomiarowe i tablice zmiennej
treści. Jest sterowany automatycznie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych:
urządzeń sterowania ruchem, systemów sygnalizacji świetlnej, układów obszarowego sterowania i
nadzoru ruchu, urządzeń służących informowaniu uczestników ruchu o bieżącej sytuacji na drodze.
Celem wdrożenia ZSZR jest uporządkowanie i bieżąca kontrola ruchu w obszarze objętym systemem,
nadanie priorytetu pojazdom transportu zbiorowego i udostępnianie informacji użytkownikom dróg.
System ZSZR w Warszawie działa od 2008 roku. Wtedy obejmował 37 skrzyżowań a dzisiaj jest ich
łącznie 363 (na 798 skrzyżowań i przejść z sygnalizacją w całym mieście). W 2019 roku do systemu
zostały podłączone kolejne 41 skrzyżowania m.in. na ul. Grochowskiej, Łodygowej, Czerniakowskiej
czy w al. KEN. Sam system jest obecnie modernizowany.
Rysunek 65. Zasięg Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (za: ZDM - Raport Roczny 2018)

Na system składają się następujące elementy:
 Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowane w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich przy ul.
Chmielnej 120,
 łączność światłowodowa zapewniająca łączność ze wszystkimi sterownikami sygnalizacji
świetlnej, tablicami zmiennej treści oraz kamerami zamontowanymi na skrzyżowaniach
oraz kamerami i systemem sterującym na Wisłostradzie,
 podsystemy informacji o sytuacji ruchu, środowisku oraz o niebezpieczeństwie.
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System działa w pełni automatycznie, ale w Centrum dyżurują też operatorzy, którzy czuwają nad
pracą urządzeń, otrzymując automatycznie generowane, precyzyjne informacje o ewentualnych
usterkach oraz nieprawidłowościach (np. awaria sygnalizacji świetlnej) oraz o incydentach w ruchu
drogowym (np. kolizja, zator). Eliminuje to znacząco koszty obsługi sterowników i sygnalizacji oraz
umożliwia szybkie i efektywne reagowanie na usterki i zdarzenia drogowe (informowanie policji,
służb ratunkowych i kierowców) oraz wprowadzanie zmian w sygnalizacji na danym skrzyżowaniu i
okolicach. Pełny monitoring pozwala reagować w przypadkach ewentualnych kolizji czy wypadków w
tunelu i tym samym informować odpowiednie służby. System automatycznie informuje kierowców o
wyłączeniu pasa na którym doszło do kolizji i przekierowuje ruch na sąsiednie pasy. W przypadku
pożaru w tunelu w ciągu Wisłostrady, system sam informuje straż pożarną i zamyka wjazd do tunelu.
Zdjęcie 3. Centrum Zarządzania Ruchem (za: zdm.waw.pl)

Jednym z ważniejszych zadań systemu jest udzielenie priorytetu tramwajom poruszającym się w Al.
Jerozolimskich na odcinku od pl. Zawiszy do Ronda Waszyngtona. W tramwajach zamontowano
nadajniki, które umożliwią komunikacje pojazdów szynowych z systemem. Jadący tramwaj przesyła
drogą radiową odpowiednie informacje do sterownika na najbliższym skrzyżowaniu, dzięki czemu
sterownik może udzielić tramwajowi pierwszeństwa przejazdu. Priorytet dla tramwajów jest również
nadawany na skrzyżowaniach poprzez zastosowanie algorytmu sterownia z priorytetem dla pojazdów
szynowych, gdzie wykrycie tych pojazdów realizowane są na podstawie zgłoszeń z detektorów.
Obecnie systemem umożliwiającym udzielenie priorytetu objętych jest 38 skrzyżowań w ciągu
Al. Jerozolimskich, ul. Targowej, ul. 11 Listopada, ul. Odrowąża, ul. Rembielińskiej oraz ul.
Światowida.
W 5 miejscach Obszaru I zostały zainstalowane tablice zmiennej treści (VMS). Są one sterowane
automatycznie, ale w razie potrzeby operatorzy mają możliwość wyświetlania dodatkowych znaków i
komunikatów. Tablice te rozmieszczone są w następujących miejscach:






Wisłostrada od strony północnej (dla jadących w kierunku południowym, w stronę Sadyby):
 Wybrzeże Gdyńskie – przy ul. Gwiaździstej (przed mostem Grota-Roweckiego),
 Wybrzeże Gdańskie przy ul. Boleść (przed ul. Grodzką),
Wisłostrada od strony południowej (dla jadących w kierunku północnym, w stronę Żoliborza):
 Czerniakowska – przy ul. Łazienkowskiej (Zaruskiego),
 Czerniakowska – przy ul. Idzikowskiego,
Ulica Witosa od strony zachodniej
 przed wjazdem na wiadukty nad ul. Czerniakowską (przy Bernardyńskiej Wodzie).
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Na tablicach VMS wyświetlane są komunikaty o utrudnieniach w ruchu, o stanie nawierzchni,
objazdach, imprezach masowych itp. Na każdej tablicy można wyświetlić trzy znaki graficzne oraz
tekst informacji.

Zarządzanie ruchem w transporcie zbiorowym
Systemy zarządzania ruchem w transporcie zbiorowym można podzielić na dwa rodzaje: zarządzanie
taborem przez operatorów i zarządzanie ruchem komunikacji publicznej przez ZTM.
W przypadku operatorów każda spółka przewozowa stosuje swoje własne rozwiązania w zakresie
zarządzania taborem. Tramwaje Warszawskie, Miejskie Zakłady Autobusowe i operatorzy prywatni
posiadają własne systemy automatycznego nadzoru pracy pojazdów. ZTM ma dostęp do danych z
realizacji przewozów przez TW, które stanowią podstawę rozliczeń ze spółką oraz dostęp do danych
lokalizujących pojazdy operatorów autobusowych, które wykorzystywane są do bieżącego nadzoru
nad funkcjonowaniem linii komunikacyjnych oraz sporządzania zestawień nt. punktualności i
niezawodności.
Zarządzanie ruchem transportu publicznego przez ZTM odbywa się z wykorzystaniem systemu
lokalizacji pojazdów i innych informacji napływających do Centrum Nadzoru Ruchu. Podejmowanie
stosownych działań umożliwia bezpośredni kontakt Dyżurnego ZTM z nadzorem poszczególnych
operatorów oraz dyspozytorami na krańcach i kierowcami operatorów prywatnych w terenie.
Realizacja poszczególnych zadań odbywa się z wykorzystaniem kontrolerów i dyspozytorów ruchu
ZTM i operatorów. Aktualne położenie wszystkich autobusów na mapie tras komunikacyjnych jest
wyświetlane na ekranie monitora. Dzięki lokalizacji satelitarnej autobusów WTP i łączności radiowej
między Centralą Ruchu ZTM a kierowcami operatorów prywatnych istnieje możliwość reagowania na
sytuacje kryzysowe (awarie, wypadki, odstępstwa od rozkładu jazdy) występujące na sieci
komunikacyjnej.
W Tramwajach Warszawskich nadal funkcjonuje wdrożony w 1996 r. system ciągłego monitorowania
ruchu pociągów tramwajowych „Larus”. W obecnej postaci „Larus” nie jest systemem zarządzania
ruchem, lecz może jedynie pełnić funkcje nadzoru ruchu tramwajowego - dlatego jest on w skrócie
nazywany SNRT (System Nadzoru Ruchu Tramwajowego). Dzięki zastosowaniu satelitarnego systemu
lokalizacji pojazdów NAVSTAR – GPS (Navigation System with Timing and Reading – Global
Positioning System), oraz sterowanego komputerem systemu radiofonicznej transmisji danych,
możliwa jest bieżąca ocena punktualności kursowania tramwajów, otrzymywanie raportów
dotyczących przebiegu pracy każdego pociągu, a także okresowych raportów dotyczących
funkcjonowania całego taboru na liniach komunikacyjnych. Obecnie systemem tym objęte są
wszystkie tramwaje obsługujące linie komunikacyjne w Warszawie. Aktualne położenie tramwajów
na mapie tras komunikacyjnych może być wyświetlane na ekranie monitora. Efektywne
wykorzystanie systemu jest jednak utrudnione ze względu na występujące kłopoty z zapewnieniem
ciągłości transmisji danych pomiędzy pojazdami i centralą ruchu. Wdrożenie systemu SNRT stworzyło
możliwość nawiązywania bezpośredniej łączności fonicznej pomiędzy dyspozytorem w Centrali Ruchu
a motorniczymi (łączność z jednym pojazdem lub z grupą pojazdów). Możliwe jest również wysyłanie
z pojazdu specjalnego sygnału alarmowego, uruchamiającego natychmiastowe połączenie z
dyspozytorem, co znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracy motorniczych i pasażerów.
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BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
Poprawa infrastruktury
Większość prowadzonych w Warszawie działań z zakresu poprawy infrastruktury drogowej oraz
zmian w organizacji ruchu ma bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego w mieście. Do najistotniejszych można zaliczyć:
 kompleksowe przebudowy ulic (m.in. zmiana geometrii skrzyżowań, budowa wyniesionych
skrzyżowań, montaż progów zwalniających itp.),
 remonty nawierzchni jezdni,
 budowa i remonty chodników (w tym rozwiązania podnoszące dostępność dla osób z
niepełnosprawnością i seniorów),
 budowa nowych i remonty istniejących dróg rowerowych,
 poprawa oświetlenia w pasie drogi,
 budowa, przebudowa i doświetlanie przejść dla pieszych (m.in. budowa aktywnych przejść,
azyli dla pieszych itp.)
Ostatnie lata były w Warszawie rekordowe zarówno względem liczby realizowanych inwestycji jak i
skali przeprowadzonych remontów dróg. Zmiany w geometrii skrzyżowań, wyznaczanie nowych,
naziemnych przejść dla pieszych, azyli, progów zwalniających pozwala na stopniowe ale
konsekwentne uspokajanie ruchu na ulicach.
Miasto od lat zachęca mieszkańców i turystów do ograniczenia korzystania
z indywidualnego transportu samochodowego i wybrania np. transportu zbiorowego lub
rowerowego. Rower cieszy się w stolicy coraz większą popularnością, ponieważ pozwala
przemieszczać się szybciej, taniej, bardziej ekologicznie i z pożytkiem dla kondycji fizycznej. Dlatego
też, w trosce o komfort, ale również o bezpieczeństwo rowerzystów, w 2010 roku w Warszawie
przyjęto Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie. Miasto
inwestuje w rozbudowę infrastruktury rowerowej, której długość pod koniec 2019 roku wynosiła ok.
645 km. Składają się na nią drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych, pasy ruchu dla rowerów,
kontrapasy i kontraruch rowerowy. Znikają także miejsca, w których nagle urywa się droga dla
rowerzystów (tzw. teleporty) i niemożliwa jest dalsza bezpieczna jazda. Niebezpieczne odcinki są
systematycznie modernizowane. Coraz gęstsza sieć tras rowerowych pozwala na odseparowanie
ruchu rowerowego od samochodowego, co w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo
rowerzystów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Dzięki nowym drogom rowerowym
zmniejsza się również odsetek rowerzystów poruszających się po chodniku, co oprócz poprawy
wizerunku bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo, w szczególności pieszych.
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Rysunek 66. Struktura tras rowerowych w Warszawie
oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi (opracowanie własne)
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Kolejną kategorię działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych stanowi budowa sygnalizacji
świetlnych. W latach 2005 – 2017 Zarząd Dróg Miejskich zrealizował kilkadziesiąt takich inwestycji
finansowanych z budżetu miasta.
Mając na uwadze to, że do większości wypadków z udziałem pieszych dochodzi na skrzyżowaniach a
wiele potrąceń zdarza się również na przejściach dla pieszych, Urząd m.st. Warszawy postawił na
poprawę bezpieczeństwa przede wszystkim w tych miejscach. W celu zdiagnozowania problemu i
wskazania jego rozwiązań, od 2 lat 2016r. prowadzony jest systemowy audyt brd oraz audyt
oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych, który w 2019r. – 5 dzielnic, 126 przejść). Wśród
najważniejszych dotychczasowych zaleceń poaudytowych znajdują się skrócenie długości przejścia,
doświetlenie oraz czyszczenie i konserwacja oświetlenia, w tym eliminację przeszkód dla światła w
postaci np. koron drzew oraz wymiana źródła światła.
W 2019 roku udało się poprawić bezpieczeństwo na kilkuset przejściach bez sygnalizacji świetlnej.
Doświetlono blisko 386 „zebr”, powstało 7 nowych przejść dla pieszych, azyle, progi zwalniające, 11
wyniesionych przejść oraz 14 nowych sygnalizacji świetlnych. Przygotowany został również pakiet
kolejnych inwestycji.
Program poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przynosi wymierne efekty. Budowa
„aktywnych przejść” spowodowała, że kierowcy dwukrotnie częściej przepuszczają pieszych przez
jezdnię, a czas oczekiwania pieszego na wolne przejście skrócił się o 40 proc. Zaobserwowano spadek
prędkości na przejściach o 4 km/h oraz o 10% mniej konfliktowych sytuacji kierowca-pieszy.

Działania Straży Miejskiej
Zadania związane z porządkiem i kontrolą ruchu drogowego również realizuje Straż Miejska m.st.
Warszawy w zakresie swoich kompetencji ustawowych. Priorytetem od wielu lat pozostaje
uporządkowanie parkowania w stolicy poprzez zdecydowaną reakcję na wszelkie przejawy naruszania
zasad związanych z zatrzymaniem i postojem pojazdów. Nieprawidłowe parkowanie pojazdów i
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spowodowane tym ograniczenia widoczności stanowią największy problem wskazany podczas
audytów bezpieczeństwa przejść dla pieszych
Większość zgłoszeń, które otrzymuje Straż Miejska również dotyczy nieprawidłowego parkowania. Na
przestrzeni ostatnich 5 lat liczba wszystkich zgłoszeń wzrosła dwukrotnie – ze 145 tys. do blisko 300
tys. W tym czasie Straż Miejska odebrała 1 050 865 zgłoszeń o nieprawidłowo parkujących pojazdach
(zgłoszenia od mieszkańców stanowią 87% ogółu zgłoszeń).
Rysunek 67. Liczba zgłoszeń w latach 2013-2017 (opracowanie własne na podstawie danych ze Straży Miejskiej)

Audyty i komisje powypadkowe
Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich, Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej na bieżąco poddają lustracji
warszawskie ulice, występując do zarządcy drogi z wnioskiem o uzupełnienie istniejącego
oznakowania. Ponadto od 2018 r. po każdym wypadku drogowym ze skutkiem śmiertelnym
zwoływane są komisje powypadkowe. W spotkaniu, które ma miejsce w ciągu 5 dni od zdarzenia, w
porze dnia zbliżonej do godziny wypadku, każdorazowo uczestniczą przedstawiciele Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Biura Polityki Mobilności i Transportu oraz Zarządu Dróg
Miejskich. Zadaniem komisji jest stwierdzenie czy do wypadku doszło tylko i wyłącznie na skutek
błędu uczestnika ruchu drogowego, czy też występowały w otoczeniu drogi inne czynniki, które miały
związek z zaistnieniem wypadku lub przyczyniły się do powiększenia jego skutków. Dokonywana jest
lustracja miejsca zdarzenia, oceniane warunki drogowe, zbierane są również uwagi dotyczące drogi i
jej otoczenia (w tym oznakowania pionowego i poziomego, stanu drogi i oznakowania w rejonie
miejsca zdarzenia). Niezależnie od powyższego od 2018 r. realizowane są również audyty BRD miejsc,
w których doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Ewentualne dyspozycje polustracyjne i
audytowe dotyczące bezpieczeństwa pieszych przekazywane są do zarządcy drogi. Ponadto w
przypadku potrzeby wdrożenia dodatkowych działań kontrolno-profilaktycznych np. nadzoru załóg
Policji lub Straży Miejskiej, wnioski kierowane są do tych podmiotów.
Wnioski i ustalenia komisji są ważnym doraźnym uzupełnieniem audytów bezpieczeństwa oraz
innych analiz prowadzonych przez m.st. Warszawa. Wszystkie rekomendacje są kierowane do
odpowiednich działów Zarządu Dróg Miejskich w celu rozpatrzenia i wprowadzenia zmian.
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Działania profilaktyczne
Ważnym uzupełnieniem działań dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Warszawie są działania profilaktyczne. W 2011 r. Warszawa podjęła inicjatywę Zgromadzenia
Ogólnego Narodów Zjednoczonych, które ogłosiło lata 2011-2020 Dekadą Działań na rzecz
bezpieczeństwa ruchu drogowego (Decade of Action for Road Safety). Jej celem jest ustabilizowanie,
a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków na drogach w skali globalnej poprzez
intensyfikację działań prowadzonych na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym. W Warszawie
systematycznie prowadzone są działania profilaktyczne promujące bezpieczeństwo w ruchu
drogowym. Ponadto corocznie Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje raporty o stanie bezpieczeństwa
na drogach w Warszawie. Ich treść dostępna jest na stronie ZDM: https://zdm.waw.pl/robisie/badania-i-analizy/raport-o-stanie-bezpieczenstwa-na-drogach
Raport roczny oraz mapy sumaryczne stanu bezpieczeństwa ruchu w Warszawie powstają na
podstawie danych gromadzonych w systemie WYPADKI 2012, a pochodzących z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Zarząd Dróg Miejskich posiada system WYPADKI od 1994
roku i na bieżąco monitoruje stan bezpieczeństwa ruchu w Warszawie.
W marcu 2018 r. zainaugurowany został projekt „Bezpieczni w Warszawie”, w ramach którego miasto
zrealizowało kampanie na rzecz bezpieczeństwa kierowców, pieszych, rowerzystów, motocyklistów i
użytkowników hulajnóg. Elementami poszczególnych odsłon projektu były plakaty citylight na
stacjach metra i w wiatach przystankowych, spoty edukacyjne na ekranach w autobusach,
tramwajach i SKM, reklamy fullback na autobusach i ulotki, które w kampanii adresowanej do
pieszych poprzez uniwersytety III wieku trafiły również do seniorów. Projekt realizowany jest
corocznie, a tematy kolejnych kampanii wynikają z bieżącej analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Warszawie.

Działania na rzecz bezpieczeństwa transportu
Warszawa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju komunikacji publicznej, m.in. poprzez stałe
unowocześnianie taboru, który w tej chwili jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Przekłada
się to zarówno na komfort jak i bezpieczeństwo podróży pasażerów.
Zły stan techniczny pojazdów (np. niesprawna blokada drzwi, urwane poręcze, wystające ostre
elementy) ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo. Służby ZTM codziennie prowadzą kontrole
wozów, ponadto nowe zapisy w umowach przewozowych są bardzo rygorystyczne, jeśli chodzi o stan
techniczny. Operatorzy mają obowiązek raportować wszelkie usterki, uszkodzenia oraz naprawy w
Rejestrze Pojazdów, co następnie jest weryfikowane. Każdy pojazd przed wyjazdem na ulice musi
otrzymać certyfikat ZTM, który może zostać odebrany w przypadku stwierdzenia stanu technicznego
zagrażającemu bezpieczeństwu. Do najnowszych umów został wprowadzony wymóg wyposażenia
pojazdu w system łączności alarmowej. Kolejnym udogodnieniem są przyciski w pojazdach (służące
do otwierania drzwi lub zasygnalizowania potrzeby zatrzymania pojazdu na przystanku "na żądanie"),
które mają umieszczone napisy w alfabecie Braille’a, co pozwala na bezpieczną podróż osobom
niewidomym.
Obecnie, zgodnie z zapisami wymagań technicznych dla pojazdów w nowych umowach
przewozowych, każdy pojazd musi posiadać system monitoringu wizyjnego. Monitoring
w pojazdach komunikacji miejskiej nagrywa to, co dzieje się pojeździe i w jego bezpośrednim
otoczeniu a zarejestrowany materiał przechowywany jest przez 30 dni.
W obecnie zawieranych umowach przewozowych znajdują się zapisy zobowiązujące operatorów do
przeprowadzania cyklicznych szkoleń dla kierowców m.in. w zakresie techniki jazdy zapewniającej
komfort pasażerom, a także bezpieczeństwo innym użytkownikom drogi (w szczególności
niechronionym – pieszym i rowerzystom). ZTM przygotował także Standardy szkoleń dla kierowców,
motorniczych i kierowników pociągów w zakresie obsługi Pasażera, które stanowią wytyczne
ukierunkowane na podnoszenie jakości obsługi Pasażerów, w tym osób z różnego rodzaju
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niepełnosprawnościami, osób starszych, czy osób podróżujących z małymi dziećmi. W lutym 2019
roku ZTM zobowiązał operatorów do włączenia wszystkich elementów Standardów… do szkoleń dla
pracowników prowadzących pojazdy w Warszawskim Transporcie Publicznym. Ważną częścią tych
wytycznych są ćwiczenia praktyczne umożliwiające prowadzącym pojazdy postawienie się w sytuacji
osób o różnych ograniczeniach i lepsze zrozumienie ich potrzeb.

Działania na rzecz poprawy dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji
M.st. Warszawa prowadzi prace mające na celu poprawę dostępności obszaru miasta poprzez
ograniczenie przejść wielopoziomowych na rzecz przejść jednopoziomowych (w poziomie terenu).
Dotyczy to zwłaszcza strefy śródmiejskiej i miejskiej. Objawia się to bądź całkowitą likwidacją przejść
podziemnych i nadziemnych bądź wykonywaniem dla nich alternatywnych przejść w poziomie terenu
(przeszkody). W pozostałych obszarach dąży się do poprawy możliwości korzystania z przejść
wielopoziomowych poprzez stworzenie alternatywnej możliwości pokonywania różnic wysokości „dublowany” dostęp poprzez pochylnie i urządzenia dźwigowe wykonywane jednocześnie. A także
rezygnacją z podnośników na korzyść dźwigów osobowych uwzględniających dodatkowo potrzeby
osób niewidomych i słabowidzących (informacja głosowa, napisy w alfabecie Braille’a).
Od 2014r. m.st. Warszawa realizuje tzw. program usuwania barier z przestrzeni miasta. Projekt
usuwania barier powstał we współpracy twórców Warszawskiej Mapy Barier i Biura Infrastruktury
z zarządcami dróg. Na poprawę funkcjonalności ulic wydano ponad 7 mln złotych. Inicjatywa ta
pozwoliła zmienić na lepsze aż 1000 lokalizacji w całej Warszawie. W 2019 roku zlikwidowano kolejne
bariery dla pieszych i rowerzystów w 130 lokalizacjach. Na ten cel wydano 1,8 mln zł. Przykładowe
prace wykonywane w ramach projektu likwidacji barier to m.in. obniżanie krawężników, montaż
żółtych pasów ostrzegawczych informujących o zbliżaniu się do krawędzi chodnika czy wyrównywanie
chodników.
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RUCH TURYSTYCZNY
Zgodnie z oszacowaniami, w 2018 r. w Warszawie odnotowano ponad 24 mln przyjazdów turystów i
odwiedzających jednodniowych. Poniższa grafika przedstawia wielkość ruchu turystycznego w 2018
roku w odniesieniu do 2017 roku.
Rysunek 68. Szacunek przyjazdów turystów i odwiedzających jednodniowych,
liczba i procentowa zmiana w stosunku do 2017r (za: Turystyka w Warszawie, Raport 2018)

Nie licząc pobytów jednodniowych, blisko ¾ (tj. ponad 7 mln osób) ruchu turystycznego w
Warszawie generują turyści krajowi pochodzący głownie z województw: małopolskiego (12,2%),
wielkopolskiego (10,4%), śląskiego (10,3%), pomorskiego (9,5%) i dolnośląskiego (9,1%). Biorąc pod
uwagę tylko przyjazdy jednodniowe, ok. 40% odwiedzin generują mieszkańcy następujących
województw: mazowieckiego (31,4%) i łódzkiego (13,2%), wielkopolskiego i lubelskiego (po 11%).
Blisko połowa turystów krajowych przyjechała do Warszawy koleją, 35% samochodem osobowym,
20% autokarem a zaledwie 2% stanowili pasażerowie linii lotniczych. Szacuje się, że 29% (tj.
3 000 000) turystów przyjechało do Warszawy z zagranicy. Według danych za 2018 r. ruch turystyczny
generowany był głównie z 5 krajów europejskich: Wielkiej Brytanii (12,8%), USA (9,3%), Niemiec
(7,9%), Ukrainy (7,1%) i Francji (6,8%). W pierwszej dziesiątce, pod względem liczby odwiedzających
znaleźli się również: Hiszpanie, Włosi, Kanadyjczycy, Rosjanie i Izraelczycy. Turyści zagraniczni
docierali do Warszawy głównie samolotem (62%), 18% pociągiem, 15% autokarem i 6% samochodem
osobowym.
Turyści, czy to krajowi czy zagraniczni, do Warszawy mogą również dotrzeć korzystając z
dalekobieżnej komunikacji autokarowej. Dworzec autokarowy zlokalizowany jest na obszarze Dworca
PKP Warszawa Zachodnia. Razem tworzą węzeł przesiadkowy, na terenie którego znajduje się
również pętla autobusowa.
Wśród najbardziej popularnych obiektów turystycznych można wymienić Stare Miasto, Łazienki
Królewskie, Pałac Kultury i Nauki, Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski, Muzeum Powstania
Warszawskiego, Stadion Narodowy, Muzeum POLIN i Pałac w Wilanowie. Warszawa to również
największe i najważniejsze miejsce spotkań biznesowych w Polsce. Wśród ponad 200 obiektów
konferencyjnych i eventowych stolicy znajdują się również liczne centra i hotele konferencyjne.
Szacuje się, że ponad ¼ turystów biznesowych dotarła do Warszawy w 2018 roku samolotem i tyle
samo samochodem osobowym. Z pociągu skorzystało 36% turystów.
Warszawa posiada dostosowaną do potrzeb obcokrajowców ofertę transportową. Główne obiekty
turystyczne znajdują się w centrum miasta, na terenie którego funkcjonuje gęsta sieć połączeń
publicznego transportu zbiorowego a te które znajdują się w dalszych obszarach miasta posiadają
dogodne połączenie z centrum. Dodatkową atrakcją jest możliwość poruszania się mieście
Warszawskim Rowerem Publicznym Veturilo czy też skorzystania z usług Warszawskich Linii
Turystycznych (prom, zabytkowe linie autobusowe i tramwajowe). Oferta transportowa to także
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korzystne ceny biletów. W aktualnej ofercie biletowej znajdują się najchętniej wykorzystywane przez
turystów bilety 3-dniowe i weekendowe. Dla tych turystów, którzy zdecydowali na przyjazd do
Warszawy samochodem, istnieje możliwość skorzystania z parkingów Parkuj i Jedź zlokalizowanych
wzdłuż linii metra i linii kolejowej. Warunkiem bezpłatnego pozostawienia samochodu jest kupno
przynajmniej dobowego biletu. Obcojęzyczni turyści mają możliwość skorzystania z biletomatów w
jednym z języków: angielskim, niemieckim, rosyjskim lub ukraińskim. Biletomaty zlokalizowane są nie
tylko przy głównych punktach przesiadkowych czy przystankach ale również w pojazdach WTP. W
samych pojazdach, zbliżających się do centrum miasta, można usłyszeć komunikaty głosowe w języku
angielskim. Miejskie strony Internetowe są również tłumaczone na język angielski.
Dla autokarów turystycznych przyjeżdzających do Warszawy przygotowane zostały miejsca
postojowe pod wiaduktem Pancera w ciągu trasy W-Z. Liczba miejsc jest tam jednak ograniczona a
postój płatny w ramach SPPN. Lokalizacja tych miejsc postojowych jest bardzo dogodna ponieważ
znajduje się u podnóży Placu Zamkowego. Pozostałe miejsca parkingowe dla autokarów
turystycznych znajdują się w bliskiej lokalizacji atrakcji turystycznych przy czym postój w większości
jest płatny i limitowany czasowo.
Tabela 9. Lokalizacje parkingów autokarowych (za: www.zdm.waw.pl)
Liczba
miejsc

Zarządca

Parking
strzeżony

Opłata

Muzeum Narodowe,
Muzeum Wojska
Polskiego
Pałac Kultury i Nauki

ok. 5

ZDM

nie

w ramach SPPN

ok. 15

PKiN

dozorowany

cennikiem parkingu

Trakt Królewski, Teatr
Wielki
Teatr Wielki, Trakt
Królewski
Muzeum Historii Żydów
Polskich
Stadion Polonii

1

ZDM

nie

w ramach SPPN

3

ZDM

nie

w ramach SPPN

3

ZDM

nie

w ramach SPPN

ok. 3

ZDM

nie

w ramach SPPN

Starówka

12

ZDM

nie

w ramach SPPN

Sejm RP

1

ZTP

nie

w ramach SPPN

Łazienki Królewskie,
Stadion Legii

12

ZDM

nie

w ramach SPPN

2

ZTP

nie

w ramach SPPN

Lokalizacja

W okolicy

Al. Jerozolimskie 3

pl. Defilad
pl. Piłsudskiego vis-a-vis
nr 1
pl. Teatralny 3
ul. Anielewicza 6
ul. Bonifraterska vis-a-vis
nr 17
ul. Grodzka (pod
wiaduktem trasy W-Z)
ul. Matejki 4
ul. Myśliwiecka 1a
ul. Parkingowa odc.
Żurawia-Nowogrodzka

Inform acje dodatkow e

Miejsca dla autokarów znajdują się od
ul. Marszałkowskiej

Dozwolony postój 15 min.

Wjazd od ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie
Stanowisko dla autobusów
turystycznych - postój do 10 min.

ul. Świętojerska odc.
Bonifraterska-Wałowa

Starówka

ok. 8

ZDM

nie

w ramach SPPN

ul. Twarda 4

pl. Grzybowski

2

ZDM

nie

w ramach SPPN

ul. Wybrzeże Gdańskie,
strona zachodnia

Starówka,
Multimedialny Park
Fontann
Centrum Nauki
Kopernik

ok. 30

ZTP

tak

cennikiem parkingu

Pierwszy zjazd po ul. Boleść. Możliwość
wcześniejszej rezerwacji miejsca

3

ZDM

nie

w ramach SPPN

Dozwolony postój 15 min.
3 stanowiska dla obsługi turystycznej
Centrum Nauki Kopernik

Muzeum Warszawskiej
Pragi

1

ZDM

nie

w ramach SPPN

ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 43c
ul. Targowa 46

Dla osób o ograniczonej mobilności w tramwajach i autobusach na bocznych tablicach opisujących
marszrutę pojazdów wraz z wyszczególnionymi nazwami przystanków umieszczone są symbole
informujące o ich dostępności.
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EDUKACJA, PROMOCJA, MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
M.st. Warszawa od wielu lat prowadzi zajęcia edukacyjne o publicznym transporcie zbiorowym dla
uczniów szkół podstawowych. Podczas zajęć dzieci dowiadują się o zasadach funkcjonowania
Warszawskiego Transportu Publicznego, zasadach bezpiecznego podróżowania komunikacją miejską
oraz jej wpływie na środowisko naturalne. Zajęcia odbywają się w klasach, w pojazdach (tramwaje,
autobusy) czy nawet na terenie zajezdni tramwajowych i autobusowych oraz autobusie
elektrycznym, który przyjeżdża do szkoły. Do takich zorganizowanych działań należą zajęcia pt. Nasza
wspólna sprawa, ekologiczna Warszawa czy też Warszawska Linia Edukacyjna. W 2019 roku
rozpoczął się również pilotażowy projekt zajęć szkolnych pn. Po Warszawie pieszo i na kółkach.
Swoje podwoje zajezdnie udostępniają również nie tylko w ramach zorganizowanych zajęć ale
również dla chętnych szkół i przedszkoli na podstawie pisemnego zgłoszenia. Pozostałe działania
edukacyjne to filmiki z Panem Bilecikiem w roli głównej, gry edukacyjne (np. Ekobus) czy inne
zabawy, dzięki którym Twoje dziecko nauczy się prawidłowego korzystania z komunikacji miejskiej,
np. dobble, kolorowanki, krzyżówki czy wykreślanki. A w planowaniu letnich wycieczek pomocna jest
Zielona Mapa – witryna internetowa prezentująca ekologiczny charakter komunikacji miejskiej w
Warszawie.
Od kilku lat m.st. Warszawa bierze również udział w zainicjowanej przez Komisję Europejska w 2002
r. kampanii pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT), której elementem są Dni
Transportu Publicznego. Wydarzenie to ma zwykle miejsce na terenie jednej z zajezdni i ma
charakter pikniku, podczas którego jednostki i spółki miejskie odpowiedzialne za realizację polityki
transportowej zachęcają mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i
wybrania alternatywnych, ekologicznych środków podróżowania: chodzenia pieszo, jazdy na rowerze,
korzystania z komunikacji miejskiej czy car-poolingu. ETZT jest corocznym wydarzeniem,
zainicjowanym przez Komisję Europejska w 2002 roku, obywającym się od 16 do 22 września, a
wieńczy je ogólnoświatowa akcja znana jako Dzień bez samochodu. Od dwóch lat ETZT
w Warszawie rozpoczyna się konferencją pn. Mobilna Warszawa – zrównoważony transport.
Uczestnikami konferencji są przedstawiciele jednostek organizacyjnych gmin i miast polskich,
środowisk naukowych i organizacji pozarządowych a także przedsiębiorstw branżowych. Konferencja
stanowi swoiste forum wymiany doświadczeń z dziedziny zrównoważonego transportu, rewitalizacji
miast, uspokajania ruchu oraz zwiększania dostępności przestrzeni miejskiej.
Działania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych prowadzone są również w dziedzinie ruchu
rowerowego. Z roku na rok coraz lepsze efekty osiąga kampania pn. Rowerowy Maj promująca
zdrowy tryb życia, zrównoważoną mobilność i popularyzująca rower jako środek transportu.
W 2019r. wzięło w niej udział ponad 80 tysięcy uczestników z blisko 230 szkół i przedszkoli ze
wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Dodatkowo stworzony został informator dotyczący poruszania się z
dzieckiem po mieście na rowerze. Od 2018 roku prowadzony jest Miejski Serwis Rowerowy (MSR).
Serwisanci służą mieszkańcom Warszawy pomocą w bieżących naprawach/przeglądach rowerów oraz
udzielają porad w zakresie codziennej obsługi rowerów i wykrywania usterek. MSR zapewnia
możliwość m.in. sprawdzenia i uzupełnienia ciśnienia w ogumieniu, załatania lub wymiany dętki,
regulacji hamulców, dokręcenia luzów itp. Od 2010 roku publikowane są Warszawskie Raporty
Rowerowe. Jest to cykl publikacji podsumowujących działania miasta w zakresie rozwoju transportu
rowerowego i promocji ruchu rowerowego jako alternatywnego środka transportu. Publikacji tej
towarzyszą Warszawskie Raporty Piesze (wydane w 2011 i 2018 roku) przedstawiające dokonania
miasta w dziedzinie rozwoju i bezpieczeństwa ruchu pieszego.
M.st. Warszawa prowadzi również kampanie społeczne związane z bezpieczeństwem ruchu
drogowego. Ich celem jest ustabilizowanie, a następnie zmniejszenie liczby śmiertelnych wypadków
na warszawskich drogach. Kampanie te skierowane są do wszystkich uczestników ruchu drogowego,
czyli do kierowców samochodów osobowych, rowerzystów i pieszych. W ciągu ostatnich kilku lat
prowadzone były następujące działania:
- Czerwone – stój, zielone – idź, to takie proste!
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- Razem bezpieczni,
- Bezpieczna droga do szkoły,
- powstanie miasteczka komunikacyjnego,
- konkurs – zasady bezpiecznego poruszania się na rowerze,
- cykl „Bezpieczni w Warszawie”,
- Dodaj miastu (od)blasku,
- Szybko albo bezpiecznie – po której stronie jesteś?,
- Uważaj na motocykle,
- 10 metrów,
- Motocykle na buspasach,
- Odłóż smartfon i żyj,
- Jedna koperta=jeden samochód,
- Obudź się! Uwaga=życie,
- Rower to pojazd,
- poradnik „Życzliwość na drodze”,
- Zasada 3S – spójrz, sygnalizuj, skręć,
- Odstęp ma znaczenie – nie wyprzedzaj „na zapałkę”!
Nie jest również lekceważony problem bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej. Pozostawiony bagaż
jest najczęstszą przyczyną utrudnień w kursowaniu metra. Również w innych środkach transportu
publicznego coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której zostawione przez roztargnienie walizki,
teczki czy plecaki utrudniają pasażerom codzienne życie. W pojazdach WTP nadawane są komunikaty
przypominające o konieczności zabrania swoich rzeczy a na ekranach pojawiły się grafiki opatrzone
hasłem „Ty wysiadasz. A Twój bagaż?”.
Komunikaty informujące o działaniach miasta w dziedzinie rozwoju szeroko pojętego transportu
pojawiają się na stronach internetowych, za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook,
Twitter, Instagram) i na kanale Youtube. Publikowane komunikaty to nie tylko informacje dotyczące
Warszawskiego Transportu Publicznego ale także materiały promujące korzystanie z publicznego
transportu zbiorowego, ruchu rowerowego, BRD, budowy nowych dróg i modernizacji istniejących,
zmiany w organizacji ruchu itp. Serwisy miejskie poruszające te zagadnienia to:
- http://www.um.warszawa.pl/
- http://www.transport.um.warszawa.pl/
- http://rowery.um.warszawa.pl/
- https://zdm.waw.pl/
- https://www.ztm.waw.pl/
- https://www.wtp.waw.pl/
- http://www.zrikd.waw.pl/
- http://www.zom.waw.pl/
- https://www.zmid.waw.pl/
- https://www.metro.waw.pl/
- http://www.tw.waw.pl/
- http://www.skm.warszawa.pl/
- https://www.mza.waw.pl/.
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NOWE FORMY WSPÓŁDZIELONEJ MOBILNOŚCI
Od kilkunastu lat w Polsce możemy zauważyć próby zaadoptowania światowych trendów, które
wprowadzają na ulice naszych miast nowe formy transportu wśród mieszkańców.
Jako pierwsze rynek współdzielonej mobilności zdobywały rowery miejskie. Początkowo tylko w kilku
dużych miastach i z niewielką liczbą stacji rowerowych, co utrudniało rozwój systemów i możliwości
korzystania z nich, aż do momentu kiedy polski samorząd zaczął je dofinansowywać dając
użytkownikom darmowe 20-30 minut jazdy. Od tamtej pory już około 26 tysięcy rowerów jeździ w
ponad 100 miastach. Warszawa posiada największy w Polsce system, który jest rozwijany od 2012
roku.
Mobilność w Warszawie rewolucjonizuje się wręcz z roku na rok, dzięki czemu mamy coraz to nowsze
możliwości przemieszczania się po mieście w oparciu o różne zdigitalizowane środki transportu. Jest
to pewnego rodzaju nowa kategoria przemieszczania się, która stanowi niejako uzupełnienie
transportu zbiorowego przez transport indywidualny. Pojawiła się nowa szansa, aby bardziej
efektywnie wykorzystywać zasoby, którymi dysponujemy, m.in. jakość powietrza, przestrzeń czy
natężenie ruchu oraz istniejące środki transportu.
W 2019 roku mieliśmy do dyspozycji, od 6 operatorów, prawie 2 tysiące samochodów dostępnych na
minuty. Usługa „car sharingu” jest w Polsce stosunkowo nową usługą, jednak tak jak w różnych
miastach na świecie, tak i w Warszawie zdążyła się już zadomowić.
Kolejnym trendem było pojawienie się na naszych ulicach współdzielonych skuterów. W ofercie 2
firm znalazło się 400 skuterów.
Od października 2018 roku na warszawskich chodnikach i ścieżkach rowerowych zapanowały ehulajnogi. W 2019 roku 6 operatorów hulajnóg elektrycznych oferowało ich ok. 4,5 tysiąca sztuk. Nie
istnieją jednak stosowne regulacje prawne, określające zasady działania hulajnóg w przestrzeni
publicznej. W rozumieniu obowiązujących przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U.2018.1990 z późn. zm.), urządzenia te nie są kwalifikowane jako pojazd. W
obliczu wspomnianego wyżej braku przepisów, nadmiernej brawury użytkowników oraz niedbałego
pozostawiania po zakończonej jeździe, Zarząd Dróg Miejskich w celu zapewnienia bezpieczeństwa w
korzystaniu z infrastruktury drogowej podjął działania zgodne ze swoim zakresem obowiązków i
hulajnogi zagrażające bezpieczeństwu podlegają konfiskacie i usuwane są z pasa drogowego.
Firmy udostępniające dodatkowe współdzielone środki transportu w Warszawie w roku 2019:
4mobility, Innogy Go!, Panek Car Sharing, Traficar, Blinkee City, CityBee, Lime, Hive, Bird, Quick oraz
Hop.City.
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PODSUMOWANIE
Obraz obecnej sytuacji mobilnościowej, który wyłonił się z przeprowadzonej Diagnozy, pozwolił na
dokonanie samooceny w formie analizy SWOT. Taka analiza pozwala spojrzeć na miasto jak na jeden
złożony organizm. Niektóre z czynników wpływających na dobre funkcjonowanie miasta można
kreować a niektóre są niezależne od mieszkańców i władz miasta. Jednakże mając świadomość
mocnych i słabych stron oraz potencjalnych szans i zagrożeń możliwe jest kierowane rozwojem
miasta w zakresie mobilności w sposób przyjazny i efektywny dla mieszkańców.
Analiza SWOT składa się z czterech elementów, które opisują:
▪ Mocne strony – to wszystkie zalety mobilności miejskiej, które wpływają na jej pozytywny odbiór
przez mieszkańców i które są wewnętrznymi czynnikami, zależącymi od działań prowadzonych w
mieście;
▪ Słabe strony – są to wszystkie wady mobilności miejskiej i bariery hamujące jej rozwój i wpływające
na negatywny wizerunek, które wynikają z wewnętrznych działań miasta lub częściej z ich braku;
▪ Szanse – to czynniki mogące wpłynąć na poprawę mobilności miejskiej oraz trendy sprzyjające jej
rozwojowi, to najczęściej możliwości korzystnych zmian rozwojowych pochodzące z zewnątrz;
▪ Zagrożenia – to potencjalne czynniki, przeważnie zewnętrzne, które mogą zahamować lub
uniemożliwić pozytywne zmiany.

Tabela 10. Analiza SWOT (opracowanie własne)

MOCNE STRONY











Uchwalona i realizowania od 1995 roku
polityka transportowa dla Warszawy wg
zasady zrównoważonego rozwoju systemu
transportowego i zaktualizowana w
„Strategii zrównoważonego rozwoju
systemu transportowego Warszawy do
2015 roku i na lata kolejne (…)” w 2009
roku.
Uchwalenie w 2015 roku „Planu
transportowego m.st. Warszawy”.
Wprowadzenie w życie zarządzeń
dotyczących standardów budowy dróg
rowerowych i standardów projektowania
infrastruktury dla pieszych ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb osób o
ograniczonej mobilności.
Rozwinięta sieć transportu zbiorowego w
Warszawie (metro, tramwaj, autobus, kolej
miejska).
Znaczący udział transportu zbiorowego w
obsłudze podróży wewnątrz miasta.
Wymiana starego taboru na nowy
niskoemisyjny i niskopodłogowy.
Realizowany program działań rozwojowych
i modernizacyjnych w zakresie komunikacji
tramwajowej i zeroemisyjnej autobusowej.

SŁABE STRONY














Brak rozwiązań systemowych dotyczących
zarządzania i koordynowania transportu
zbiorowego na poziomie aglomeracji.
Niewystarczający udział gmin „wianuszka” w
kosztach utrzymania autobusowych linii
podmiejskich obsługujących te gminy na
podstawie porozumień zawartych z m.st.
Warszawą (Warszawa+).
Niewystarczająca liczba zintegrowanych i
wygodnych węzłów przesiadkowych
pomiędzy różnymi środkami transportu, brak
dworców autobusowych dla przewozów
lokalnych i dalekobieżnych
Niedostateczne uprzywilejowanie transportu
zbiorowego (tramwaj, autobus) w centralnym
obszarze miasta i w korytarzach dojazdowych
do centrum.
Niedobór przestrzeni publicznych z
ograniczeniem dostępu dla samochodów
osobowych, niewystarczające udostępnianie
przestrzeni dla ruchu pieszego w centralnym
obszarze miasta
Niewystarczająca współpraca z prywatnymi
przewoźnikami podmiejskimi zapewniającymi
powiązania strefy podstołecznej z Warszawą
bez obciążania budżetu i miasta i gmin
podstołecznych.
Niewystarczająca liczba połączeń
międzydzielnicowych oraz występowanie
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Rozdzielone funkcje zarządzającego
transportem zbiorowym od funkcji
operatorów.
Rozwinięty węzeł kolejowy obsługujący
aglomerację.
Bliskie sąsiedztwo portu lotniczego
obsługującego aglomerację.
System płatnego parkowania w centralnym
obszarze miasta, sukcesywnie rozszerzany
o kolejne obszary.
Rozwijana sieć dróg rowerowych oraz
oferta Warszawskiego Roweru Publicznego
Veturilo.
Widoczny postęp w dostosowywaniu
infrastruktury drogowej i transportu
zbiorowego do potrzeb osób o
ograniczonej mobilności (niskopodłogowy
tabor, modernizacje przystanków
tramwajowych, sygnalizacje świetlne).
Dobrze rozwinięty system parkingów
„Parkuj i Jedź”.
Powiązania z krajową i międzynarodową
siecią dróg ekspresowych i autostrad
Ograniczenia w ruchu tranzytowym
(czasowe i tonażowe), a także
zastosowanie stref wyłączonych z ruchu
ciężarowego
Sukcesywnie rozwijana sieć
aglomeracyjnego transportu zbiorowego
wraz z taryfową integracją w postaci
„Wspólnego biletu” (to wskazano w
SZANSACH ale ten system już istnieje więc
jest SILNĄ STRONĄ)
Wysoki poziom dostępności mieszkańców
do sieci publicznego transportu
zbiorowego
Bardzo dobrze rozbudowana sieć
dystrybucyjna biletów transportu
publicznego


















barier przestrzennych dla powiązań
transportowych sąsiadujących ze sobą
terenów. Niedostateczna liczba przepraw
mostowych przez Wisłę
Niewystarczająca hierarchizacja istniejącej
obecnie sieci drogowej, niezgodność
parametrów technicznych dróg z klasyfikacją
funkcjonalną przyjętą w dokumentach
planistycznych
Zbyt mały obszar miasta objęty nowoczesnym
systemem zarządzania i sterowania ruchem.
Niski poziom bezpieczeństwa ruchu na
drogach, powodowany, między innymi:
brakiem hierarchizacji układu drogowego
(ruch mieszany), rzadkiego stosowania
procedury audytu brd, małą skutecznością
systemu egzekwowania przepisów ruchu
drogowego, w tym zwłaszcza dot. prędkości
pojazdów i pierwszeństwa dla pieszych na
przejściach.
Brak karty pasażera, określającej prawa
pasażera w systemie transportu zbiorowego.
Żywiołowy rozwój centrów logistycznych
transportu drogowego; brak nowoczesnych
multimodalnych centrów logistycznych
kolejowo-drogowych.
Ograniczone możliwości rozwojowe lotniska
im. Chopina i jego uciążliwość dla terenów
otaczającej zabudowy mieszkaniowej.
Zbyt mała liczba bezkolizyjnych przekroczeń
linii kolejowych, w tym o znaczeniu lokalnym.
Niedostateczne egzekwowanie przepisów
dotyczących prawidłowości parkowania oraz
opłat za parkowanie w strefie SPPN. Brak
rotacji pojazdów parkujących w Strefie
Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
związane ze zbyt niskimi opłatami za postój i
stosunkowo niską opłatą dodatkową.
Brak systemowego rozwiązania w zakresie
organizacji postoju i parkowania autokarów
turystycznych a także niedostatecznie
rozwinięta infrastruktura przesiadkowa dla
komunikacji autokarowej regionalnej i
dalekobieżnej.
Brak systemowego rozwiązania w zakresie
organizacji dostaw towarów (logistyka
miejska), zwłaszcza w centralnym obszarze





miasta
Niedostateczna współpraca między
samorządem a szczeblem rządowym w
kontekście tworzenia nowego
prawodawstwa.
Niedostatecznie rozwinięty system tras
rowerowych, w centralnym obszarze miasta,
na dojazdach do tego obszaru, na trasach
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międzydzielnicowych oraz na mostach przez
Wisłę. Niespójny system dróg rowerowych.
Rozlewanie samochodowego ruchu
tranzytowego w nieprzystosowane do tego
ulice.



Opór społeczny dla inwestycji i rozwiązań
ograniczających indywidualny transport
samochodowy.



Krzyżowanie się linii kolejowych (dot. linii
kolejowej nr 2, 6 i 7) z układem drogowym co
powoduje konieczność budowy bezkolizyjnej
infrastruktury (tunele).

SZANSE


















ZAGROŻENIA
Aktualizacja uchwalanego w roku 2006
przez Radę Miasta „Studium
Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego m.st.
Warszawy”.
Możliwość współfinansowania projektów
transportowych ze środków UE.
Rozwój gospodarczy Warszawy i
Mazowsza, jako najbogatszego regionu
Polski.
Dobra kondycja finansowa miasta,
umożliwiająca wzrost nakładów na rozwój
transportu oraz możliwość uzyskania
środków unijnych na rozwój systemu
transportowego.
Zintegrowanie (w 2006 roku) zarządzania
transportem indywidualnym i zbiorowym
w ramach jednej jednostki miejskiej –
obecne Biuro Polityki Mobilności i
Transportu.
Utrzymywanie się wysokiej liczby
użytkowników transportu zbiorowego.
Występujące rezerwy przepustowości w
systemie komunikacji tramwajowej.
Społeczne przyzwolenie dla wprowadzania
priorytetów dla transportu zbiorowego.
Utrzymujące się zainteresowanie opinii
publicznej usprawnieniem i rozwojem
transportu.
Rezerwy przepustowości ulic możliwe do
wykorzystania poprzez usprawnienie
organizacji ruchu i wprowadzanie
efektywnych systemów zarządzania
ruchem z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii.
Podpisane umowy z gminami
sąsiadującymi z Warszawą dotyczące
realizacji transportu zbiorowego w tych
gminach przez Zarząd Transportu



















Wydłużanie się procesu inwestycyjnego
wynikające z przedłużających się procedur
prawnych i długotrwałego procesu
pozyskiwania decyzji administracyjnych
(decyzje lokalizacyjne, środowiskowe,
pozwolenia na budowę).
Wysokie koszty realizacji infrastruktury
transportowej wynikające z ogólnego wzrostu
cen.
Rozpraszanie zabudowy i dezintegracja
przestrzenna miasta i aglomeracji - wzrost
zapotrzebowania na transport.
Wzrost motoryzacji indywidualnej i tendencja
do użytkowania samochodów do podróży
wewnątrzmiejskich; w konsekwencji rosnące
zatłoczenie dróg w Warszawie w godzinach
szczytu w centralnym obszarze miasta i na
niektórych drogach dojazdowych oraz wzrost
negatywnych oddziaływań na środowisko.
Oczekiwania społeczne, że rozwiązywanie
trudności komunikacyjnych można osiągnąć
przede wszystkim poprzez rozbudowę układu
drogowo-ulicznego i parkingów (w tym w
strefie śródmiejskiej) oraz metra.
Częste zmiany długoterminowych planów
modernizacji i rozwoju systemu
transportowego.
Brak zatwierdzonych aktualnych
dokumentów planistycznych na szczeblu
lokalnym (plany miejscowe) jednoznacznie
przesądzających koncepcje rozwoju
przestrzennego i systemu transportowego.
Skoncentrowanie uwagi na wybranych
inwestycjach infrastrukturalnych (metro,
mosty i inne arterie drogowe) absorbujących
duże środki finansowe.
Brak zdecydowanych działań w zakresie
polityki parkingowej szczególnie jeśli chodzi o
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Miejskiego w Warszawie wraz z szeroką
ofertą taryfową (wspólny bilet ZTM-KMWKD, bilet Warszawa+)
Podjęcie współpracy z Urzędem
Marszałkowskim woj. Mazowieckiego w
ramach porozumienia, dotyczącego
organizowania transportu w obszarze
aglomeracji i sposobu lepszego
wykorzystania sieci kolejowej do obsługi
miasta i połączeń podmiejskich.
Podpisanie porozumień z Ministerstwem
Infrastruktury dotyczących zasad obsługi
lotniska.
Rosnący potencjał prywatnych
przewoźników w transporcie zbiorowym.
Rosnące zainteresowanie mieszkańców
miasta korzystaniem z rowerów, w tym
także w dojazdach do szkoły i pracy.
Współpraca z operatorami hulajnóg
elektrycznych, pomimo brak noweli ustawy
Prawo o ruchu drogowym.
Zaangażowanie organizacji społecznych w
działania na rzecz poprawy jakości
warunków poruszania się po mieście.
Rozwój elektromobilności indywidualnej –
rosnąca liczba samochodów o napędzie
elektrycznym oraz rozwój ogólnodostępnej
infrastruktury do ich ładowania
Wdrożenie kontocentrycznego systemu
Zintegrowanej Karty Miejskiej.















wysokość pobieranych opłat za parkowanie w
SPPN.
Trudności we współpracy administracji
rządowej i samorządowej różnych szczebli; w
szczególności dotyczy to transportu
zbiorowego, a zwłaszcza jego finansowania.
Brak akceptacji społecznej dla zmian w
układzie linii (marszrutyzacja).
Długi i opieszały okres aktualizacji „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy”.
Niewystarczająca w stosunku do potrzeb
przepustowość kolejowej linii średnicowej, a
także większości linii aglomeracyjnych
funkcjonujących w układzie dwutorowym.
Plany uruchomienia Centralnego Portu
Komunikacyjnego.
Tworzenie się nowych miejsc pracy,
generujących wzrost dojazdów z poza
Warszawy.
Brak regulacji prawnych dotyczących
urządzeń transportu osobistego (np.
hulajnogi).
Przedłużające się modernizacja i budowa
układu drogowego będącego w gestii
GDDKiA.
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