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Trzy nowe stacje metra na Pradze-Północ i Targówku zostały 

oddane do użytkowania 15 września 2019 roku. Mieszkańcy 

Pragi, Targówka i Białołęki, a także miejscowości podwar-

szawskich zyskali środek transportu, który zapewnia szybkie 

połączenie z centrum Warszawy. 

Sukcesywne wydłużanie drugiej linii metra to także zmiany 

w komunikacji naziemnej. Chcieliśmy, aby mieszkańcy du-

żych warszawskich osiedli mogli sprawnie dojechać autobu-

sami do stacji metra, wygodnie się przesiąść i szybko do-

trzeć do celu. Podczas konsultacji społecznych, wspólnie 

z pasażerami Warszawskiego Transportu Publicznego, wypra-

cowaliśmy ostateczny kształt układu komunikacyjnego 

i etapowo wprowadzaliśmy go w życie. Dziękuję wszystkim 

osobom, które znalazły czas i przyszły na spotkania konsul-

tacyjne lub podzieliły się z nami swoimi uwagami drogą 

mailową. 

Budowa drugiej linii metra to niezaprzeczalnie jedna z naj-

ważniejszych miejskich inwestycji, ale proszę pamiętać, że 

naszym zadaniem jest zapewnienie kompleksowej komuni-

kacji miejskiej każdego dnia i nocy, siedem dni w tygodniu, 

365 dni w roku. W ubiegłym roku pojazdy Warszawskiego 

Transportu Publicznego przejechały prawie 268,5 mln wozo-

kilometrów, o prawie sześć mln więcej niż rok wcześniej. 

Każdego dnia na ulice wyjeżdżało ponad 1,5 tys. autobusów, 

423 tramwaje oraz 51 pociągów metra i 18 Szybkiej Kolei 

Miejskiej. 

Uruchamianie i nadzór tak potężnie rozbudowanej komuni-

kacji to jedno, a odpowiednio szybka reakcja i dostosowy-

wanie jej do setek zaplanowanych i tysięcy mniejszych 

i większych niezaplanowanych zdarzeń to drugie. Tylko ofi-

cjalnie zgłoszone imprezy, inwestycje i remonty wymagały 

wdrożenia ponad 600 zmian w funkcjonowaniu Warszaw-

skiego Transportu Publicznego. 

Już od kilku lat w Warszawie coraz więcej uwagi poświęca-

my ekologicznym środkom transportu zbiorowego. W 2019 

roku miejski operator – Miejskie Zakłady Autobusowe wpro-

wadził 100 takich wozów, a operator prywatny, spółka Arriva 

– 54. W ciągu roku liczba autobusów zasilanych gazem 

wzrosła ponad trzykrotnie – z 64 do 218.

W 2019 roku podpisano także dwie umowy na dostawę no-

woczesnych pojazdów. Miejskie Zakłady Autobusowe zamó-

wiły 130 długich autobusów elektrycznych, a Tramwaje War-

szawskie 213 tramwajów.

Zeszłoroczna liczba, która jest dla mnie szczególnie ważna, 

to 1mld 202 mln. Prawie tyle osób skorzystało w ubiegłym 

roku z Warszawskiego Transportu Publicznego. Było to o pra-

wie 18 mln pasażerów więcej, niż w 2018 roku. To najwięk-

sza nagroda dla pracowników Zarządu Transportu Miejskie-

go, którzy każdego dnia dokładają wszelkich starań, by war-

szawska komunikacja była nowoczesna wygodna i sprawna. 

To także nagroda dla całego naszego miasta, ponieważ im 

więcej osób wybiera Warszawski Transport Publiczny, tym 

mniej samochodów wyjeżdża na stołeczne ulice i oddychamy 

czystszym powietrzem. 

Ubiegły rok to także wzrost liczby sprzedanych biletów 

i większe wpływy z tego tytułu. Sprzedaliśmy ponad 85 mln 

biletów, czyli o 1,2 mln więcej niż rok wcześniej za prawie 

994,6 mln zł, czyli o prawie 34 mln więcej niż w 2018 roku. 

Dziękuję Państwu za korzystanie z Warszawskiego Transpor-

tu Publicznego w 2019 roku i wierzę, że będziemy się regu-

larnie w nim spotykać. 

Szanowni Państwo

Pozwolę sobie na subiektywny wybór trzech najważniejszych komunikacyjnych wydarzeń 2019 roku. 

Dla mnie – pasażera to oddanie trzech stacji metra w prawobrzeżnej Warszawie. Wyjazd na ulice 

nowych niskoemisyjnych autobusów i podpisanie umów na ponad 300 nowych ekologicznych pojaz-

dów, to doskonała wiadomość dla wszystkich mieszkańców. Z kolei dla mnie – dyrektora Zarządu 

Transportu Miejskiego, najistotniejsze wydarzenie to wzrost liczby pasażerów Warszawskiego 

Transportu Publicznego. 

Wiesław Witek

Dyrektor

Zarządu Transportu Miejskiego

w Warszawie
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O Zarządzie Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, członek 

Europejskiego Stowarzyszenia Metropolitalnych Za-

rządów Transportu (EMTA) oraz Międzynarodowego 

Zrzeszenia Transportu Publicznego (UITP), od 1992 ro-

ku organizuje i nadzoruje komunikację miejską 

w aglomeracji warszawskiej. Zapewnia przejazdy 

na terenie metropolii liczącej ponad dwa miliony 

mieszkańców we współpracy z samorządami 34 pod-

warszawskich gmin oraz jednego powiatu.

W dni powszednie do obsługi linii komunikacyjnych 

kierowanych jest ponad 1,5 tysiąca autobusów, 423 

składy tramwajowe, 51 pociągów metra oraz 18 jed-

nostek Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Sieć komunika-

cyjna w Warszawie liczy około 3,6 tysiąca kilometrów, 

a poza stolicą około 1,4 tysiąca kilometrów. W 2019 

roku komunikacja miejska przewiozła 1 201 651 189 

pasażerów – prawie 17,8 mln więcej niż w 2018 roku.

ZTM wspólnie z kilkunastoma gminami, powiatem 

wołomińskim, Kolejami Mazowieckimi (KM) oraz Wa-

rszawską Koleją Dojazdową (WKD) organizuje trans-

port dla podróżnych korzystających ze „Wspólnego Bi-

letu”, honorowanego przez przewoźników kolejo-

wych, a także w 49 liniach autobusowych – tzw. 

„eLkach”.

Obszar obsługiwany przez ZTM Warszawa

Zakres obowiązywania „Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD”
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ORGANIZATOR TRANSPORTU

TRAMWAJE

METRO

Metro Warszawskie Sp. z o.o.

operator miejski - świadczenie usług 
na podstawie umowy wieloletniej

Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

operator miejski - świadczenie usług 
na podstawie umowy wieloletniej

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.

operator miejski - świadczenie usług 
na podstawie umowy wieloletniej

Koleje Mazowieckie Sp. z o.o.

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.

umowa handlowa - umowa 
z regionalnym operatorem kolejowym

umowa handlowa - umowa 
z regionalnym operatorem kolejowym

AUTOBUSY

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Mobilis Sp. z o.o. 

PKS Grodzisk Mazowiecki Sp. z o.o.

Arriva Sp. z o.o.

Michalczewski Sp. z o.o.

operatorzy linii lokalnych

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o.

operator miejski - świadczenie usług 
na podstawie umowy wieloletniej

świadczenie usług na podstawie 
przetargów ogłaszanych w porozumieniu 
z poszczególnymi gminami

operatorzy prywatni - świadczenie usług 
na podstawie przetargów

operator gm. Łomianki - świadczenie 
usług na podstawie umowy wieloletniej

WARSZAWSKIE LINIE 
TURYSTYCZNE

KOLEJ

operatorzy wybierani sezonowo

operatorzy prywatni - świadczenie usług na podstawie 
przetargów i umów

Transport publiczny w Warszawie
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Praca przewozowa według operatorów
podział ze względu na liczbę wykonanych wozokilometrów

Wozokilometry – dane szczegółowe

pozostali operatorzy autobusowi (bez linii lokalnych)

operatorzy linii lokalnych

29 853 966,756

88 931 149,684

6 644 187,149

54 072 341,000

37 153 726,200

5 777 261,48 pockm

550 927,14  pockm

14 967 417,062

268 490 065,28RAZEM:

Warszawska Kolej Dojazdowa

Koleje Mazowieckie

Miejskie Zakłady Autobusowe

Metro Warszawskie

Szybka Kolej Miejska

w przeliczeniu na wozokm:  34 663 568,87

w przeliczeniu na wozokm:  2 203 708,56

Raport roczny ZTM Warszawa 

Tramwaje 
Warszawskie

Które pojazdy
WTP wykonały

największą pracę 
przewozową?

20%

autobusy 
ogółem

47%

33% 14%19%

Kolej
ogółem

Miejskie Zakłady
Autobusowe

11%

pozostali operatorzy 
autobusowi (bez linii lokalnych)

3%

operatorzy 
linii lokalnych

1%

Warszawska 
Kolej Dojazdowa

6%

Szybka 
Kolej Miejska

13%

Koleje 
Mazowieckie

Metro
Warszawskie

14%

Tramwaje Warszawskie
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Punktualność operatorów autobusowych

MobilisMiejskie Zakłady 
Autobusowe
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Punktualność autobusów i tramwajów ogółem
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Punktualność autobusów i tramwajów ogółem w miesiącach
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średnia dla roku:  92,0%

92,0

91,3 92,9 92,0 91,7 90,5
94,0 94,3

91,8 90,9 91,3 92,5

KM ŁomiankiEuropa Express
City

Arriva
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Tabor autobusowy pod względem wielkości
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60%
mega

9%
midi

31%
maxi

Michalczewski

142

573

164

77%

Miejskie
Zakłady
Autobusowe

całkowita 
liczba taboru:

1 851

całkowita 
liczba taboru:

1 851

9%
Mobilis

8%
Arriva

3%
PKS Grodzisk Maz.

2%
KM Łomianki

1%
Michalczewski
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Tabor szynowy i jego typy według operatorów

TRAMWAJE WARSZAWSKIE SZYBKA KOLEJ MIEJSKA (SKM) METRO WARSZAWSKIE 

Wyposażenie taboru komunikacji miejskiej

Miejskie Zakłady 
Autobusowe

PKS Grodzisk Mazowiecki

1 409

169

142

54

24

Mobilis

Arriva

niska podłoga klimatyzacja monitoring biletomat
zapowiedź 

głosowa

1 4211 1141 1971 422

169169169169

142142142142

54545454

35211435

1 827

440

75

28

RAZEM AUTOBUSY:

Tramwaje Warszawskie 
(wagony)

Metro Warszawskie
(pociągi)

Szybka Kolej Miejska
(pociągi)

1 850

522

0

28

1 529

275

75

28

1 605

283

0

28

1 851

311

75

0

Pesa 27WE

13 poc.

Newag 35WE 

9 poc.

Newag 14WE

2 poc.

Newag 19WE

4 poc.

niskopodłogowe
Pesa 120N/Na/Duo,
Pesa 128N Jazz Duo,
Pesa 134N Jazz

281 wag.

częściowo niskopodłogowe
116N i pochodne oraz 112N

30 wag.

wysokopodłogowe 
105Na i pochodne oraz 123N

415 wag.

47%

29%

24%

47%

32%

14%

7%

39%

4%

57%

977

169

142

54

4

system 
liczenia

pasażerów

1 375

120

0

19

KM Łomianki
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18 poc.
Alstom Metropolis

726
wagonów

75
pociągów

28
pociągów

35 poc.
Siemens Inspiro

22 poc.
Wagonmasz Seria 81

29Michalczewski 29292929 29
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Rozkładowa liczba jednostek taboru w ruchu

TRAMWAJE

AUTOBUSY (bez linii L)

METRO

dzień powszedni

sobota

szczyt 
popołudniowy

międzyszczyt
szczyt 

poranny

423 poc.

810 wag.

8311 5241 0401 542

39906691

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

AUTOBUSY LOKALNE 
(linie L)

niedziela / 
dzień 

świąteczny

828

36

AUTOBUSY NOCNE * 100noce w dni powszednie 97 100

* wartości dla linii nocnych podane są odpowiednio dla: dnia powszedniego / soboty / święta

Raport roczny ZTM Warszawa 

L

314 poc.

598 wag.

422 poc.

808 wag.

235 poc.

434 wag.

235 poc.

434 wag.

51 poc.

306 wag.

30 poc.

180 wag.

51 poc.

306 wag.

25 poc.

150 wag.

22 poc.

132 wag.

18 poc.

104 wag.

18 poc.

104 wag.

18 poc.

104 wag.

14 poc.

84 wag.

14 poc.

84 wag.
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Długość tras komunikacji miejskiej

Szacunkowa liczba przewiezionych pasażerów komunikacji miejskiej

AUTOBUSY TRAMWAJE METRO

598,9

296,5

241,8

KOLEJE MAZOWIECKIE*

37,2

WKD*

5,1

SKM

22,0

dane w mln

* pasażerowie podróżujący w ramach oferty „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”

Raport roczny ZTM Warszawa 

0

długość tras (km)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

SKM

metro

linie tramwajowe

linie autobusowe nocne

linie autobusowe dzienne 

129

32,5

136

597

909

poza Warszawą: 117

poza Warszawą: 82

100 mln

200 mln

300 mln

400 mln

500 mln

5 mln

1300 1400

poza Warszawą: 43

w Warszawie: 827

w Warszawie: 480

w Warszawie: 86

600 mln

25%
TRAMWAJE 50%

AUTOBUSY

całkowita 
liczba :pasażerów

1 201,7 mln

20%
METRO

3%
KM

0,5%
WKD

1,5%
SKM

całkowita 
liczba :pasażerów

1 201,7 mln
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procentowy udział wpływów ze sprzedaży biletów i dofinansowania 
gmin do wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej

wydatki na zakup usług komunikacji miejskiej

wpływy ze sprzedaży biletów

dofinansowanie z gmin na mocy zawartych porozumień

procentowe pokrycie wydatków na zakup usług przewozowych 
z budżetu m.st. Warszawy

2018

Raport roczny ZTM Warszawa 

2019

63,50%

36,50%

2 385 400 519

64,84%

35,16%

2 507 103 587

63,91%

36,09%

2 465 407 792

64,93%

35,07%

2 609 884 515

2 566 428 130

37,27%

62,73%

1

818 074 806

824 618 554

825 761 004

843 124 635

52 698 849 56 781 454 63 928 644 72 097 210

874 846 639

81 728 376
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razemrodzaje biletów

długookresowe

76,8%

czasowe

4,9%

krótkookresowe

1,1%

pozostałe podróże 
(na podstawie m.in. 
uprawnień do przejazdów 
bezpłatnych bądź bez biletów)

11,5%

Najpopularniejsze bilety WTP
% pasażerów podróżujących na podstawie danego rodzaju biletu

Liczba sprzedanych biletów

20-minutowyczasowe                  44 830 114    

jednorazowy
jednorazowe przesiadkowe

                 25 442 852    

pojazdowy

dobowy

weekendowy

razem bilety 30-dniowe

w tym Bilet Warszawiaka

razem bilety 90-dniowe

w tym Bilet Warszawiaka

Bilet Seniora

Bilet dla dzieci Rodzina 3

Bilet Pracowniczy

razem bilety jednorazowe

krótkookresowe

razem bilety krótkookresowe

długookresowe

razem bilety długookresowe

RAZEM

                   7 008 103    

                 32 450 955    

                   2 036 936    

                      138 804    

                   2 445 729    

                   3 771 478    

                   1 198 051    

                   1 394 078    

                      657 836    

                      108 259    

                           9 079    

                         12 547    

                   5 295 441    

         85 022 239    

jednorazowe

5,6%

Sieć sprzedaży biletów

0
punkty sprzedaży biletów WTP
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wszystkich punktów sprzedaży biletów WTP:  

5 067
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punkty 
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mobilne 

automaty

biletowe

Punkty O
bsługi Pasażerów

 ZTM

442

290

1 421

429

576

78

1 794 769 2 504
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Inwestycje
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Zadania inwestycyjne

wartość brutto (tys. zł) - 
wydatkowana w 2019 r.

zakres prac okres realizacji

381 091,46

323 801,27

179 756,75

145 219,08

30 340,41

2007-2020

2015-2022

2007-2020 

2015-2022 

2017-2023

budowa metra

pozostałe inwestycje

2014-2020

2018-2020  

2016-2020  

2018-2020 

2019-2020  

2018-2020  

2018-2022 93,67 

3 914,22 

2 641,73 

2 216,85 

666,75 

644,17 

163,02 

zadania obejmujące Budżet Obywatelski

Realizacja projektu „Wiaty przystankowe na Trakcie Lubelskim” 2019 69,50 

 1 070 618,86     łącznie

4 366,05

2 950,00

1 623,08

1 298,88

2019

2019-2020

2019-2020 

2018-2019 

remonty/prace finansowane ze środków bieżących w roku 2019

697,182019

494,572019

446,952019

554,71
2019 

449,36
2019-2020 

103,542019

12 984,32 łącznie

Projekt i budowa  M2, w tym: odcinek zachodni od szlaku za stacją Rondo Daszyńskiego do stacji Księcia 
Janusza

Projekt i budowa M2, w tym dokończenie budowy odcinka północno-wschodniego do stacji Bródno    

Projekt i budowa M2, w tym: odcinek północno-wschodni od szlaku za stacją Dworzec Wileński 
do stacji Targówek 2     

Projekt i budowa M2, w tym kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją Księcia Janusza 
do stacji Powstańców Śląskich      

Dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją Powstańców Śląskich do stacji Połczyńska 
wraz ze Stacją Techniczno-Postojową Mory    

Dostosowanie M1 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: budowa bramek automatycznych oraz 
bramek ewakuacyjnych wraz z infrastrukturą na głowicach stacji: Służew, Wilanowska, Wierzbno, 
Racławicka, Pole Mokotowskie, Politechnika, Centrum, Świętokrzyska, Ratusz Arsenał, Dworzec Gdański, 
Plac Wilsona i Młociny 

Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego   

Zakup i montaż wiat przystankowych (21 szt.)

Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą (15 szt.)

Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów: montaż nowych logotypów w wybranych punktach 
oraz  modernizacja POP-u na stacji metra Świętokrzyska na linii M1     

Budowa parkingów podziemnych - I etap; Wykonano: studium wykonalności, analizy finansowe, karty 
informacyjne przedsięwzięć oraz wielobranżowych koncepcji architektoniczno-urbanistycznych miejskich 
parkingów podziemnych pod boiskami szkolnymi na ul. Orzyckiej, Chłodnej i Spiskiej. Przeprowadzono 
konsultacje z mieszkańcami      

Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R    

Remonty pętli i przystanków autobusowych

Remont wiaduktu kolejowego w łącznicy kolejowej Okęcie - Kabaty nad ulicą Puławską

Remont systemu dozoru wizyjnego na Węźle Komunikacyjnym Młociny

Remont posadzki poziomu plus 1 parkingu P+R Metro Młociny

Remont elewacji parkingu P+R Aleja Krakowska

Oznakowanie krawędzi schodów w postaci żółtych nakładek antypoślizgowych na wszystkich stacjach 
linii M1

Remont nawierzchni jezdni wjazdowej i zjazdowej z pętli autobusowej Żerań FSO na Trasę Toruńską

Remont posadzki poziomu plus 2 parkingu P+R Metro Młociny

Remont zadaszenia pętli autobusowej Metro Młociny

Remont ściany południowej parkingu P+R Metro Młociny



Warszawski Transport Publiczny – 
wygodnie, ekologicznie 
i ekonomicznie

Warszawski Transport Publiczny po raz kolejny zanotował 

wzrost liczby pasażerów. W 2019 roku wykonano ponad 1,2 mld 

przejazdów w Warszawie i stołecznej aglomeracji. To wzrost 

w porównaniu z 2018 rokiem aż o prawie 17,8 mln osób. 

To jakby prawie wszyscy mieszkańcy Indii skorzystali z warszawskich autobusów, tramwajów, metra 

i pociągów. Stołeczne pojazdy komunikacji miejskiej przejechały ponad 268 mln km. Wystarczyłoby 

to do okrążenia Ziemi sześć tysięcy razy. Każdego poranka na ulice wyjeżdżało ponad 1,5 tys. 

autobusów. Gdyby ustawić je jeden za drugim, zajęłyby 24-km trasę łączącą centrum Warszawy 

z Wesołą. 



Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie

Komunikacja w mieście, które się zmienia 
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689 – to liczba zmian w komunikacji miejskiej 

wprowadzonych w 2019 roku. Przyczyny były różne – od 

remontów i inwestycji drogowych i torowych począwszy, 

na dużych miejskich imprezach kulturalnych i sportowych 

skończywszy. Zmian stałych, czyli usprawniających 

funkcjonowanie transportu zbiorowego odnotowano 52. 

Dużym wyzwaniem organizacyjnym były zmiany w funkcjo-

nowaniu komunikacji miejskiej wprowadzane w związku 

z budową kolejnych stacji metra na Bródnie i Bemowie. 

Tramwaje Warszawskie remontowały trasę wzdłuż ulicy 

Grochowskiej. Składy nie kursowały przez ponad cztery 

miesiące na odcinku al. Zieleniecka – rondo Wiatraczna. 

Zarząd Transportu Miejskiego zorganizował komunikację 

zastępczą. 

Specjalna organizacja komunikacji miejskiej, polegająca na 

wprowadzeniu tras objazdowych i uruchomieniu dodatko-

wych linii lub kursów, była wdrażana w dniach imprez ma-

sowych odbywających się na Stadionie PGE Narodowym. 

W ubiegłym roku były to m.in. mecze: Polska – Łotwa, 

Polska – Izrael, Polska – Austria, Polska – Macedonia Płn. 

i Polska – Słowenia, koncerty: Phila Collinsa, Bon Jovi'ego, 

Pink i Metalliki oraz impreza żużlowa Boll Warsaw FIM 

Speedway Grand Prix of Poland. 

Pełnej mobilizacji wymagały także imprezy organizowane 

jednocześnie w różnych częściach miasta. Do takich można 

zaliczyć wydarzenia, takie jak: PZU Półmaraton Warszaw-

ski, Orlen Warsaw Marathon, PZU Maraton Warszawski, 

Warszawska Triada Biegowa i Otwarta Ząbkowska.

Szczególne miejsce w kalendarzu stołecznej komunikacji 

zajmuje także listopad. Początek miesiąca to organizacja 

specjalnej komunikacji zapewniającej dojazd do cmentarzy, 

a 11 listopada centralna część miasta jest wyłączana z ru-

chu z powodu licznych zgromadzeń związanych ze Świę-

tem Niepodległości. Nie zmienia to faktu, że komunikacja 

miejska musiała funkcjonować i zapewniać dojazd do każ-

dej części miasta. Dbali o to pracownicy nadzoru ruchu 

ZTM.

Zmiany... zmiany... zmiany...

tyle czasowych zmian w komunikacji 
miejskiej wprowadzono w 2019 roku 

To zmiany z powodu np. imprez 
masowych i remontów.

Pełnej mobilizacji wymagały także imprezy sportowe 
organizowane w różnych częściach miasta. Były to m.in.: 
PZU Półmaraton Warszawski, Orlen Warsaw Marathon 

i PZU Maraton Warszawski.

52
tyle stałych zmian w komunikacji miejskiej 

wprowadzono w 2019 roku. To zmiany 
usprawniające funkcjonowanie 

transportu publicznego.

637



Nowe stacje metra – autobusy uzupełniły podziemną kolej 
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Nowe wschodnie stacje drugiej linii metra zostały oddane 

do użytku 15 września 2019 roku. Mieszkańcy Pragi, 

Targówka, Bródna i Białołęki oraz podwarszawskich 

miejscowości zyskali podziemną kolej, co wiązało się 

z wprowadzeniem zmian w komunikacji autobusowej. 

W dniu ich otwarcia zaczęła obowiązywać jedna nowość – 

rozpoczęły kursowanie autobusy nowej linii łączącej duże 

warszawskie osiedle – Bródno z drugą linią metra. Kolejne 

zmiany wprowadzano etapowo, co pozwoliło na zapozna-

nie się pasażerów z nowym układem komunikacyjnym. Je-

go głównym celem było zapewnienie mieszkańcom Bród-

na i wschodniej Białołęki oraz podwarszawskich Marek, 

Radzymina i Ząbek szybkiego dojazdu do centrum Pragi 

i Śródmieścia oraz na dynamicznie rozwijającą się Wolę. 

Szybki dojazd był jednoznaczny z połączeniem możliwości 

podziemnej kolei z możliwościami dowożących do niej 

często kursujących autobusów. 

Jednocześnie zachowano wybrane linie autobusowe za-

pewniające bezpośrednie połączenie prawobrzeżnych osie-

dli z centralną częścią Pragi i miasta. 

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji autobusowej zo-

stały wypracowane wspólnie z pasażerami Warszawskiego 

Transportu Publicznego w trakcie konsultacji społecznych. 

Pod koniec 2019 roku rozpoczęły się także konsultacje 

w sprawie układu komunikacyjnego po uruchomieniu 

kolejnych stacji drugiej linii metra na Woli. 

Konsultacje społeczne

Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie

500
tyle osób wzięło udział w konsultacjach 

społecznych dotyczących organizacji
komunikacji miejskiej po uruchomieniu
nowych stacji metra na Pradze-Północ

i Targówku

800 tyle wiadomości otrzymaliśmy 
na skrzynkę e-mailową

300 tyle ankiet wypełniono podczas spotkań



Dziesięć lat linii lokalnych 
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Linie lokalne
Wiosną 2019 roku minęło dziesięć lat od uruchomienia 

pierwszej linii lokalnej. Dekadę temu władze podwarszaw-

skich Starych Babic rozważały uruchomienie linii lokalnej, 

która obsługiwałaby rozległy obszar gminy. Zależało im na 

autobusach, z których mieszkańcy mogliby korzystać 

w drodze do stacji kolejowej czy przystanku miejskich linii 

autobusowych. Ostatecznie jednak pierwszą linię lokalną 

uruchomiono nie w Starych Babicach, a w Lesznowoli. 

Pomysł i przedsięwzięcie były nowatorskie. Zarząd Trans-

portu Miejskiego organizował przetarg na obsługę linii, 

wybierał operatora, układał rozkład jazdy i zamieszczał go 

na swojej stronie internetowej. Zadaniem gminy było przy-

gotowanie infrastruktury przystankowej. Samorząd lokalny 

i ZTM wspólnie finansują funkcjonowanie linii. 

W 2019 roku mieszkańcy podwarszawskich gmin korzysta-

li z 49 linii lokalnych oznaczonych od L-1 do L50. Łączna 

długość tras przekracza 780 km, a średnia długość jednej 

to 16 km. Każdego dnia z „eLek“ korzystali mieszkańcy 28 

gmin: Chynów, Góra Kalwaria, Izabelin, Jabłonna, Kampi-

nos, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, 

Leszno, Lesznowola, Łomianki, Marki, Nieporęt, Nowy 

Dwór Maz., Otwock. Ożarów Maz., Piaseczno, Prażmów, 

Pruszków, Radzymin, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek Mi-

łosna, Wiązowna, Wołomin, Wieliszew i Zielonka. Na ich 

terenie mieszka ponad 730 tys. osób. 

W pojazdach linii L obowiązują bilety Warszawskiego 

Transportu Publicznego od dobowego wzwyż oraz bilety 

emitowane przez lokalnego operatora. 

W 2019 roku w okolicach 
Warszawy funkcjonowało 

49 linii lokalnych

Autobusy lokalne 
obsługują znaczną część 

warszawskiego
obszaru metropolitalnego

Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie

Czosnów

WARSZAWA

Karczew



Na przystanku co 45 sekund 
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Wszystkich Świętych 2019 roku

1 listopada na ulice wyjechały autobusy i tramwaje spe-

cjalnych linii cmentarnych. 27 linii autobusowych było 

obsługiwanych przez ponad 550 wozów, a trzy linie 

tramwajowe przez 32 składy. Łącznie z liniami regular-

nymi kursowało 1,5 tys. autobusów i 300 tramwajów. 

Specjalna komunikacja funkcjonowała także w Dzień 

Zaduszny. 

Rekordzistką pod względem częstotliwości była autobu-

sowa linia cmentarna łącząca stację metra Młociny 

z Cmentarzem Północnym. Autobusy podjeżdżały na 

przystanki co 45 sekund. 

Nad sprawnym funkcjonowaniem komunikacji czuwali 

pracownicy ZTM. 

We Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny pasażerowie 

kupili 285,1 tys. biletów Warszawskiego Transportu 

Publicznego za łączną kwotę prawie 3 mln zł; najwięcej 

w automatach biletowych i aplikacjach mobilnych. Tra-

dycyjnie już w sąsiedztwie cmentarzy i popularnych 

punktów przesiadkowych uruchomiono dodatkowe 

punkty sprzedaży biletów. 

W okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych przed-

stawiciele Zarządu Transportu Miejskiego i warszaw-

skich operatorów odwiedzili groby zmarłych – zasłużo-

nych dla komunikacji miejskiej. Na Cmentarzu Powąz-

kowskim zapalono znicze i złożono kwiaty już po raz 

dwunasty. 

1,5 tys. autobusów i 300 tramwajów –
 to liczba pojazdów, które wyjechały na ulice 1 listopada

Autobusy linii łączącej stację metra Młociny 
z Cmentarzem Północnym 

podjeżdżały na przystanki co 45 sekund

Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie

285 tys. 
tyle biletów WTP sprzedano 

we Wszystkich Świętych 
i Dzień Zaduszny 

Największym wyzwaniem dla pracowników Zarządu Transportu Miejskiego 

jest co roku organizacja komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich 

Świętych. Od wielu lat, w tym czasie komunikacja zbiorowa staje się 

głównym sposobem przemieszczania się po mieście. Nie inaczej było 

w 2019 roku. 



Autobusy i tramwaje przyjazne ludziom i miastu 
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gazem lub energią elektryczną, czyli nisko- lub zeroemi-

syjne. To element Warszawskiego Planu dla Klimatu. 

Czerwiec 2019 roku zaowocował podpisaniem umowy po-

między Tramwajami Warszawskimi a Hyundai Rotem Com-

pany na dostawę 213 nowych tramwajów. Jest to kom-

pleksowe zamówienie na różnorodny tabor: tramwaje 

dwukierunkowe 33-metrowe – 85 szt. (z opcją rozszerzenia 

zamówienia o 45 szt.), tramwaje jednokierunkowe 33-me-

trowe – 18 szt. (z opcją rozszerzenia zamówienia o 45 szt.) 

i tramwaje jednokierunkowe 24-metrowe. 

- Zakup taboru oraz budowa nowych tras zwiększą atrak-

cyjność tego środka transportu i podniosą jakość życia 

mieszkańców stolicy. Warszawski Transport Publiczny bę-

dzie synonimem komunikacji nowoczesnej i przyjaznej 

wszystkim pasażerom – powiedział w dniu podpisania 

umowy Rafał Trzaskowski. – Przyczynią się do tego z pew-

nością tramwaje, które kupujemy od Hyundaia – z całkowi-

cie płaską podłogą, bardzo nowoczesne, niskopodłogowe 

i klimatyzowane. To największa umowa w naszej dotych-

czasowej historii. 

Będą to pojazdy przyjazne środowisku i mieszkańcom, 

m.in. dzięki możliwości oszczędzania energii i niższemu  

poziomowi hałasu. Zostaną wyposażone w zasobnik 

energii oraz skrętne wózki w pierwszym i ostatnim wa-

gonie, co zapewni cichszą jazdę na łukach. 

Po raz pierwszy o wyglądzie nowych tramwajów zadecydo-

wali pasażerowie. Tramwaje Warszawskie zorganizowały 

sondę, w której poddały pod głosowanie trzy konstrukcje 

czoła pojazdu: nawiązującą do współczesnych – drapież-

nych trendów obowiązujących we wzornictwie przemysło-

wym; korespondującą z wyglądem pojazdów już kursują-

cych w Warszawie oraz krągłą, czerpiącą z „uśmiechnię-

tych” motywów dalekowschodnich. Łącznie oddano prawie 

50 tys. głosów. Z 70-proc. poparciem zwyciężył „uśmiech-

nięty” tramwaj. 

Termin realizacji zamówienia podstawowego przypada na 

koniec 2022 roku, a rozszerzonego – na koniec 2023 roku. 

Zakup tramwajów został dofinansowany ze środków Unii 

Europejskiej. 

W 2019 roku na stołeczne ulice wyjechały kolejne autobusy niskoemisyjne, 

zasilane gazem. Podpisano także dwie historyczne umowy na zakup nowo-

czesnego i ekologicznego taboru – 130 autobusów elektrycznych i 213 

tramwajów. 

Wiosną na trasach zaczęły pojawiać się pierwsze ze 110 autobusów zasilanych 

gazem ziemnym CNG, zakupionych przez miejskiego operatora autobusowego – 

Miejskie Zakłady Autobusowe. Są to 12- i 18-metrowe wozy MAN Lion's City. 

Pod koniec zeszłego roku na ulice wyjeżdżało już 50 długich i 50 krótkich wo-

zów. 

Wraz z końcem lata do gazowych MAN-ów dołączyły solarisy, wprowadzone na 

stołeczne ulice przez Arrivę na podstawie 8-letniego kontraktu na obsługę komu-

nikacyjną. Prywatny operator zapewnił łącznie 54 przegubowe wozy. Nowe po-

jazdy są wyposażone m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej i mo-

nitoring. 

W wakacje Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowę na zakup 130 po-

jazdów elektrycznych. Będą to 18-metrowe autobusy Solaris Urbino Electric. Ich 

największym atutem jest to, że są przyjazne środowisku naturalnemu, zarówno 

w zakresie nieemitowania spalin, jak i hałasu. Pojazdy będą standardowo wypo-

sażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej i monitoring. 

Dostawy rozpoczną się w połowie 2020 roku. Inwestycja jest dofinansowana ze 

środków Unii Europejskiej. Miejskie Zakłady Autobusowe zapłacą za autobusy 

elektryczne prawie 400 mln zł, a kwota dofinansowania na zakup pojazdów 

i rozbudowę infrastruktury wynosi 180 mln zł. 

W dniu podpisania umowy Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy 

powiedział:  - Po raz kolejny jesteśmy w awangardzie zmian. Nasze deklaracje 

przekuwamy w czyny i kupujemy pojazdy zeroemisyjne. Robimy to w trosce 

o jakość powietrza i klimat. Już wkrótce tradycyjne autobusy napędzane silni-

kami spalinowymi zupełnie znikną z najbardziej reprezentacyjnej arterii stolicy – 

Traktu Królewskiego. Będzie tu można spotkać wyłącznie pojazdy napędzane 

Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie
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Metropolia działa 

gminy które podpisały 
porozumienie Warszawa+

I strefa biletowa

Rok 2019 był drugim rokiem funkcjonowania 

oferty „Warszawa+” w rozszerzonej formule, 

umożliwiającej mieszkańcom podwarszaw-

skich miejscowości kupowanie biletów War-

szawskiego Transportu Publicznego w niższej 

cenie. Oferta cieszyła się dużą popularnością. 

Mieszkańcy podwarszawskich gmin zakodo-

wali 275 049 biletów o łącznej wartości 

60 291 044 zł. Najchętniej wybierano bilety 

30-dniowe na 1. i 2. strefę biletową z najwyż-

szą dopłatą („Warszawa+3”) ze strony gminy. 

Za taki bilet pasażer płacił 120 zł, a pozostałe 

60 zł do pełnej ceny biletu dopłacały władze 

samorządowe. W ciągu miesiąca sprzedawało 

się średnio 10 tys. biletów normalnych i 3 tys. 

ulgowych.

 

Najwięcej biletów „Warszawa+” w 2019 roku kupili mieszkańcy 

Legionowa – 46 244 szt. i Wołomina – 36 990 szt. 

Oferta „Warszawa+” w rozszerzonym kształcie zaczęła funkcjonować 

jesienią 2018 roku. Gminy współpracujące z ZTM zyskały wówczas 

możliwość wyboru jednego z trzech poziomów dofinansowania 

Biletów Metropolitalnych swoim mieszkańcom. W tej chwili tańsze 

bilety mogą kupować mieszkańcy 25 gmin: Góra Kalwaria, Wołomin, 

Sulejówek, Wiązowna, Stare Babice, Ożarów Mazowiecki, Józefów, 

Otwock, Piaseczno, Kampinos, Lesznowola, Kobyłka, Legionowo, 

Leszno, Raszyn, Nieporęt, Jabłonna, Radzymin, Konstancin-Jeziorna, 

Wieliszew, Nadarzyn, Pruszków, Zielonka, Piastów, Prażmów.

tyle biletów o łącznej wartości ponad 

60 mln zł zakodowali mieszkańcy pod-

warszawskich miejscowości korzysta-

jący z oferty „Warszawa+”

fot. Leszek Peczyński

Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie

275
tys.

Czosnów

*

Karczew



25Raport roczny ZTM Warszawa 

Handlowy rok Warszawskiego Transportu Publicznego

Pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego ku-

pili 85 022 239 biletów wszystkich rodzajów (o ok. 1,2 

mln więcej niż w 2018 roku). W odwrocie były tradycyj-

ne bilety kartonikowe z paskiem magnetycznym – 

w zeszłym roku sprzedano ich 53 454 494 sztuk (war-

tość ok. 206,5 mln zł) i jest to mniej o ok. 12 proc. niż 

rok wcześniej. W natarciu były natomiast bilety kupowa-

ne za pomocą aplikacji na smartfony – wzrost sprzedaży 

w porównaniu z 2018 roku o prawie 53 proc. do 

12 740 881 sztuk (wartość ponad 45 mln zł) oraz bilety 

pojazdowe, kupowane w biletomatach w autobusach, 

tramwajach i pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej – 

wzrost sprzedaży o prawie 44 proc. do 13 531 423 sztuk 

(wartość ponad 47 mln zł). 

Dużą popularnością cieszyły się bilety 20-minutowe, któ-

rych kupiono 44 830 114 sztuk. Pasażerowie często ko-

rzystali z biletów przesiadkowych (75- i 90-minutowych) 

– sprzedaż 32 450 955 sztuk. Wiele osób zdecydowało 

się na zakup biletów długookresowych: 30-dniowych 

(3 771 478 sztuk, więcej o 0,11 proc.) oraz 90-dniowych 

(1 394 078 sztuk, wzrost o prawie 9 proc.).

W Punktach Obsługi Pasażerów ZTM sprzedano bilety za 

122 592 250 zł. Na podium najchętniej odwiedzanych 

POP-ów znalazły się punkty: przy Dworcu Wileńskim, na 

stacji metra Świętokrzyska oraz Centrum. 

Rok 2019 był kolejnym, w którym istniała oferta dofi-

nansowania biletów komunikacji miejskiej dla pracow-

ników przez pracodawców. To uniwersalny benefit dla 

osób dojeżdżających do pracy komunikacją miejską, 

a także oferta, która może zachęcić do zamiany prywat-

nego auta na komunikację zbiorową. W 2019 roku 

z oferty korzystało 28 firm, a na firmowych kartach 

zakodowano 3 843 kontrakty o wartości ponad 900 tys. 

złotych. 

Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie

W 2019 roku Zarząd Transportu Miejskiego po raz kolejny zanotował 

wzrost wartości sprzedanych biletów. Wyniosła ona 994 588 849,70 zł 

i była wyższa od tej w 2018 roku o ponad 33,8 mln zł (ok. 3,52 proc.). Do 

budżetu miasta z tego tytułu wpłynęło 874 846 638 zł, czyli więcej 

o 32 276 233 zł. 
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Warszawskie Linie Turystyczne nie tylko na Wiśle 

Kępa, most Józefa Poniatowskiego – Stadion PGE 

Narodowy, Podzamcze-Fontanny – ZOO i Nowodwory – 

Łomianki. Niestety, upalna aura i spowodowany nią 

niski stan wody w Wiśle pokrzyżowały plany pobicia 

rekordu frekwencji, ale promami przez Wisłę przeprawiło 

się 115 270 osób. W ramach wodnych atrakcji  zaprasza-

liśmy także na całodzienny rejs do Serocka. Skusiło się 

na niego blisko sześć tys. osób. 

Dużą popularnością cieszyły się turystyczne linie tram-

wajowe i autobusowe. W zabytkowych tramwajach linii 

T miejsca były zajęte w ok. 75 proc. Tradycyjnie już wyru-

szały z placu Gabriela Narutowicza, mostem Józefa 

Poniatowskiego dojeżdżały na Pragę i wracały na Ocho-

tę mostem Śląsko-Dąbrowskim. Podobnym zaintereso-

waniem cieszyła się linia autobusowa 100, której auto-

busy w ubiegłym roku wróciły na stołeczne ulice po 

kilkuletniej przerwie. Można było wybrać się na prze-

jażdżkę jelczem „ogórkiem” lub berlietem. „Setka” 

rozpoczynała kursy na placu Zamkowym i po krótkiej 

„wizycie” na Pradze i Mokotowie autobusy wracały pod 

kolumnę Zygmunta. 

W ubiegłorocznych nowościach – turystycznej linii tram-

wajowej 36 i autobusowej 400 Zarząd Transportu Miejs-

kiego odnotował 50 proc. frekwencję. Trasa linii 36 łą-

czyła plac Gabriela Narutowicza z Żoliborzem. Zza szyb 

ikarusa linii 400 można było zobaczyć dużą część War-

szawy, a także dojechać do Parku Kultury w Powsinie. 

Ponad 2,6 tys. osób wybrało się na wycieczkę Piaseczyńsko-Grójecką Koleją 

Wąskotorową, debiutującą w 2019 roku w Warszawskich Liniach Turystycz-

nych. Z doskonale już znanych promów skorzystało ponad 115 tys. osób, a do 

Serocka popłynęło prawie sześć tysięcy. 

W ubiegłym roku po raz pierwszy, w ramach Warszawskich Linii Turystycz-

nych, znalazła się kolej. Pociągi Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej 

od maja do września w każdą sobotę wyruszały z Piaseczna. Przejeżdżały 

przez Zalesie Dolne, Głosków, Runów i docierały do Złotokłosu. W drodze 

powrotnej wąskotorówka zatrzymywała się w Runowie na pikniku. Do Pia-

seczna natomiast można było dojechać, szlakiem nieistniejącej już trasy 

trolejbusów, Ikarusem linii autobusowej 51. Kolejką podróżowało ponad 2,6 

tys. osób. 

Do doskonale już znanych turystycznych atrakcji wodnych nie trzeba było ni-

kogo przekonywać. Bezpłatne promy, od początku maja do połowy wrześ-

nia, łączyły brzegi Wisły w czterech miejscach: Cypel Czerniakowski – Saska 

Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie

tyle osób skorzystało w 2019 

roku z promów, statku do 

Serocka i Piaseczyńsko-Grójeckiej 

Kolei Wąskotorowej 

W 2019 roku, w ramach Warszawskich Linii 

Turystycznych, debiutowała kolej i dwie nowe 

linie turystyczne – tramwajowa i autobusowa.

123
tys.
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W połowie września 2019 

roku pociągi drugiej linii metra 

zaczęły obsługiwać nowe stacje na 

Pradze-Północ i Targówku. Podpisano 

także umowy na prace projektowe dla 

dwóch nowych stacji na pierwszej linii oraz 

wykonanie studium technicznego przebiegu 

trzeciej linii metra. 

Pierwsza, druga i trzecia 
linia metra 



Inwestujemy w komunikację 

Metro dojechało na Targówek 
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ccc

pierwszego etapu trzeciej linii metra Stadion Narodowy – 

Gocław ze stacją techniczno-postoją Kozia Górka. Pierwszy 

wariant jest zgodny z wytycznymi zawartymi w Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-

nego m.st. Warszawy i zakłada wybudowanie 10-kilome-

trowej linii z sześcioma stacjami. 

Zgodnie z drugim wariantem z 2019 roku, planowana linia 

będzie miała dziewięć km i pięć stacji z możliwością prze-

dłużenia do pierwszej linii metra do stacji Wilanowska. 

Trzeci wariant zostanie zaproponowany przez konsorcjum 

Egis. 

Do końca 2020 roku konsorcjum przygotuje pełną analizę 

dotyczącą: kryteriów funkcjonalno-przewozowych trzeciej 

linii metra oraz integracji różnych podsystemów transporto-

wych, przestrzennych, środowiskowych i ekonomicznych. 

W drugim kwartale zeszłego roku podpisano umowę z Biu-

rem Projektów „Metroprojekt” na prace przedprojektowe 

i projekty budowlane dla dwóch stacji pierwszej linii metra 

– Plac Konstytucji i Muranów. 

Władze Warszawy rozważają budowę nowych stacji na 

pierwszej linii metra: Plac Konstytucji – zlokalizowanej po-

między stacjami Politechnika i Centrum, pod ulicą Marszał-

kowską w sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Koszykowej 

z Piękną oraz Muranów – pomiędzy stacjami Ratusz Arse-

nał i Dworzec Gdański, pod ulicą gen. W. Andersa w są-

siedztwie skrzyżowani ulicy Świętojerskiej z M. Aniele-

wicza. 

Budowa nowych stacji poprawiłaby dostępność Warszaw-

skiego Transportu Publicznego w centrum miasta – odleg-

łość między stacjami pierwszej linii metra na centralnym 

odcinku zmniejszyłaby się z 1,5 km do 700 metrów, a pa-

sażer znajdujący się w Śródmieściu pomiędzy stacjami me-

tra miałby nie więcej niż 400 metrów do najbliższego wej-

ścia do stacji podziemnej kolei. 

„Metroprojekt” powinien przygotować odpowiednią doku-

mentację do listopada 2021 roku. 

W niedzielę 15 września 2019 roku uruchomiono trzy nowe stacje linii metra M2 – 

Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Rozpoczęły się także prace analityczne 

nad trzecią linią oraz projektowe dwóch nowych stacji linii M1. 

Mieszkańcy Pragi-Północ, Targówka, Bródna i miejscowości podwarszawskich zyska-

li wygodny, szybki i ekologiczny środek transportu – metro z trzema nowymi stacja-

mi. Odcinek pomiędzy Dworcem Wileńskim a stacją Trocka mierzy ponad trzy kilo-

metry, stacje i tunele znajdują się około 14 metrów pod ziemią, a łączna kubatura 

obiektów przekracza 400 tys. metrów sześciennych. Czas przejazdu z Trockiej do 

Dworca Wileńskiego wynosi sześć minut, z Trockiej do przesiadkowej stacji Święto-

krzyska – 13 minut, a całej trasy obecnie funkcjonującej drugiej linii metra łączącej 

Targówek, Pragę, Śródmieście i Wolę – 17 minut. 

Budowa nowych stacji wschodniego odcinka drugiej linii metra trwała prawie 

38 miesięcy. Kwota umowy z wykonawcą to 1,1 mld zł. 

Zakończyła się także budowa trzech nowych stacji na Woli – Płocka, Młynów i Księ-

cia Janusza. Długość odcinka zachodniego to prawie 3,5 km, łączna kubatura 

obiektów przekracza 340 tys. metrów sześć, a stacje i tunele znajdują się na śred-

niej głębokości 15 metrów. Kwota umowy z wykonawcą to 1,2 mld zł. 

Cała druga linia metra będzie miała 31 km długości, a pasażerowie skorzystają

z 21 stacji. Zachodni odcinek podziemnej kolei zakończy się stacją techniczno-posto-

jową Karolin w pobliżu ulicy Połczyńskiej, ostatnią stacją na wschodzie będzie Bród-

no przy skrzyżowaniu ulicy L. Kondratowicza i Rembielińskiej. Planowany czas za-

kończenia inwestycji to 2023 rok. 

Budowa drugiej linii metra jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. 

Kwota dofinansowania budowy wraz z zakupem taboru to ponad 7,3 mld zł.  

Pod koniec ubiegłego roku podpisano dwie umowy dotyczące pierwszej i trzeciej 

linii metra. Konsorcjum Egis Poland przygotuje analizę trzech wariantów przebiegu 
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Pod koniec ubiegłego roku Zarząd Transportu Miejskiego 

zaprezentował projekt koncepcyjny parkingu P+R 

w Wesołej. Parking planowany jest w sąsiedztwie stacji 

kolejowej. Koncepcja architektoniczna  zakłada, że byłby 

to budynek pięciokondygnacyjny z 310 miejscami 

postojowymi, w tym 13 dla osób z niepełnosprawnościa-

mi, pięcioma dla osób współdzielących podróże oraz 

czterema dla samochodów elektrycznych. Zaplanowano 

także stojaki rowerowe i dwie strefy „Kiss and Ride”. 

Zgodnie z obecnymi planami budynek parkingu byłby 

wyposażony w nowo-czesne urządzenia zwiększające 

jego neutralność energetyczną – panele fotowoltaiczne, 

pompy ciepła i magazyn energii elektrycznej.

W styczniu 2020 roku Zarząd Transportu Miejskiego 

ogłosił przetarg na projekt i budowę parkingu 

przesiadkowego przy stacji kolejowej Warszawa Jeziorki. 

Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie zaprojektowanie 

i wybudowanie jednopoziomowego parkingu przesiad-

kowego na nie mniej niż 138 miejsc postojowych, w tym 

sześć dla osób z niepełnosprawnościami oraz nie mniej 

niż 40 zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów. Na 

parkingu zostaną także zainstalowane stanowiska do 

ładowania samochodów elektrycznych. Parking otrzymał 

dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości  3,4 

mln zł.

Obecnie w Warszawie funkcjonuje 16 par-

kingów „Parkuj i Jedź”. Kierowcy mają do 

dyspozycji ponad 4,6 tys. miejsc parkingo-

wych, a rowerzyści ponad 800 miejsc do 

przypięcia roweru. Ideą parkingów jest 

zachęcenie kierowców do pozostawiania 

samochodów na obrzeżach miasta i prze-

siadania się do komunikacji zbiorowej. Zy-

skują wszyscy – mieszkańcy miasta lepsze 

powietrze, a kierowcy szybszy i tańszy 

środek transportu – komunikację miejską. 

Do bezpłatnego korzystania z parkingów 

uprawniają bilety ZTM od dobowego 

wzwyż. 

Siedemnasty parking w sieci „Parkuj i Jedź” powstaje na Białołęce. W pierw-

szej połowie 2021 roku zakończy się budowa parkingu „Parkuj i Jedź” na 

warszawskim Żeraniu, w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań.  

Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu podpisano w wakacje 

2019 roku.

Będzie to parking jednopoziomowy, mający co najmniej 220 miejsc posto-

jowych dla samochodów osobowych (w tym cztery proc. przystosowanych 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami) i przynajmniej 110 zadaszonych 

stanowisk dla rowerów. Powstaną także miejsca postojowe „2+” dla osób 

dzielących podróże, strefy postojowe „Kiss and Ride” oraz stanowiska do ła-

dowania samochodów elektrycznych. Parking będzie wykorzystywał odna-

wialne źródła energii. 

Wartość przedsięwzięcia to 10,8 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowa-

nie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3,7 mln zł. 

Kolejną dobrą wiadomość przyniósł koniec roku. Podpisano umowy o dofi-

nansowanie parkingów „Parkuj i Jedź” w Warszawie przy PKP Jeziorki oraz 

w gminach: Piaseczno, Wołomin i Radzymin. Łącznie zostanie wybudowa-

nych 350 miejsc parkingowych dla samochodów i 240 dla rowerów. 

Parkingi powstaną w ramach instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Tery-

torialnych na rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź”. Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne są inicjatywą, która pozwala wyjść poza sztywne gra-

nice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego i umożliwiają reali-

zowanie przez Warszawę oraz 39 podwarszawskich gmin wspólnych przed-

sięwzięć finansowych z funduszy Unii Europejskiej w ramach perspektywy na 

lata 2014-2020. 

W dniu podpisania umowy na dofinansowanie parkingów Rafał Trzaskowski, 

prezydent m.st. Warszawy powiedział: - Startują kolejne projekty służące 

zmniejszeniu poziomu emisji zanieczyszczeń i usprawnieniu transportu 

w metropolii  warszawskiej. Dostępność nowych parkingów „Parkuj i Jedź” 

w miejscowościach sąsiadujących z Warszawą to bezpośrednia korzyść rów-

nież dla miasta stołecznego. Stworzenie mieszkańcom podwarszawskich 

gmin możliwości bezpiecznego pozostawiania samochodów na parkingu 

zlokalizowanym przy węzłach przesiadkowych ograniczy liczbę aut wjeżdża-

jących do Warszawy. 
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Remont 30 przystanków i czterech pętli autobusowych, 

budowa czterech nowych przystanków oraz ustawienie 

23 nowych wiat – to bilans ubiegłego roku w zakresie 

rozwoju infrastruktury komunikacyjnej. 

W 2019 roku wyremontowano 30 przystanków, w tym 

15 peronów wraz zatokami, osiem zatok, sześć peronów 

i jeden pas przejazdowo-postojowy wraz z peronem. 

Najwięcej – po pięć wyremontowano na Bemowie i Tar-

gówku, po cztery na Mokotowie i we Włochach, trzy na 

Ochocie, po dwa na Ursynowie i w Wilanowie oraz po 

jednym na Białołęce, w Śródmieściu i Ursusie oraz Waw-

rze i na Woli. 

Prace remontowe prowadzono na pętlach autobuso-

wych: Olesin, Trocka, Wola Grzybowska i Żerań FSO. 

Dwie pary nowych przystanków wybudowano na Moko-

towie w zagłębiu biurowym – Domaniewska Office Park 

i na ulicy Suwak. Pięć nowych przystanków powstało na 

Białołęce - na ulicy Dorodnej i Przylesie.

Wraz z końcem 2019 roku zakończono również montaż 

23 nowych seryjnych wiat przystankowych. Dwie z nich 

– na wawerskich przystankach Trakt Lubelski Las i Lebio-

dowa to efekt działalności warszawiaków w ramach 

budżetu obywatelskiego. 

Dodatkowo na wiacie przy Trakcie Lubelskim zainstalo-

wano panele fotowoltaiczne, dzięki czemu przystanek 

jest w pełni oświetlony. Lampy zapalają się o zmierzchu 

i gasną nad ranem. Nocami lampy wykorzystują połowę 

mocy i rozświetlają się w pełni, gdy pod wiatą pojawia 

się pasażer. Druga z oświetlonych energią słoneczną 

wiat została ustawiona na przystanku przy al. „Solidar-

ności”. W tym przypadku zastosowano lampy, które 

oświetlają gablotę informacyjną i zapalają się wieczo-

rem, a gasną nad ranem. 

Bezpieczniej i wygodniej

W 2019 roku ZTM ustawił 23 nowe 

wiaty przystankowe oraz zbudował 

i wyremontował 

34 przystanki.
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Budżet Obywatelski jest dwuetapowym procesem, w ra-

mach którego mieszkańcy decydują na co zostanie wyda-

na część budżetu miasta lub dzielnicy. Sami mieszkańcy 

przygotowują propozycje projektów, które – ich zdaniem 

– warto zrealizować. O tym, czy projekty zostaną zrealizo-

wane decydują w drodze głosowania mieszkańcy miasta. 

Projekty, które zyskają najwięcej głosów są realizowane. 

Pierwsza edycja budżetu partycypacyjnego odbyła się 

w 2015 roku. 



Inwestujemy w komunikację 

Nowy Punkt Obsługi Pasażerów
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Punkty Obsługi Pasażerów

tyle POP-ów funkcjonowało 

w Warszawie w 2019 roku 

Wraz z otwarciem nowych stacji drugiej linii metra pasa-

żerowie WTP zyskali 22. Punkt Obsługi Pasażerów. 

Otwarto go na stacji metra Trocka. Jest on najbardziej 

wysuniętym POP-em na wschód w prawobrzeżnej War-

szawie. Jest przystosowany do potrzeb osób z niepełno-

sprawnościami. 

W 2019 roku przeprowadzono także generalny remont 

POP-u na stacji pierwszej linii metra Świętokrzyska. Wy-

mieniono instalację elektryczną, system sanitarny, alar-

mowy i monitoringu oraz klimatyzację. Odnowiono 

wnętrze, położono antypoślizgową posadzkę, wyposażo-

no go w ergonomiczne meble oraz gabloty i stojaki na 

materiały promocyjno-informacyjne. Punkt został także 

dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Pasażerowie mogą z niego korzystać od stycznia 2020 

roku. 

Latem 2019 roku Zarząd Transportu Miejskiego wdrożył 

nowy system obsługi pasażerów, dzięki czemu sprawy 

załatwiane są szybciej. Przykładowo – czas zwrotu 

opłaty za bilet skrócono z ośmiu do trzech minut, prze-

kodowania biletu z pięciu do trzech minut, a sprzedaży 

z dwóch minut do minuty. 
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Obecnie (w 2020 roku) w Warszawie pasażerowie mają do 

dyspozycji 23 Punkty Obsługi Pasażerów. Można w nich 

załatwić wszelkie formalności związane z korzystaniem 

z komunikacji miejskiej, m.in.: kupić bilety, uregulować 

płatności, uzyskać informacje na temat komunikacji 

miejskiej oraz podzielić się spostrzeżeniami na temat jej 

funkcjonowania. Punkty znajdują się m.in. na stacjach I i II 

linii metra, dworcach kolejowych i autobusowych oraz 

w centrum handlowym. 
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Biletomat w każdym tramwaju 

Bilety dostępne od ręki
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tyle automatów 

biletowych zainstalowano

w warszawskich tramwajach

Ponad 720
stacjonarnych automatów biletowych 

jest dostępnych w Warszawie 

i w aglomeracji.

W ubiegłym roku Tramwaje Warszawskie zamontowały 

biletomaty we wszystkich swoich pojazdach. W tram-

wajach, gdzie wcześniej nie było biletomatów zainstalo-

wano je, a tam, gdzie funkcjonowały stare urządzenia, 

zastąpiono je nowoczesnymi. 

W automatach biletowych można kupić bilety kartoniko-

we oraz zakodować kontrakt na Warszawskiej Karcie 

Miejskiej. Płatność jest możliwa przy użyciu kart płat-

niczych oraz funkcji BLIK. Zainstalowano łącznie 583 

nowe urządzenia. 

W 2019 roku w biletomatach wprowadzono język 

ukraiński. Obecnie cudzoziemcy mogą korzystać 

z urządzeń z menu w czterech językach: angielskim, 

niemieckim, rosyjskim i ukraińskim. 

Sieć sprzedaży biletów WTP to ponad pięć 

tys. punktów. W ubiegłym roku pasażero-

wie mogli korzystać z prawie 1,8 tys. 

punktów stacjonarnych, czyli m.in. kio-

sków i Punktów Obsługi Pasażerów oraz 

3 243 automatów biletowych, w tym 739 

stacjonarnych i 2 504 zainstalowanych 

w pojazdach komunikacji miejskiej. Do 

wyboru jest także sześć aplikacji na urzą-

dzenia mobilne. 
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Rozmawialiśmy
o komunikacji 

Spotkania z pasażerami, rozmowy i wspólne poszukiwanie rozwiązań 

od wielu lat są obecne w strategii Zarządu Transportu Miejskiego. 

W 2019 roku prowadzono dialog z pasażerami komunikacji miejskiej 

w ramach Rady Warszawskiego Transportu Publicznego i Forum 

Pasażerów. Zorganizowano szerokie konsultacje społeczne na temat 

zmian w komunikacji naziemnej po uruchomieniu kolejnych stacji metra 

M2. Zadbano także o komunikacyjną edukację najmłodszych (i nie 

tylko) pasażerów komunikacji miejskiej. 



Rozmawialiśmy o komunikacji 

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego 

Rok 2019 był drugim rokiem funkcjonowania Rady War-

szawskiego Transportu Publicznego. 

Członkowie Rady spotkali się dziesięć razy, przy czym 

dwa spotkania miały charakter otwarty – mogli wziąć 

w nich udział wszyscy zainteresowani rozwojem War-

szawskiego Transportu Publicznego. 

W ciągu roku opracowano i przekazano do Zarządu 

Transportu Miejskiego rekomendacje dotyczące infor-

macji pasażerskiej, przewożenia rowerów, wózków i in-

nych środków transportu osobistego pojazdami WTP, in-

tegracji transportu publicznego w aglomeracji warszaw-

skiej oraz organizacji układu komunikacyjnego. 

Dyskutowano także o standardach i wytycznych do bu-

dowy węzłów przesiadkowych, rozwoju Zintegrowanej 

Karty Miejskiej, mobilnej aplikacji e-transport, ekologii 

i edukacji w transporcie oraz zasadach prowadzenia 

dialogu społecznego. 

Radę Warszawskiego Transportu Publicznego powołano 

w 2018 roku. 

W skład rady weszli przedstawiciele śr odowisk: 

x społecznego 

x ekologicznego 

x biznesowego 

x samorządowego 

x naukowego. 

Jej zadaniem jest zbieranie opinii i pr opozycji reprezentan-

tów różnych środowisk na tematy organizacyjne, przewo-

zowe, handlowe, taryfowe, infrastrukturalne. Dotyczą one 

rozwiązań obowiązujących lub możliwych do zastosowania 

w Warszawskim Transporcie Publicznym.
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Rozmawialiśmy o komunikacji 

Forum Pasażerów 

Inicjatywą – przestrzenią, która umożliwia dyskusję 

i znajdywanie rozwiązań usprawniających funkcjonowa-

nie Warszawskiego Transportu Publicznego jest Forum 

Pasażerów. 

Zagadnienia poruszane podczas spotkań oraz propozy-

cje rozwiązań zgłaszane przez uczestników Forum są 

wykorzystywane przez Zarząd Transportu Miejskiego 

przy planowaniu zmian doskonalących funkcjonowanie 

stołecznej komunikacji miejskiej oraz kampanii społecz-

nych dotyczących życzliwości i właściwego zachowania 

w komunikacji.

W ubiegłym roku członkowie forum spotkali się cztero-

krotnie. Rozmawiano m.in. o: uciążliwych zachowaniach 

współpasażerów, trudnościach na jakie napotykają pa-

sażerowie z niepełnosprawnościami, podróżujący 

z dziećmi w wózkach i kobiety w ciąży, o wiatach przy-

stankowych, układzie komunikacyjnym oraz zasadach 

kontrolowania biletów.

Słuchamy pasażerów

Forum Pasażerów powstało w 2018 roku. Ideą, która przyświecała 

inicjatywie było zebranie grupy osób otwartych, kr eatywnych, 

pragnących aktywnie i bezinteresownie uczestniczyć w tworzeniu 

najlepszych rozwiązań dla komunikacji miejskiej w aglomeracji 

warszawskiej.

Pomysłodawcom forum zależało na tym, by znaleźli się w nim 

przedstawiciele grup pasażerów, którzy mają różne oczekiwania 

w stosunku do  transportu zbiorowego. Zaproszeni do współpracy 

zostali m.in.: rodzice podróżujący  z małymi dziećmi, osoby 

z niepełnosprawnościami, seniorzy oraz mieszkańcy stołecznych 

dzielnic oddalonych od centrum i miejscowości podwarszawskich.
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Rozmawialiśmy o komunikacji 

Konsultacje społeczne 

Następnym krokiem było zaproszenie zainteresowanych 

pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego do 

dialogu. W trakcie ponad dwumiesięcznych konsultacji 

zorganizowano czat z dyrektorem Zarządu Transportu 

Miejskiego oraz sześć spotkań, w trakcie których można 

było bezpośrednio porozmawiać z pracownikami ZTM. 

Uruchomiono także specjalny adres e-mailowy, do prze-

syłania opinii i wniosków. 

W spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział około 500 

osób, odebrano 800 e-maili i zebrano 300 ankiet. 

Ostatecznie udało się wypracować kompromis pomiędzy 

propozycją ZTM, oczekiwaniami pasażerów oraz możli-

wościami finansowymi i taborowymi miasta. 

W grudniu 2019 roku rozpoczęły się kolejne konsultacje 

społeczne, tym razem dotyczące zmian w układzie ko-

munikacji naziemnej po oddaniu do użytkowania kolej-

nych stacji M2 na Woli. 

Zmiany w komunikacji autobusowej po uruchomieniu kolejnych stacji M2 na 

Pradze-Północ i Targówku zostały poprzedzone konsultacjami społecznymi. 

Zarząd Transportu Miejskiego przygotował z dużym wyprzedzeniem projekt 

zmian w układzie komunikacyjnym, które miały odpowiadać potrzebom 

mieszkańców Bródna, Białołęki oraz podwarszawskich Marek, Radzymina 

i Ząbek. 
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Rozmawialiśmy o komunikacji 

O komunikacji z najmłodszymi pasażerami 

Karta Ucznia

Ubiegły rok przyniósł także edukacyjne nowości wydaw-

nicze. Zarząd Transportu Miejskiego, we współpracy 

z fundacją Rodzic w mieście, przygotował broszurki „Do 

szkoły bez samochodu” oraz ulotki i plakaty „Bezpiecz-

na droga do szkoły Twojego dziecka!”. Głównym zamys-

łem autorów było pokazanie, z jakimi konsekwencjami 

społecznymi, psychologicznymi, zdrowotnymi i ekolo-

gicznymi wiąże się codzienne odwożenie dzieci do szko-

ły samochodem. Postanowiono także rozprawić się ze 

stereotypem, że jest to jedyna bezpieczna forma dotar-

cia młodych ludzi do placówek oświatowych. Dużo uwa-

gi poświęcono także korzyściom płynącym z pokony-

wania drogi do szkoły pieszo, komunikacją miejską lub 

rowerem.

Z myślą o najmłodszych pasażerach, Zarząd Transportu 

Miejskiego przygotował „Przez Warszawę sobie jadę”. 

Bohaterką książeczki jest kilkuletnia dziewczynka, która 

przeprowadza się z Pomorza do Warszawy i wspólnie 

z mieszkającą w stolicy kuzynką „uczy się” miasta i spo-

sobów przemieszczania się po nim. Dziewczynka podró-

żuje wszystkimi dostępnymi środkami WTP – autobusa-

mi, tramwajami, metrem i pociągami SKM oraz, w ra-

mach „Wspólnego biletu ZTM-KM-WKD”, Kolejami Ma-

zowieckimi. Korzysta także z systemu roweru publicz-

nego Veturilo. 

Wychowanie komunikacyjne

tyle dzieci z 320 klas warszawskich 

i podwarszawskich szkół uczestniczyło 

w zajęciach z wychowania komunikacyjnego 

w latach 2018-2020

6,5
tys.

W ubiegłym roku nie mogło zabraknąć spotkań pracowników komunikacji 

miejskiej z najmłodszymi pasażerami. Kontynuowano „Wychowanie komuni-

kacyjne”, w ramach którego uczniowie szkół podstawowych poznawali za-

sady funkcjonowania i korzystania z komunikacji zbiorowej. 

W klasach omawiano zasady bezpiecznego podróżowania, rodzaje środków 

komunikacji, zalety transportu zbiorowego oraz zasady zachowywania się 

w podróży, w tym w trakcie sytuacji nadzwyczajnych. Część praktyczna od-

bywała się w podstawionym przed szkołą autobusie elektrycznym. Uczniowie 

poznawali budowę autobusu, oznaczenia pojazdów, system informacji pasa-

żerskiej, sposób działania kasowników i biletomatów, zasady bezpiecznego 

wsiadania i wysiadania z pojazdów komunikacji miejskiej oraz zasady ich 

opuszczania w sytuacji zagrożenia. 

W roku szkolnym 2018/2019 oraz semestrze zimowym roku 2019/2020 w za-

jęciach wzięło udział około 6,5 tys. dzieci – obecnych i przyszłych pasażerów 

komunikacji miejskiej – z 320 klas warszawskich i podwarszawskich szkół. 
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Ustąp miejsca życzliwości – zachęcała Myszka Miki 

Komunikacyjny savoir-vivre może sprawiać problemy, 

ale jak podkreślał Maciej Augustyniak z Fundacji Polska 

Bez Barier, podstawą jest uważność i empatia. – Nie 

można też być dla siebie zbyt surowym, nawet jeśli zro-

bimy coś źle. Z drugiej strony, niepełnosprawność też nie 

upoważnia do tego, aby zachowywać się niegrzecznie. 

Jeśli oferujący pomoc zostanie ofuknięty, to nie jest to 

dobre. Ktoś może mieć jednak gorszy dzień – wyjaśniał 

w momencie rozpoczęcia kampanii. Jednocześnie radził, 

by po prostu upewniać się, czy pomoc jest potrzebna. 

Zawsze, jeśli uznamy, że wypada pomóc, pytajmy czy 

pomóc, a następnie, jak to zrobić. 

W kolejnych odsłonach pojawią się wskazówki, jak po-

magać współpasażerom z niepełnosprawnością rucho-

wą, osobom niewidomym i kobietom w ciąży oraz bez-

piecznie podróżować z dziećmi i wózkiem dziecięcym, 

dużym bagażem, zwierzętami i rowerem.

„Ustąp miejsca życzliwości” i „Ustąp, czyli problemy różnych podróżnych” – 

to dwie kampanie społeczne zrealizowane przez Zarząd Transportu Miejskie-

go w 2019 roku. 

Pierwszą przygotowano na początku roku – wspólnie z The Walt Disney 

Company (Polska). Bohaterowie Disneya – Daisy, Goofy i Pluto edukowali, 

jakich zachowań unikać w komunikacji miejskiej. Daisy głośno rozmawiała 

przez telefon, Goofy przepychał się przez zatłoczony wagon z obszernym ba-

gażem na plecach, a Pluto zajadał się intensywnie pachnącą kanapką. Miki 

z kolei zachęcał do życzliwości, uśmiechania się i pogody ducha, która jest 

w stanie rozpędzić nawet deszczowe chmury nad przystankiem. 

Kampania powstała w ramach obchodów 90. urodzin Myszki Miki. 

Jesienią ubiegłego roku w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego 

zaczęto emitować spoty opracowane, wspólnie z agencją Cape Morris, w ra-

mach kampanii „Ustąp, czyli problemy różnych podróżnych”. 

Celem było zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grup pasażerów. Odsłonę 

2019 roku poświęcono osobom poruszającym się na wózkach. Skupiono się 

na umożliwieniu pokazaniu możliwości wygodnego dostania się do pojazdu, 

zajęcia miejsca, podróży w bezpiecznych i komfortowych warunkach. 
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