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Plan wystąpienia 

2. Obecna oferta  transportu publicznego Służewca i jej 

perspektywy rozwoju  

1. Zmiana zabudowy Służewca 

6. SWOT transportowy Służewca 

3. Obecna sieć drogowa Służewca i jej perspektywy 

rozwoju 

4. Obecna infrastruktura rowerowa Służewca 

5. Zasadność zarządzania mobilnością na Służewcu 
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Lokalizacja Służewca w Warszawie  



4 

Służewiec Przemysłowy 

rozpoczęcie funkcjonowania w latach 50 - tych 

mieścił zakłady m. in. Unitra, Zremb 

Źródło: http://obrzezna-online.pl/ 

http://obrzezna-online.pl/
http://obrzezna-online.pl/
http://obrzezna-online.pl/
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Zmiana charakterystyki Służewca 

rondo Unii Europejskiej 

Źródła: www.siskom.waw.pl (u góry), http://www.hillintl.com.pl/ (u dołu) 

http://www.siskom.waw.pl/
http://www.hillintl.com.pl/
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Zmiana charakterystyki Służewca 

Służewiec 

„Przemysłowy” 

Służewiec 

„biurowy” 

główna generacja (absorpcja) podróży w ściśle 

określonych godzinach (rozpoczynanie/kończenie pracy) 

rozpoczynanie pracy na 3 zmiany 

(rozkładanie potoku 2 kierunki) 

możliwość odgórnego 

różnicowania godzin pracy (w 

poprzednim ustroju) 

kumulacja przewozów w wąskim 

przedziale szczytu porannego i 

popołudniowego 

możliwość motywowania pracodawców 

do różnicowania godzin pracy 
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Możliwości podróży do Służewca 

SAMOCHÓD 

TRANSPORT 

PUBLICZNY 
ROWER 

RUCH PIESZY 
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Kierunki przypływu ruchu na Służewiec 
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Kierunki przypływu ruchu na Służewiec 

S
Ł

U
Ż

E
W

IE
C

 

Piaseczno, Południowa Obwodnica 

Warszawy (autostrada A-2), region 

stacja metra 

Wilanowska 

stacja metra 

Służew 

stacja metra 

Wierzbno 

CENTRUM, dzielnice północne 

Ursynów 

dzielnice 

południowo - 

zachodnie 
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Transport publiczny do Służewca 
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stacja metra 

Wilanowska 

stacja metra 

Służew 

stacja metra 

Wierzbno 

CENTRUM, dzielnice północne 

CENTRUM, dzielnice północne: 

bezpośrednie linie tramwajowe 17, 37 (co 3 – 4 min), 18 (co 10 min) 

 linia metra do stacji Wierzbno i linie tramwajowe 18 (co 10 min), 31 (co 3 min) 

pociągi SKM i regionalne (5 – 6 pociągów/godz.) 

kierunek zachodni: 

linie autobusowe 

189, 401 

Ursynów: metro + linie 

autobusowe z metra Służew 

(średnio co 3 min) 

kierunek 

wschodni: linie 

189, 317, 401 

dzielnice zachodnie 

linia 136 (co 10 min) 

kierunek 

wschodni: linie 

108, 139, 217, 

700, 710, 724 

Ursynów:  

linie 136, 504 

 (co 5 - 10 min) 
Piaseczno: 

linie 709, 715, 

727, 739, 809 

Piaseczno, region 
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Połączenia transportu publicznego do stacji 

metra 

WIERZBNO: 

tramwaje  

linia 18 (co 10 min) 

linia 31 (co 3 min) 

WILANOWSKA:  

autobusy 

linie 165, 218, 365 

(co 3 – 4 min) 

SŁUŻEW: 

autobusy 

linie 189, 317, 401 

(średnio co 3 min) 
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czas jazdy* 

9 – 11 min 

czas jazdy liczony do ronda Unii Europejskiej 

czas jazdy* 

5 – 7 min 

czas jazdy* 

7 – 8 min 

*czas jazdy tramwajami jest uniezależniony od „korków” 

czas jazdy metrem  

z centrum: 8 min 
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Możliwości rozwoju połączenia z metrem  

WIERZBNO 

WILANOWSKA 

SŁUŻEW S
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czas jazdy* 5 – 7  min 

czas jazdy* 

9 – 11 min 

czas jazdy liczony do ronda Unii Europejskiej 

*czas jazdy tramwajami jest uniezależniony od „korków” 

czas jazdy* 

7 – 8 min 

NOWA TRASA TRAMWAJOWA 
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Linia tramwajowa 31 

13 

Stacja metra 

Zabudowa biurowa 



Linia tramwajowa 31 

Podstawową funkcją jest 
połączenie biurowców ze 
stacją metra WIERZBNO 

Linia cechuje się znaczną zmiennością 
wielkości potoków pasażerskich w 

poszczególnych godzinach i w 
poszczególnych okresach dni tygodnia 

Podaż linii jest znacznie zróżnicowana w czasie 

Zróżnicowanie interwałów 

Zróżnicowanie rodzaju taboru 

Tramwaje 
jednowagonowe 

Tramwaje 
trzywagonowe 

Tramwaje 
dwuwagonowe 
lub przegubowe 

Szczyt: 3’ 
Międzyszczyt/Sobota i Święto: 15’ 
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Potoki pasażerskie na linii 31 

Godziny 
szczytu 

Dzień powszedni 
(cały dzień) 

Sobota i Święto 
+ pory skrajne 

dnia 
powszedniego 
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stacja kolejowa Warszawa Służewiec 
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Piaseczno, region 

CENTRUM, dzielnice północne: 

czas jazdy tramwajem 

od ronda Unii 

Europejskiej 4 – 5 min 

czas jazdy pociągiem 

z centrum: ok. 18 min 

czas jazdy pociągiem 

z Dw. Zachodniego:  

ok. 11 min 
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stacja kolejowa Warszawa Służewiec 

odciążenie tramwajów w relacji centrum (metro) – Służewiec 

oraz dwukierunkowa praca tramwajów: 

ZMIANA ZACHOWAŃ 

część pasażerów przybywających od północy zaczęło 

podróżować pociągami i następnie tramwajami w kierunku 

OD pętli Służewiec 

dzięki temu w kierunku DO pętli (krytycznym) zmniejszeniu 

uległa liczba pasażerów 

obsługiwana przez pociągi: 

SKM: S-2, S-3, 

„lotniskowe” i regionalne Kolei Mazowieckich 

WCZEŚNIEJ 

wszyscy pasażerowie przybywający od północy podróżowali 

tramwajami w kierunku DO pętli Służewiec 

Źródło zdjęcia: www.fotopolska.eu 

http://fotopolska.eu/mazowieckie/b79313,Przystanek_kolejowy_Warszawa_Sluzewiec.html
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Samochodem na Służewiec w przyszłości 

Źródło: www.siskom.waw.pl  

http://www.siskom.waw.pl/
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Samochodem na Służewiec 
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Piaseczno, Południowa Obwodnica 

Warszawy (autostrada A-2) 

CENTRUM, dzielnice północne 

Ursynów 

dzielnice 

południowo - 

zachodnie 

dzielnice 

zachodnie 
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Samochodem na Służewiec 

Źródła: www.targeo.pl 
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Jeszcze nie rowerem, ale już nie samochodem… 
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Ścieżki rowerowe, stacje Veturilo w okolicach 

Służewca 

Dane na bieżąco dostępne na http://mapa.um.warszawa.pl/ 
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Stacje Veturilo i parkingi rowerowe na Służewcu 

Łącznie stojaki na 118 

rowerów, w tym 35 

wyłącznie dla pracowników 

i gości biurowca 

Stacje Veturilo: 

Łącznie 51 miejsc 

(rowerów) 
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Parkingi rowerowe na Służewcu 
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Rowerem na Służewiec 
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Pieszo z metra i kolei na Służewiec 
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METRO 

WILANOWSKA 

czas przejścia 

ok. 20 min 

(1,5 km) 

czas jazdy liczony do ronda Unii Europejskiej 

stacja kolejowa 

Służewiec 

czas przejścia 

ok. 15 min 

(1,2 km) 
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Charakterystyka sieci transportowej 

Służewca 

INFRASTRUKTURA 

DROGOWA 

TRANSPORT 

PUBLICZNY 
INFRASTRUKTURA 

ROWEROWA 

TRAMWAJE  

(do stacji metra, do stacji 

kolejowej, do centrum) 

KOLEJ 

AUTOBUSY 

ścieżki rowerowe na 

wybranych ciągach 

Służewca – brak 

połączenia ze 

stacjami metra  

dobre połączenie z 

obwodnicą Warszawy, 

drogami wylotowymi na 

zachód (A-2), południe 

(S-79, 79)  

zasadność rozwoju? 

atrakcyjny stan rozwoju 
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Dotychczasowe plany rozwoju 

transportu w rejonie Służewca 
Opracowanie m. st. Warszawy  

Określenie korytarzy dla III linii metra w Warszawie 

2 z 4 wariantów przebiegu III linii przechodziły przez 

Służewiec 

Ostatecznie podjęto decyzję o wyborze innego przebiegu III linii 

metra, który nie obsługuje rejonu Służewca 



28 

Przyszłość Służewca? 
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Przyszłość Służewca? 

DZIŚ 
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Zasadność zarządzania mobilnością na 

Służewcu 

SUKCES zrównoważonego przemieszczania zależy od 

właściwych działań (zachowań) obydwu elementów 

PODAŻ – oferta 

transportowa 

POPYT – osoby 

przemieszczające się 
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Wnioski i zasadność case study  

dot. zarządzania mobilnością 
Rozwój oferty transportu publicznego na Służewcu jest 

limitowany przede wszystkim przez: 

 dostępną liczbę taboru 

 sygnalizację świetlną warunkującą możliwą częstotliwość 

kursowania 
(warunek ten dotyczy także odległych części sieci transportowej) 

 dostępność przestrzeni 

Tak duże zapotrzebowanie przewozowe, jakie wykazuje 

Służewiec, powoduje, że możliwości rozwoju oferty 

transportowej umożliwiają wyłącznie kosztowne inwestycje 

infrastrukturalne 

Zaangażowanie firm prywatnych, pracowników może poprawić jakość 

przemieszczania się z punktu widzenia ogółu użytkowników oraz 

przygotować ten obszar na dalszy przypływ nowych pracowników 
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SWOT transportowy Służewca 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

SZANSE ZAGROŻENIA 

obszerna oferta transportowa ograniczone możliwości wzrostu 

częstotliwości kursowania tramwajów na 

obecnych trasach 

dalszy wzrost liczby pracowników w 

ramach ograniczonej przepustowości 

układu komunikacyjnego 

budowa nowej trasy tramwajowej w al. 

Wilanowskiej 

budowa nowej infrastruktury dla 

zrównoważonej mobilności  

? … 

dostęp od zachodu wyłącznie przez 

autobusy (wśród transportu zbiorowego)  

dostęp od północy i południa przez 

transport szynowy 

? … 

WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI, 

PRACOWNIKAMI W RAMACH 

ZARZĄDZANIA MOBILNOŚCIĄ 

? … 

? … 
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Służewiec 



Dziękuję za uwagę 

Michał Mirosław 

Dział Organizacji Przewozów ZTM 

m.miroslaw@ztm.waw.pl 

Warszawa, 16 października 2014 
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