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Wiosną ubiegłego roku oddaliśmy do użytku 

kolejny wolski odcinek drugiej linii metra. 

Mieszkańcy zachodniej części Warszawy 

i aglomeracji zyskali trzy stacje: Płocka, Mły-

nów i Księcia Janusza, a tym samym wygodny 

i szybki dojazd do centrum miasta i na Pragę. 

Wykonawca intensywnie pracował także na 

kolejnych odcinkach na Woli, Bemowie i Tar-

gówku. Jeszcze w grudniu zakończył drążenie 

tuneli pomiędzy ostatnią obecnie stacją 

wolskiego odcinka – Księcia Janusza a nowo 

budowaną Powstańców Śląskich. Jedno-

cześnie wykonawca ostatniego zachodniego 

odcinka wraz ze Stacją Techniczno-Postojową 

Karolin złożył wszystkie wnioski o wydanie 

pozwoleń na budowę. 

Po zakończeniu budowy linii metra M2 miesz-

kańcy Warszawy i aglomeracji, codziennie 

przyjeżdżający do Warszawy do pracy lub 

szkoły, będą mieli do dyspozycji ponad 

30-kilometrową linię podziemnej kolei 

z 21 stacjami, która połączy Bemowo i Wolę 

z Pragą i Targówkiem przez Śródmieście. 

Żaden inny środek komunikacji nie zapewni 

sprawniejszego transportu pomiędzy 

wschodnią a zachodnią częścią stolicy.

Szanowni Państwo

Rok 2020 – mimo epidemii koronawirusa, która zmieniła 

życie nas wszystkich oraz funkcjonowanie miast i państw 

na całym świecie – był czasem intensywnej pracy w war-

szawskiej komunikacji miejskiej. Dziękuję za kolejny 

wspólny rok pasażerkom i pasażerom Warszawskiego 

Transportu Publicznego oraz wszystkim osobom, których 

praca i zaangażowanie przyczyniły się do rozwoju stołecz-

nej komunikacji miejskiej.

Ubiegły rok był także czasem inwestycji 

w nowoczesne i ekologiczne pojazdy 

komunikacji miejskiej. Metro Warszawskie 

podpisało umowę na dostawę 37 składów 

z możliwością jej rozszerzenia o kolejnych 

8 pociągów. To szczególnie ważne zamó-

wienie, biorąc pod uwagę powstające kolejne 

odcinki drugiej linii metra oraz planowaną 

trzecią. Szybka Kolej Miejska podpisała 

umowę na 21 nowych pociągów. 

Wiele dobrego działo się także w Miejskich 

Zakładach Autobusowych. Z końcem 2020 

roku zakończyły się dostawy 130 autobusów 

elektrycznych. Obecnie Warszawa dysponuje 

162 pojazdami z takim napędem, co daje nam 

trzecie miejsce po Moskwie i Londynie pod 

względem liczby taboru elektrycznego. 

W ubiegłym roku miejski operator auto-

busowy podpisał także umowę na dostawę 

kolejnych 160 autobusów na gaz. Po tych 

dostawach w Warszawie będzie kursowało 

prawie pół tysiąca autobusów zasilanych 

gazem. Tym samym niemal połowa auto-

busów na warszawskich ulicach będzie 

pojazdami nisko- i zeroemisyjnymi. 



Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy

Cieszę się, że w ubiegłym roku udało się 

„przyspieszyć” komunikację miejską, czyli 

wprowadzić kolejne priorytety dla Warszaw-

skiego Transportu Publicznego. Wytyczyliśmy 

nowe buspasy na Pradze-Północ – na ulicy 

Radzymińskiej i na Mokotowie – na ulicy 

Puławskiej. W efekcie w Warszawie jest 

dostępnych ponad 66 km pasów dla pojaz-

dów uprzywilejowanych, a w 2021 roku 

planujemy kolejne.

Tramwaje Warszawskie z kolei pracowały nad 

rozbudową „zielonej fali” dla tramwajów. 

Dzięki temu systemowi, gdy tramwaj zbliża 

się do skrzyżowania, automatycznie włącza 

się dla niego zielone światło,  nie traci czasu 

na światłach i pasażerowie jadą szybciej. 

Obecnie system obejmuje 140 z 250 warszaw-

skich skrzyżowań. 

Informacjami, na które zawsze czekam 

z wielką niecierpliwością, są wyniki Baro-

metru Warszawskiego – cyklicznego badania, 

w którym od lat pytamy warszawianki i war-

szawiaków jak żyje im się w naszym mieście. 

Zgodnie z wynikami wrześniowego badania 

aż 93 proc. z Państwa pozytywnie ocenia 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej. 

Dziękuję, że są Państwo z nami i do zobacze-

nia w pojazdach Warszawskiego Transportu 

Publicznego! 

Kolejne bardzo ważne pytanie dotyczy zadań, 

na których realizacji zależy Państwu najbar-

dziej. Od dłuższego czasu – wśród inwestycji 

komunikacyjnych i transportowych – wysoko 

w rankingu znajduje się rozbudowa sieci 

metra. 

Słucham Państwa potrzeb z najwyższą uwagą 

i zapewniam, że – mimo bardzo trudnych lat 

przed nami – dołożymy wszelkich starań, aby 

w Warszawie podróżowało się szybko, 

wygodnie i ekologicznie. Jednym z naszych 

celów na najbliższe lata jest dokończenie 

drugiej linii metra i kontynuacja prac nad 

trzecią. Będziemy intensywnie pracowali nad 

rozwojem Warszawskiego Transportu 

Publicznego ze szczególnym naciskiem na 

transport przyjazny środowisku naturalnemu. 

fot. m.st. Warszawa



Wiosną liczba pasażerów zdecydowanie spa-

dła i do dziś nie wróciła do poziomu sprzed 

epidemii. W 2019 roku z usług Warszaw-

skiego Transportu Publicznego skorzystało 

1,2 mld osób. W ubiegłym roku było to 

niewiele ponad połowę tej liczby. Jednocześ-

nie spadły wpływy ze sprzedaży biletów 

– z 914 mln zł w 2019 roku do ok. 600 mln 

w ubiegłym roku. 

Od początku bardzo poważnie traktowaliśmy 

zagrożenie i – wspólnie z operatorami realizu-

jącymi przewozy w ramach WTP – dołożyliś-

my wszelkich starań, aby zapewniać pasaże-

rom bezpieczną podróż. Pojazdy były regular-

nie dezynfekowane. W reżimie sanitarnym 

działały nasze Punkty Obsługi Pasażerów, 

a dodatkowo większość komunikacyjnych 

spraw można było załatwić, przy zachowaniu 

wszelkich zasad bezpieczeństwa, w mobil-

nych POP, które zorganizowaliśmy w auto-

busach. Takie POP-y dojechały na największe 

warszawskie osiedla, pod centrami handlo-

wymi oraz do szkół średnich i wyższych 

uczelni. 

W odpowiedzi na rządowe rozporządzenia, 

ograniczające liczbę pasażerów w pojazdach 

komunikacji zbiorowej, wysyłaliśmy na sto-

łeczne ulice cały dostępny tabor – 1 500 auto-

busów, ponad 400 tramwajów oraz 52 pociągi 

metra i 20 pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej 

– tak, aby każdy mógł dotrzeć do celu. Nasi 

pracownicy przez siedem dni w tygodniu, 

24 godziny na dobę – zarówno w centrali 

ruchu, jak i w punktach kontrolnych na mie-

ście – śledzili sytuację i w razie potrzeb na 

bieżąco podejmowali decyzje o kierowaniu 

dodatkowych wozów na najbardziej obcią-

żone linie. „Przepełnione” pojazdy były 

rzadkością. 

Epidemia zmusiła nas do skupienia znacznych 

sił na innych niż standardowe działaniach, ale 

zrealizowaliśmy także wiele dużych komuni-

kacyjnych przedsięwzięć. 

Wiosną oddano do użytku kolejny wolski 

odcinek drugiej linii metra z trzema stacjami: 

Wolska, Młynów i Księcia Janusza. Było to 

jednoznaczne z wdrożeniem nowego układu 

komunikacyjnego wypracowanego wspólnie 

z mieszkańcami podczas konsultacji społecz-

nych. Główną rolę transportową przejęło 

metro ze swoim ogromnym potencjałem 

przewozowym, ale utrzymaliśmy także 

bezpośrednie połączenia autobusowe i tram-

wajowe zachodniej części Warszawy ze 

Szanowni Państwo

Rok 2020 rozpoczęliśmy pełni optymizmu, z nadzieją na 

kolejną rekordową liczbę pasażerów oraz z licznymi 

planami na rozwój Warszawskiego Transportu Publi-

cznego. Jednak pandemia COVID-19 zmieniła bieg życia 

na całym świecie, odcisnęła swoje piętno także na 

Warszawskim Transporcie Publicznym. Musieliśmy 

funkcjonować dla naszych pasażerek i pasażerów 

w zupełnie innej rzeczywistości. 



Śródmieściem. Nowością w komunikacji 

szynowej było także wydłużenie jednej z linii 

Szybkiej Kolei Miejskiej - pociągi zaczęły 

dojeżdżać do Nieporętu i Radzymina. 

Przez cały rok intensywnie pracowaliśmy nad 

usprawnieniem komunikacji na poziomie 

dzielnicowym. Dzięki nowym lub przebudo-

wanym odcinkom ulic, nowym przystankom, 

nowym liniom autobusowym czy skorygo-

wanym przebiegom tras wygodniej podróżuje 

się na Białołęce, Mokotowie, Pradze-Północ, 

Targówku, Ursynowie, Żoliborzu i w Wawrze. 

Wspólnie z Tramwajami Warszawskimi konty-

nuowaliśmy budowę ostatniego odcinka linii 

tramwajowej do Winnicy. W tym roku pierwsi 

pasażerowie powinni pokonać tramwajem 

trasę z Winnicy do stacji pierwszej linii metra 

– Młociny, a podróż zajmie tylko 20 minut. 

Pracowaliśmy także nad nowymi parkingami 

Parkuj i Jedź. Na Ursynowie i Białołęce budu-

jemy parkingi przy stacjach kolejowych War-

szawa Jeziorki i Warszawa Żerań, w sumie na 

ponad 350 miejsc. Poznaliśmy koncepcję 

architektoniczną parkingu przy ostatniej 

budowanej wschodniej stacji drugiej linii 

metra – Bródno. I tu także mam dobre wiado-

mości – po jego wybudowaniu kierowcy 

zyskają 470 miejsc postojowych, a mieszkańcy 

osiedli sąsiadujących ze stacją metra – dodat-

Katarzyna Strzegowska
Dyrektor
Zarządu Transportu Miejskiego
w Warszawie

kową zieleń na dachu obiektu. Są także 

gotowe koncepcje węzłów przesiadkowych 

(wraz z parkingami P+R) przy przygotowywa-

nych do budowy stacjach metra Lazurowa 

i Karolin na Bemowie.

Ubiegły rok to również rozwój infrastruktury 

przystankowej. Wybudowaliśmy 17 nowych 

przystanków, wyremontowaliśmy 46, a na 

ponad 70 stanęły wiaty. 

Dziękuję Państwu, że byliście z nami w ubieg-

łym roku.

Plany na 2021 rok? Nie zwalniać tempa, stale 

usprawniać Warszawski Transport Publiczny, 

realizować inwestycje komunikacyjne i trans-

portowe, na które mieszkańcy z niecierpli-

wością czekają. Mam też nadzieję i głęboko 

w to wierzę, że z miesiąca na miesiąc będzie-

my bezpieczniejsi, a tym samym znów będzie-

my spotykać się na mieście, w pracy, 

w kawiarniach, w przestrzeni miejskiej 

i w pojazdach Warszawskiego Transportu 

Publicznego. 

Do zobaczenia w WTP

fot. m.st. Warszawa
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O Zarządzie Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, członek 

Europejskiego Stowarzyszenia Metropolitalnych 

Zarządów Transportu (EMTA) oraz Międzynarodo-

wego Zrzeszenia Transportu Publicznego (UITP), od 

1992 roku 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, 

417 składów tramwajowych, 54 pociągi metra oraz 

20 jednostek Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM). Sieć 

komunikacyjna w Warszawie liczy około 3,6 tysiąca 

kilometrów, a poza stolicą około 1,4 tysiąca 

kilometrów. W 2020 roku komunikacja miejska 

przewiozła 726 242 018 pasażerów. 

ZTM wspólnie z kilkunastoma gminami, powiatem 

wołomińskim, Kolejami Mazowieckimi (KM) oraz 

Warszawską Koleją Dojazdową (WKD) organizuje 

transport dla podróżnych korzystających ze „Wspól-

nego Biletu”, honorowanego przez przewoźników 

kolejowych, a także w 49 liniach autobusowych 

– tzw. „eLkach”.

Zakres obowiązywania „Wspólnego Biletu ZTM-KM-WKD”

Obszar obsługiwany przez ZTM Warszawa
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W-wa ChoszczówkaW-wa Choszczówka

LegionowoLegionowo

Legionowo
Przystanek
Legionowo
Przystanek

Legionowo PiaskiLegionowo Piaski

Michałów ReginówMichałów Reginów

WieliszewWieliszew

NieporętNieporęt DąbkowiznaDąbkowizna RadzyminRadzyminChotomówChotomówJanówekJanówek

Nowy Dwór
Mazowiecki
Nowy Dwór
Mazowiecki

ModlinModlin

W
-w

a W
es

oł
a

W
-w

a W
es

oł
a

W
-w

a W
ol

a 
Grz

yb
ow

sk
a

W
-w

a W
ol

a 
Grz

yb
ow

sk
a

Su
le

jó
w

ek

Su
le

jó
w

ek

Su
le

jó
w

ek
 M

iło
sn

a

Su
le

jó
w

ek
 M

iło
sn

a

Hal
in

ów

Hal
in

ów

Cisi
e

Cisi
e

W-wa Olszynka
          Grochowska
W-wa Olszynka
          Grochowska

W-wa GocławekW-wa Gocławek

W-wa WawerW-wa Wawer

W-wa AninW-wa Anin

W-wa MiędzylesieW-wa Międzylesie

W-wa RadośćW-wa Radość

W-wa MiedzeszynW-wa Miedzeszyn

W-wa FalenicaW-wa Falenica

MichalinMichalin

JózefówJózefów

ŚwiderŚwider

OtwockOtwock

ŚródborówŚródborów

Pogorzel
Warszawska
Pogorzel
Warszawska

Księcia
Janusza
Księcia
Janusza

MłocinyMłociny

KabatyKabaty

TrockaTrocka

Lotnisko Modlin
Modlin Airport

Lotnisko Modlin
Modlin Airport

Lotnisko Chopina
Chopin Airport

Lotnisko Chopina
Chopin Airport
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Sochaczew
Łowicz

Nasielsk
Ciechanów

Łochów
Małkinia
Tłuszcz

Mińsk Maz.
Siedlce

Dęblin
Pilaw

a

key to symbolslegenda

 © Zarząd Transportu Miejskiego
12/2020

odcinki na których ważne są wybrane bilety ZTM (strefa 2)
sections on which selected ZTM tickets are valid (zone 2)

lotniska
airports

odcinki na których ważne są wybrane bilety ZTM (strefa 1)
sections on which selected ZTM tickets are valid (zone 1)

przystanek graniczny strefy 2
the last station in zone 2

przystanek graniczny strefy 1
the last station in zone 1

pozostałe odcinki
other sections

linie metra
metro lines

kasy biletowe - kodowanie biletów na WKM
sale and coding points

biletomat
ticket machine
kasownik / aktywator
validator

autobus dowozowy
shuttle bus

Raport roczny ZTM Warszawa 8



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

Raport roczny ZTM Warszawa 9
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Działalność przewozowa

Praca przewozowa według operatorów
podział ze względu na liczbę wykonanych wozokilometrów

Wozokilometry – dane szczegółowe

pozostali operatorzy autobusowi (bez linii lokalnych)

operatorzy linii lokalnych

30 062 011,211

85 656 905,960

6 509 234,853

52 311 942

42 072 087

5 587 154,57 pockm

545 525,45  pockm

15 357 512,469

267 674 722,73RAZEM:

Warszawska Kolej Dojazdowa

Koleje Mazowieckie

Miejskie Zakłady Autobusowe

Metro Warszawskie

Szybka Kolej Miejska

w przeliczeniu na wozokm: 33 522 927,43

w przeliczeniu na wozokm: 2 182 101,80

Tramwaje 
Warszawskie

Które pojazdy
WTP wykonały

największą pracę 
przewozową?

20%

autobusy 
ogółem

46%

32% 14%19%

Kolej
ogółem

Miejskie Zakłady
Autobusowe

11%

pozostali operatorzy 
autobusowi (bez linii lokalnych)

2%

operatorzy 
linii lokalnych

1%

Warszawska 
Kolej Dojazdowa

6%

Szybka 
Kolej Miejska

13%

Koleje 
Mazowieckie

Metro
Warszawskie

16%

Tramwaje Warszawskie

Komunikacja miejska w liczbach
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Działalność przewozowa

lipiec
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październik

97,5

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec sierpień wrzesień listopad grudzień

średnia dla roku:  96,0%

93,8 94,1
96,5 97,3 96,2 96,9 96,1 95,2 95,5 96,7 96,3

Punktualność autobusów i tramwajów ogółem w miesiącach

Punktualność autobusów i tramwajów ogółem

Tramwaje

100
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 (

%)

80

60

40

20

Autobusy

95,996,0

Punktualność operatorów autobusowych

MobilisMiejskie Zakłady 
Autobusowe

100

0
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u
al

n
o

ść
 (

%)

80

60

40

20

PKS Grodzisk
Mazowiecki

KM Łomianki Arriva Michalczewski

95,295,1 97,696,4
99,9 97,6

95,7

Komunikacja miejska w liczbach
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Działalność przewozowa

Tabor autobusowy pod względem wielkości

mega maxi

1000

0
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o
ść

 (
sz

t.
) 800

600

400

200

midi

1 1721200

62,11%
mega

8,69%
midi

29,20%
maxi

551

164

całkowita 
liczba taboru:

1 887

Struktura własnościowa taboru autobusowego według operatorów

KM 
Łomianki

0
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ść

 (
sz

t.
)

200
169

32 29

1461

400

600

800

1000

MobilisMiejskie 
Zakłady 

Autobusowe

Arriva PKS 
Grodzisk

Mazowiecki

1200

54

1400

Michalczewski

142
77,4%

Miejskie
Zakłady
Autobusowe

całkowita 
liczba taboru:

1 887

9%
Mobilis

7,8%
Arriva

2,8%
PKS Grodzisk Maz.

1,7%
KM Łomianki

1,5%
Michalczewski

1600

Komunikacja miejska w liczbach
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Działalność przewozowa

Tabor szynowy i jego typy według operatorów

TRAMWAJE WARSZAWSKIE SZYBKA KOLEJ MIEJSKA (SKM) METRO WARSZAWSKIE 

Pesa 27WE

13 poc.

Newag 35WE 

9 poc.

Newag 14WE

4 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%

43%

32%

13%

13%

39%

4%

57%

18 poc.
Alstom Metropolis

726
wagonów

75
pociągów

30
pociągów

35 poc.
Siemens Inspiro

22 poc.
Wagonmasz Seria 81

Wyposażenie taboru komunikacji miejskiej

Miejskie Zakłady 
Autobusowe

PKS Grodzisk Mazowiecki

1 460

169

142

54

28

Mobilis

Arriva

niska podłoga klimatyzacja monitoring biletomat
zapowiedź 

głosowa

1 4611 252 1 3181 461

169169169169

142142142142

54545454

32261635

1 882

440

75

30

RAZEM AUTOBUSY:

Tramwaje Warszawskie 
(wagony)

Metro Warszawskie
(pociągi)

Szybka Kolej Miejska
(pociągi)

1 887

524

0

30

1 672

275

75

30

1 728

283

0

30

1 887

311

75

30

1 115

169

142

54

6

system liczenia
pasażerów

1 515

120

0

19

KM Łomianki

29Michalczewski 29292929 29

Komunikacja miejska w liczbach
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Działalność przewozowa

Rozkładowa liczba jednostek taboru w ruchu

TRAMWAJE

AUTOBUSY (bez linii L)

METRO

dzień powszedni

sobota

szczyt 
popołudniowy

międzyszczyt
szczyt 

poranny

417 poc.

798 wag.

8031 4961 0191 507

37795584

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA

AUTOBUSY LOKALNE 
(linie L)

niedziela / 
dzień 

świąteczny

800

35

AUTOBUSY NOCNE * 101noce w dni powszednie 99 101

L

311poc.

590 wag.

416 poc.

796 wag.

237 poc.

438 wag.

237 poc.

438 wag.

54 poc.

324 wag.

33 poc.

198 wag.

54 poc.

324 wag.

28  poc.

168 wag.

25 poc.

150 wag.

20 poc.

116 wag.

20 poc.

116 wag.

20 poc.

118 wag.

15 poc.

90 wag.

15 poc.

90 wag.

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

Komunikacja miejska w liczbach
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Działalność przewozowa

Długość tras komunikacji miejskiej

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

SKM

metro

linie tramwajowe

linie autobusowe nocne

linie autobusowe dzienne 

129

36

135

601

910

poza Warszawą: 117

poza Warszawą: 71

1300 1400

poza Warszawą: 43

w Warszawie: 839

w Warszawie: 484

w Warszawie: 86

Szacunkowa liczba przewiezionych pasażerów komunikacji miejskiej

AUTOBUSY TRAMWAJE METRO

352,4

168,9 162,2

KOLEJE MAZOWIECKIE*

25

WKD*

2,7

SKM

14,9

dane w mln

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

100 mln

200 mln

300 mln

400 mln

500 mln

5 mln

23,25%
TRAMWAJE 48,53%

AUTOBUSY

całkowita 
liczba pasażerów:

726 242 018

22,34%
METRO

3,45%
KM

0,37%
WKD

2,06%
SKM

całkowita 
liczba :pasażerów

726 242 018 

Komunikacja miejska w liczbach
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Działalność handlowa
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Pokrycie wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej w latach 2016-2020

0

20
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d
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 w

 %

2

procentowy udział wpływów ze sprzedaży biletów, opłat dodatkowych
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

2019 2020

63,82%

36,18%

2 507 103 587

62,83%

37,17%

2 465 407 792

63,70%

36,30%

2 609 884 515

61,50%

38,50%

2 566 428 130 2 619 788 921

25,32%

74,68%

1

824 133 504

825 760 939
843 124 635

874 846 639

56 781 454 63 928 644 72 097 210 81 728 376

553 286 353

84 130 697

wpływy z opłat dodatkowych

26 167 728 26 762 753 32 114 406 31 520 413 26 008 096

Komunikacja miejska w liczbach
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Działalność handlowa

długookresowe

74,5%

czasowe

5,7%

krótkookresowe

0,9%

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

12,3%

Najpopularniejsze bilety WTP
% pasażerów podróżujących na podstawie danego rodzaju biletu

jednorazowe

6,6%

Sieć sprzedaży biletów
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wszystkich punktów sprzedaży biletów WTP:  

4 868

stacjonarne 

punkty 

sprzedaży

stacjonarne 

automaty

biletowe

mobilne 

automaty

biletowe
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450

290

1 461

426
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1 507 817 2 544
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R
A77

1600

punkty sprzedaży biletów WTP

Komunikacja miejska w liczbach

razemrodzaje biletów

Liczba sprzedanych biletów

20-minutowy tradycyjny

czasowe

                 18 696 822    

jednorazowy traadycyjny

jednorazowe przesiadkowe

                 12 502 305    

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

                   6 630 486    

                 23 022 728    

                   1 055 199  

                      55 119    

                   1 214 699    

                   2 290 233   

                   752 067  

                   747 162    

                      373 793   

                      89 756   

                           7 895  

                         11 999   

                   3 147 045    

         58 548 041    

3-dniowy                       104 381  

pojazdowy                  5 837 937    

z aplikacji mobilnych                 6 628 810    

razem bilety czasowe                  31 163 569    

z aplikacji mobilnych                    3 889 937    
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Inwestycje

Zadania inwestycyjne

wartość brutto (w zł) - 
wydatkowana w 2020 r.

zakres prac okres realizacji

402 416 612,37

321 117 674,12

160 899 910,59

105 258 846,09

13 287 690

2015-2023

2015-2022

2007-2022 

2007-2021

2017-2024

budowa metra

pozostałe inwestycje

2008-2021

2015-2021

2018-2021

2018-2021

2016-2021

2018-2020  

2018-2022 369 000 

35 406 462,25 

10 389 054,67 

1 655 665,95 

1 653 704,59 

1 270 502,48 

418 620 

Projekt budowy M2, w tym dokończenie odcinka wschodnio-północnego do stacji 

Bródno

Projekt budowy M2, w tym konstrukcja budowy odcinka zachodniego od stacji 

Księcia Janusza do stacji Powstańców Śląskich 

Projekt budowy M2, w tym odcinek zachodni od stacji Rondo Daszyńskiego do  stacji 

Księcia Janusza     

Projekt budowy M2, w tym odcinek wschodnio- północny od  stacji Dworzec 

Wileński do stacji Trocka 

Projekt i budowa M2, w tym dokończenie budowy odcinka zachodniego od stacji 

Powstańców Śląskich do stacji Połczyńska wraz ze stacją Techniczno-Postojową 

Karolin 

Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida 

i Projektowanej – prace przygotowawcze oraz pozyskanie nieruchomości i budowa 

układu drogowego 

System pobierania opłat na parkingach strategicznych Parkuj i Jedź 

Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź Żerań PKP

Budowa systemów informatycznych 

Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą 

Przeniesienie dyspozytorni Węzła Komunikacji Młociny do Centrum Zarządzania 

Parkingami 

Budowa i modernizacja Punktów Obsługi Pasażerów 

2 590 5032019-2023Rozbudowa sieci metra – prace przygotowawcze I etap 

Budowa i wdrożenie hurtowni danych  2016-2020 510 484,99  

2020 232 973,52 Ustawienie wiat na przystankach autobusowych na Pradze-Południe 

2014-2021 211 009,58 Dostosowanie M1 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  

2018-2021 208 299,6 Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach Parkuj i Jedź 

2020 178 473 Zakupy inwestycyjne 

2018-2021 91 543,24 Zakup i montaż wiat przystankowych 

2018-2022 46 832,25 Budowa parkingów podziemnych – I etap 

2019-2020 25 481,18 

2019-2026 23 985 
Utworzenie terenów zieleni publicznej przyległych do trasy tramwaju na Gocław na 

odcinku al. J. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych 

2020-2022 3 365,5Modernizacja parkingu Parkuj i Jedź Połczyńska 

Zakup i montaż wiaty przystankowej na przystanku Konotopska 01, na trasie linii 

autobusowej 194 

 1 058 266 694łącznie

Komunikacja miejska w liczbach
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Inwestycje

zadania obejmujące Budżet Obywatelski

Murale metra – pociąg do sztuki – wykonanie wielkoformatowej grafiki (muralu) na 

stacji Ursynów M1 (kontynuacja)  
2020 16 236

4 769 301

2 939 402

2 193 914

2020

2020

2019-2020 

remonty/prace finansowane ze środków bieżących w roku 2020

Remonty pętli i przystanków autobusowych

Remont podstacji trakcyjno-energetycznej na stacji Imielin M1 w zakresie instalacji 

i urządzeń prądu stałego

Remont posadzki poziomu plus 2 parkingu Parkuj i Jedź Metro Młociny

116 4812020

Roboty konserwacyjne w zakresie zabezpieczenia konstrukcji stalowej oraz 

uszczelnienia elementów odwodnienia dachu na parkingu  Parkuj i Jedź Metro 

Marymont

57 4072020
Naprawa ubytków w nawierzchni pętli autobusowej na Węźle Komunikacyjnym 

Młociny

37 8362020Wymiana zabudowy kabin w toalecie na stacji Politechnika M1

1 082 0562019-2020

799 4572020

287 2802019-2020

670 3502020

271 8302020

Remont  systemu dozoru wizyjnego na Węźle Komunikacyjnym Młociny

Remont zadaszenia wyjścia południowo-wschodniego na stacji M1 Ratusz Arsenał 

Remont wiat na pętli tramwajowej Metro Młociny

Remont wiaduktu kolejowego w łącznicy kolejowej Okęcie - Kabaty nad ul. Puławską

Remont klatek schodowych, przedsionków klatek schodowych i przedsionków wind 

na parkingach Parkuj i Jedź Ursus Niedźwiadek i Al. Krakowska

181 6712020

119 1262020

13 542 347 łącznie

Remont przepompowni nr P3 na szlaku B10 M1

Remont przepompowni nr 639 na stacji Politechnika M1

wartość brutto (w zł) - 
wydatkowana w 2020 r.

zakres prac okres realizacji

Komunikacja miejska w liczbach
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Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie

W 2020 roku Warszawskim Transportem Publicz-

nym podróżowało 726 242 018 pasażerów. To 

prawie o 40 procent mniej niż w rekordowym 

2019 roku. Jednocześnie liczba wypuszczanych 

na ulice pojazdów i przejechanych przez nie kilo-

metrów była porównywalna do tej w zeszłym 

roku. 

Rok wcześniej stołecznymi autobusami, tram-

wajami i pociągami podróżowało ponad 1,2 mld 

osób. Jest to pierwszy od wielu lat spadek liczby 

osób korzystających z komunikacji zbiorowej. 

Przyczyną była epidemia koronawirusa i wynika-

jąca z niej zmiana sposobu pracy i nauki. Codzienne 

podróże do szkoły i pracy w znacznym stopniu 

zostały zastąpione nauką i pracą wykonywaną 

zdalnie. 

Największy spadek w WKD, najmniejszy w SKM

W ubiegłym roku autobusami WTP podróżowało 

ponad 352,4 mln osób. W 2019 roku było to ponad 

599 mln pasażerów. Spadek przekroczył więc 

40 proc. Pasażerowie mieli do dyspozycji około 

260 autobusowych linii dziennych, obsługiwanych 

w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego 

przez ok. 1,5 tys. wozów. Łączna długość linii 

w Warszawie liczyła prawie 2,4 tys. km, a poza nią 

– prawie 1,4 tys. km. Przez cały rok autobusy 

przejechały 122 228 152,024 km. 

Z tramwajów w 2020 roku skorzystało prawie 

168,9 mln pasażerów. W 2019 roku podróżowało 

nimi ponad 296,4 mln osób, czyli o ponad 43 proc. 

więcej. Po Warszawie kursowały tramwaje 26 linii, 

a o poranku na torowiska wyjeżdżało ponad 400 

pojazdów. Obsługiwały linie o łącznej długości 

przekraczającej 376 km. Tramwaje w ubiegłym 

roku przejechały 52 311 942 km. 

Metro w 2020 roku przewiozło prawie 162,3 mln 

osób. Rok wcześniej z podziemnej kolei skorzy-

stało ponad 241,8 mln pasażerów. Oznacza to 

prawie 33 proc. spadek. W godzinach porannego 

szczytu na tory wyjeżdżały 54 pociągi. W ciągu 

roku przejechały  W ubie- łącznie 42 072 087 km.

głym roku metro wydłużyło się o ponad 3 km, do 

35,6 km. To dzięki rozbudowie drugiej linii metra 

i oddaniu wiosną 2020 roku do użytku kolejnego  

odcinka na Woli ze stacjami Płocka, Młynów 

i Księcia Janusza.  
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tyle autobusów w barwach WTP 
wyjeżdżało na ulice w godzinach 
porannego szczytu komunikacyjnego 

tyloma autobusami  elektrycznymi, 
gazowymi i hybrydowymi dysponowali 
operatorzy świadczący usługi dla WTP 

tyle wagonów tramwajowych kursowało w Warszawie 
w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego 

1,5 tys.

560

798

Trudny rok Warszawskiego Transportu Publicznego



to długość wszystkich warszawskich 
linii autobusowych

tyle kilometrów przejeżdżają podczas jednego kursu 
autobusy najdłuższej linii strefowej 702 

tyle linii autobusowych 
jest w Warszawie

3061 km

43,3

248

Trudny rok Warszawskiego Transportu Publicznego
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Najmniej pasażerów w ubiegłym roku straciła Szybka Kolej Miejska. 

Pociągami podróżowało ponad 14,9 mln osób. W 2019 roku z usług 

kolei aglomeracyjnej skorzystało ponad 22 mln pasażerów, czyli spadek 

zamknął się w 32 proc. Pociągi SKM obsługiwały w aglomeracji war-

szawskiej cztery linie o łącznej długości 139,6 km w Warszawie 

i 44,8 km poza nią. Na szlaki wyjeżdżało 20 pociągów. W ubiegłym   

roku przejechały 15 357 512,469 km. 

Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa świadczyły usługi 

dla Warszawskiego Transportu Publicznego w ramach oferty „Wspólny 

bilet ZTM-KM-WKD”. W przypadku operatorów kolejowych obsługu-

jących woj. mazowieckie również zaobserwowano spadek liczby pasa-

żerów. Kolejami Mazowieckimi – w ramach „Wspólnego biletu ZTM-

KM-WKD” – w 2020 roku podróżowało ponad 25 mln osób, a Warszaw-

ską Koleją Dojazdową – prawie 2,7 mln. Rok wcześniej było to odpo-

wiednio – ponad 37,2 mln i 5,1 mln. Oznacza to ponad 32 proc. spadek 

pasażerów w pociągach Kolei Mazowieckich i największy wśród 

wszystkich operatorów – ponad 47-proc. w pociągach WKD. 

W 2020 roku pociągi KM i WKD przejechały – na 

obszarze objętym „Wspólnym biletem” – łącznie 

35 705 029,23 km. 

Jak szacujemy liczbę pasażerów? 

Podczas szacowania liczby przejazdów środkami 

transportu zbiorowego w stolicy, warszawski 

Zarząd Transportu Miejskiego wykorzystuje dane 

dotyczące m.in. sprzedaży biletów, przyjętych tzw. 

współczynników przesiadkowości lub liczby podró-

ży podczas doby wraz z liczbą przejazdów, a także 

wykonanej pracy przewozowej. 

To skomplikowane i długotrwałe obliczenia. Aby 

ich dokonać, statystycy pracujący w ZTM zakładają 

przykładowo, że na jednym bilecie 20-minutowym 

wykonywany jest jeden przejazd, na bilecie dobo-

wym – średnio dwie podróże, a na bilecie 30-dnio-

wym – średnio niecałe dwie podróże podczas doby 

od poniedziałku do piątku. W obliczeniach uwzglę-

dniane są także dane dotyczące udziału w prze-

wozach osób uprawnionych do bezpłatnych prze-

jazdów (seniorów, dzieci korzystających z Karty 

Ucznia) i osób podróżujących bez biletów. 

Analogiczna metoda szacowania liczby pasażerów 

wykorzystywana jest przez Główny Urząd Staty-

styczny.

Warszawski Transport Publiczny – wygodnie, ekologicznie i ekonomicznie



Rzadsze podróże 
z biletami czasowymi 



Rzadsze podróże z biletami czasowymi

Najpopularniejszy 20-minutowy

Warszawa zakończyła 2020 rok sprzedażą biletów ZTM w wysokości 

ponad 601 mln zł. To mniej o prawie 40 proc., niż rok wcześniej. 

Pasażerowie chętniej kupowali bilety czasowe i jednorazowe niż 

długookresowe. 

W 2020 roku pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego 

kupili bilety za 601 027 773 zł. Rok wcześniej wartość sprzedaży 

wyniosła 994 588 850 zł. Oznacza to spadek sięgający prawie 40 proc. 

w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem. To skutek epidemii 

koronawirusa i znacznego ograniczenia życia społecznego, a tym 

samym mniejszego zainteresowania podróżami komunikacją miejską. 

Ulubiony bilet 

W ubiegłym roku pasażerowie kupili łącznie 58 548 041 sztuk biletów 

wszystkich rodzajów. Rok wcześniej było to ponad 85 mln biletów, czyli 

o 31 proc. więcej. 

Najwięcej sprzedano biletów: 20-minutowych – prawie 31,2 mln sztuk, 

jednorazowych – ponad 23 mln, a z tego tylko samych pojazdowych 

(czyli tych kupowanych w biletomatach w pojazdach WTP) – ponad 

6,6 mln. 

Z katalogu wszystkich dostępnych biletów największy, ponad 50 proc. 

spadek odnotowano w przypadku biletów krótkookresowych 

(dobowe, weekendowe, 3-dniowe) z ponad 2,4 mln sztuk w 2019 roku 

do 1,2 mln w 2020 roku. Wśród samych tylko biletów 3-dniowych 

spadek wyniósł ponad 60 proc. (z 270 tys. sztuk w roku 2019 do 

poziomu 104 tys. w roku 2020). Zdecydowanie spadło także zainte-

resowanie biletami długookresowymi (30- i 90-dniowymi). W 2019 roku 
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sprzedano ich prawie 5,2 mln sztuk, a rok później 

– nieco ponad 3 mln. To o około 41 proc. mniej. 

Najlepiej obroniły się bilety jednorazowe (w tym 

pojazdowe) i czasowe 20-minutowe, gdzie spadek 

liczby sprzedanych biletów sięgnął odpowiednio 

29 i 30,5 proc. Porównywalnie często, jak przed 

pandemią korzystano z biletów jednorazowych 

pojazdowych. Odnotowano około 5 proc. spadek 

z ponad 7 mln sztuk w 2019 roku do ponad 6,6 mln 

w roku ubiegłym. 

Duży spadek liczby sprzedanych biletów długo-

okresowych, przy jednoczesnym mniejszym spad-

ku zainteresowania biletami czasowymi i jedno-

razowymi, może świadczyć o zmianie potrzeb 

komunikacyjnych pasażerów. Praca i nauka zdalna 

oraz czasowe zamknięcia sklepów i instytucji 

kultury ograniczyły konieczność i potrzebę regu-

larnych podróży, a tym samym zakupu biletów 

długookresowych. 

Mniej pieniędzy ze sprzedaży biletów 

Niższe wpływy ze sprzedaży biletów oznaczały 

także większą niż w poprzednich latach dopłatę do 

komunikacji miejskiej z budżetu m.st. Warszawy. 

W ostatnich latach pokrywały one ponad 30 proc. 

kosztów uruchamiania komunikacji, a w 2020 roku 

było to niewiele ponad 22 proc. 

W 2020 roku na zakup usług komunikacyjnych 

przeznaczono ponad 2,6 mld zł. Największą część 

tej kwoty – prawie 75 proc. stanowiło dofinan-

sowanie z budżetu m.st. Warszawy. Wspomniane 
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wpływy ze sprzedaży biletów (razem z opłatami dodatkowymi) wraz 

z dofinansowaniem z gmin, na podstawie zawartych porozumień, to 

pozostałe 25 proc. 

POP Wileński najpopularniejszy  

Punkty Obsługi Pasażerów w 2020 roku – mimo pandemii koronawi-

rusa – były otwarte i można było załatwić w nich większość komunika-

cyjnych spraw. 

Sprzedano w nich bilety za prawie 59,5 mln zł. Trzy punkty o naj-

wyższej sprzedaży to: Dworzec Wileński przy drugiej linii metra 

– sprzedaż za kwotę prawie 9,9 mln zł, Centrum I przy pierwszej linii 

metra – 7,5 mln zł oraz Ratusza Arsenał, także przy pierwszej linii metra 

– ponad 4 mln zł. 

Warszawa plus 26 gmin 

Rok 2020 był kolejnym, podczas którego obowiązywała oferta „War-

szawa+”. Dzięki współpracy Warszawy z podwarszawskimi gminami, 

ich mieszkańcy płacą mniej za bilety Warszawskiego Transportu 

Publicznego. Różnicę w cenie biletu pokrywają lokalne samorządy. 

W ubiegłym roku z biletów metropolitalnych korzystali mieszkańcy 

26 gmin. Łącznie sprzedano 173 581 biletów za kwotę 26 014 298,50 zł, 

a dopłata gmin w tej sumie wyniosła ponad 10,7 mln zł. Tutaj też 

widoczne są pandemiczne ograniczenia w życiu społecznym - rok 

wcześniej było to ponad 275 tys. biletów za ponad 43 mln zł, z dopłatą 

gmin ponad 17,2 mln zł. 

Procent osób bez biletu bez zmian 

Kontrolerzy biletów w ubiegłym roku przeprowa-

dzili łącznie 5 041 358 kontroli. Kontrolerzy 

wystawili łącznie 133 408 opłat dodatkowych, 

z czego 74 360 były to wezwania do zapłaty, 

a 59 048 opłaty uiszczone na miejscu kontroli. 

Udział osób podróżujących bez ważnego biletu 

wyniósł 2,65 proc. i był porównywalny do tego 

w 2019 roku. 

Opłaty wnoszone podczas kontroli na miejscu 

– zarówno gotówkowe, jak i bezgotówkowe 

– stanowiły w 2020 roku 44,2 proc. wszystkich 

opłat dodatkowych. Wskaźnik ten utrzymuje się 

na podobnym poziomie od kilku lat. 

Kolejne firmy zachęcają do WTP 

W ubiegłym roku swoje działania kontynuował 

agent mobilności. Zachęcał warszawskie firmy do 

dofinansowywania biletów swoim pracownikom. 

Podpisano umowy o współpracy z siedmioma 

firmami. W końcu roku współpracowaliśmy 

z 30 podmiotami. Sprzedano 2 810 biletów 

długookresowych za kwotę ponad 703,6 tys. zł. 

Rzadsze podróże z biletami czasowymi

Najpopularniejszy 20-minutowy
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W 2020 roku o prawie 1,6 proc. – w porównaniu z rokiem 2019 – wzrósł 

udział aplikacji na urządzenia mobilne w sprzedaży biletów Zarządu 

Transportu Miejskiego. 

W 2020 roku pasażerowie Warszawskiego Transportu Publicznego 

kupili bilety za ponad 601 mln zł, w tym za pomocą aplikacji mobilnych 

za ponad 36,7 mln zł. Udział w sprzedaży tego sposobu dystrybucji 

biletów wyniósł 6,11 proc. Rok wcześniej było to 4,52 proc., oznacza to 

wzrost „popularności” tego kanału dystrybucji o 1,59 proc. 

W ubiegłym roku użytkownicy Warszawskiego Transportu Publicznego 

mieli do dyspozycji siedem aplikacji na urządzenia mobilne. Mogli 

w nich kupować bilety jednorazowe, czasowe i krótkookresowe. Kupili 

w nich ponad 10,7 mln sztuk. Największą popularnością cieszyły się: 

bilety 20-minutowe – ponad 6,6 mln sprzedanych i jednorazowe 

przesiadkowe – ponad 3,8 mln. Najrzadziej w aplikacjach mobilnych 

sięgano po bilety: jednorazowe przesiadkowe grupowe – 52 sztuki 

i weekendowe grupowe – 1 822. 

Lubimy też biletomaty 

W 2020 roku wzrost sprzedaży biletów – oprócz aplikacji na urządzenia 

mobilne – odnotowano także w przypadku mobilnych automatów 

Rzadsze podróże z biletami czasowymi

Coraz chętniej kupujemy bilety przez aplikacje mobilne 
i w biletomatach

biletowych. Pasażerowie kupili w pojazdach 

WTP bilety za ponad 116,9 mln zł, a udział 

w sprzedaży za pomocą tego kanału dystry-

bucji wyniósł 19,45 proc. W 2019 roku było to 

odpowiednio – prawie 153 mln zł i 15,38 proc. 

Wzrost popularności mobilnych automatów 

biletowych przekroczył więc 4 proc. 

W ubiegłym roku pasażerowie mogli korzy-

stać z 817 stacjonarnych automatów bileto-

wych i 2 544 mobilnych, w tym: 1 887 zainsta-

lowanych w autobusach, 579 w tramwajach 

i 78 w pociągach SKM. Kupiono w nich prawie 

33,98 mln szt. biletów za prawie 351,7 mln zł. 

W biletomatach obu typów sprzedano 

najwięcej biletów 20-minutowych – prawie 

17,6 mln szt. i jednorazowych – prawie 

13,9 mln sztuk. Najrzadziej w automatach 

biletowych wybierano: Bilety Seniora 

– prawie 13,9 tys. sprzedanych sztuk, week-

endowe – prawie 35,7 tys. sztuk i 3-dniowe 

– 72 tys. sztuk. 



Warszawski Transport 
Publiczny – coraz bliżej

Wydłużenie drugiej linii metra, nowe trasy autobusów i nowe linie, 

Szybka Kolej Miejska na dłuższych trasach to zmiany w sieci 

Warszawskiego Transportu Publicznego. Mieszkańcom aglomeracji 

warszawskiej podróżuje się dzięki nim łatwiej.



Łączymy aglomerację

Na początku 2020 roku dobrą wiadomość otrzymali mieszkańcy 

północno-wschodniej części aglomeracji. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej 

linii S3 zaczęły dojeżdżać do Radzymina przez Nieporęt i Dąbkowiznę. 

Wydarzeniem komunikacyjnym, na które z ogromną niecierpliwością 

czekali mieszkańcy Woli i zachodniej części aglomeracji było oddanie do 

użytku nowego odcinka drugiej linii metra. W kwietniu uruchomiono trzy 

wolskie stacje podziemnej kolei: Płocka – znajdującą się po południowej 

stronie skrzyżowania ulicy Płockiej z Wolską, Młynów – pod ulicą 

Górczewską, między ulicą Syreny a wiaduktem linii kolejowej oraz Księcia 

Janusza – pod ulicą Górczewską, między ulicą Księcia Janusza a ulicą 

E. Ciołka. Podróż pomiędzy ostatnią zachodnią stacją M2 – Księcia 

Janusza a śródmiejską stacją przesiadkową – Świętokrzyska zajmuje 

9 minut. Przejechanie zaś całego, ponad 13-kilometrowego czynnego 

odcinka linii M2 czyli od stacji Księcia Janusza do Trockiej – 23 minuty.

Oddanie do użytku wolskiego odcinka drugiej linii metra oznaczało 

zmiany w komunikacji naziemnej, tak aby jak najlepiej wykorzystać 

potencjał wydłużonej linii metra. Zarząd Transportu Miejskiego 

przeprowadził konsultacje społeczne – odbyło się siedem spotkań 

z mieszkańcami w kilku dzielnicach (na Bemowie, Woli, Bielanach 

i w Śródmieściu), opinie były zbierane w formie ankiet i za pośred-

nictwem poczty elektronicznej (przyszło niemal 4 tys. e-maili), 

przeanalizowano również komentarze na profilach WTP w mediach 

społecznościowych. Od wakacji stacja M2 Księcia Janusza stała się 

węzłem przesiadkowym, z którego można dojechać w kierunku Koła 

i Fortu Bema, Jelonek i Nowego Bemowa oraz Ulrychowa i Odolan 

a także m.in. Leszna, Mariewa, Koczargów, Babic. Utrzymano także 

bezpośrednie połączenia tramwajowe i autobusowe zachodniej części 

Warszawski Transport Publiczny – coraz bliżej

Warszawy ze Śródmieściem. Przed rozpoczęciem 

budowy metra w autobusach kursujących wzdłuż 

ul. Górczewskiej było w ciągu godziny ok. 5,4 tys. 

miejsc, metro w tym samym czasie oferuje ok. 

24 tys. miejsc.

Rok 2020 przyniósł także kolejne usprawnienia 

w komunikacji naziemnej na Pradze-Północ 

i Targówku. Wraz z początkiem roku autobusy linii 

obsługujących Marki i Radzymin – 140, 340 i 738 

skierowano do najbliższej im stacji metra – Trocka. 

Jednocześnie zwiększono częstotliwość ich 

kursowania. Pod koniec wakacji na Targówku 

uruchomiono nową linię 262, zapewniającą 

połączenie południowej i wschodniej części Zacisza 

ze stacją metra Trocka. Podwarszawską linię 

345, łączącą Ząbki z drugą linią metra, której 

autobusy kursowały w dni powszednie, przekształ-

cono w całotygodniową linię 245.

Wprowadzone zostały także zmiany w sieci War-

szawskiego Transportu Publicznego na Białołęce, 

Mokotowie, Ursynowie, Żoliborzu i w Wawrze. 

Dzięki nim objął on swoim zasięgiem nowe rejony 

miasta. Białołęcka ulica Cieślewskich została 

przebudowana, a Zarząd Transportu Miejskiego 

wybudował na niej przystanki i skierował tam 

autobusy linii 152. W efekcie uczniowie zyskali 

wygodny dojazdy do szkoły przy ulicy M. Hemara, 

a mieszkańcy okolicznych osiedli (w tym osiedla 

Derby) linię dowożącą do przystanku kolejowego 

Warszawa Płudy. Wiosną 2020 roku zakończyła się 

przebudowa ulicy J. P. Woronicza na odcinku od 

Etiudy Rewolucyjnej do Żwirki i Wigury. Skierowano 

tam autobusy linii 136, które zaczęły zatrzymywać 

się na nowo wybudowanych przystankach przy 

skrzyżowaniach z ulicami: Wyględowską, Wyjazd 

i Etiudy Rewolucyjnej. 

Na Ursynowie zmiany komunikacyjne były wynikiem 

przede wszystkim nowych inwestycji infrastruktu-

ralnych oraz rozbudowujących się osiedli mieszka-

niowych. Wraz z końcem wakacji, w sąsiedztwie 

przystanku kolejowego Warszawa Jeziorki, urucho-

miono nową pętlę autobusową, a tym samym 

wprowadzono zmiany dla linii autobusowych 

obsługujących Jeziorki Południowe, Leszno-wolę 

i Raszyn. Uruchomiono m.in. nową linię autobusową 

809 na trasie Ursynów Płd. – PKP Jeziorki. Wybrane 

tyle kilometrów buspasów było dostępnych 
w Warszawie 2020 roku 
tylu pasażerów skorzystało 
z usług WTP w 2020 roku 

tyle wozokilometrów 
przejechały pojazdy WTP 
w 2020 roku 

tyle zgromadzeń publicznych 
zabezpieczali w Warszawie 
pracownicy nadzoru ruchu ZTM, 
a w razie konieczności kierowali  
pojazdy na trasy objazdowe    

726 mln

268 mln

160
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Warszawski Transport Publiczny – coraz bliżej

kursy są realizowane na trasie wydłużonej z Ursynowa Płd. do 

podwarszawskiego Władysławowa przez Dawidy, Zamienie i Lesznowolę. 

Na początku września usprawniono komunikację nocną na ulicy 

Kłobuckiej. Do jej obsługi skierowano autobusy linii N86, które łączą 

Dworzec Centralny z Os. Kabaty. W grudniu wprowadzono zmiany 

wynikające z zakończenia kolejnych etapów prac przy Południowej 

Obwodnicy Warszawy. Na komunikacyjnej mapie pojawiły się cztery 

nowe przystanki na południowo-zachodnim odcinku ulicy I. Gandhi 

– przy skrzyżowaniu z rtm. W. Pileckiego i I.Gandhi i przy Instytucie 

Hematologii i przy F. Płaskowickiej. Skierowano tam autobusy linii 179. 

W czerwcu, po otwarciu przebudowanego odcinka Traktu Lubelskiego, 

możliwe było przywrócenie podstawowej organizacji komunikacji 

miejskiej w tej części Wawra. Jednocześnie zmodyfikowano komunikację 

na Trakcie Lubelskim pomiędzy pętlą Wiatraczna a ulicą Skalnicową 

– w godzinach szczytów komunikacyjnych jeżdżą tam dodatkowe 

autobusy linii 142. Jesienią, po oddaniu do użytku nowych fragmentów 

ulicy L. Rydygiera, usprawniono komunikację autobusową na Żoliborzu. 

Pomiędzy ulicą Przasnyską a Matysiakówny oraz pomiędzy Przasnyską 

a Powązkowską kursują autobusy linii 221 i 321. 

Rok 2020 był szczególny także z innego powodu - w okresie Wszystkich 

Świętych na ulice nie wyjechały autobusy i tramwaje linii cmentarnych. 

Dzień przed świętem rząd – w związku z epidemią koronawirusa – podjął 

decyzję o zamknięciu cmentarzy. Jak co roku Zarząd Transportu 

Miejskiego przygotował specjalną komunikację, aby warszawiacy i goście 

mogli sprawnie dojechać na warszawskie nekropolie. Pierwsze autobusy 

linii C wyjechały na trasy jeszcze w październiku. 

Na sobotę, 31 października i niedzielę, 1 listopada 

planowano uruchomienie 27 specjalnych cmentar-

nych linii autobusowych i trzech tramwajowych. 

Miało je obsługiwać około 560 autobusów 

i 50 składów tramwajowych. Łącznie na ulice 

miało wyjechać prawie 1,5 tys. autobusów 

i 300 tramwajów. 

Ostatecznie autobusy linii cmentarnych – w ogra-

niczonym zakresie – kursowały po otwarciu 

cmentarzy. Od wtorku, 3 listopada do 8 listopada na 

ulice wyjeżdżały autobusy zapewniające wygodny 

dojazd do największych stołecznych nekropolii 

– Cmentarza Północnego, Bródnowskiego i Powąz-

kowskiego. Dodatkowo, w weekend 7-8 listopada, 

uruchomiono specjalną cmentarną linię tramwajową 

obsługującą Cmentarz Bródnowski, Powązkowski 

i Wolski. 

Epidemia miała jeszcze jeden nieoczekiwany skutek 

dla WTP. W zeszłym roku niemal nie było koncer-

tów, biegów, uroczystości, wizyt państwowych, 

które wymagałyby wprowadzania czasowych zmian 

w komunikacji. Nasz Nadzór Ruchu natomiast 

zabezpieczał i kierował na zastępcze trasy autobusy 

i tramwaje podczas ponad 160 zgromadzeń 

publicznych.
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Nowoczesny 
i przyjazny środowisku  

Rok 2020 przyniósł wiele dobrych informacji o zakupach nowych 

pojazdów dla Warszawskiego Transportu Publicznego – nowoczesnych, 

ekologicznych i przyjaznych dla osób z niepełnosprawnościami. 



W kwietniu 2020 roku oddano na Woli kolejny 

odcinek drugiej linii metra z trzema stacjami 

– Płocka, Młynów i Księcia Janusza. 

Wiosną ubiegłego roku mieszkańcy Woli i zachod-

niej części aglomeracji zyskali kolejny odcinek dru-

giej linii metra. Oddano do użytku 3,5 kilometrowy 

odcinek z trzema stacjami: Płocka, Młynów i Księ-

cia Janusza. Podróż pomiędzy obecnie ostatnią 

wolską stacją – Księcia Janusza a śródmiejską 

stacją przesiadkową Świętokrzyska zajmuje 

9 minut, a przejazd całej linii M2 na czynnym 

odcinku Księcia Janusza – Trocka 23 minuty. 

Architektura wolskich stacji nawiązuje do historii 

miejsc, gdzie są stacje. Stacja Płocka jest utrzyma-

na w kolorach miedzi i brązu, korespondujących 

z fabryczną historią Woli. Kolor niebieski na stacji 

Młynów to nawiązanie do basenu na Moczydle. 

Stacja Księcia Janusza z dominującą zielenią bazuje 

na zieleni pobliskich parków Moczydło i Szymań-

skiego. 

Odcinek zachodni został wybudowany przez turec-

ką firmę Gülermak Ağir Sanayi İnşaat ve Taahhüt 

A.Ş., na podstawie umowy podpisanej we wrześniu 

2016 roku. Prace w terenie rozpoczęto w kolejnym 

miesiącu. Tarcze drążące tunele „wyjechały w tra-

sy” w lutym i marcu 2018 roku i zakończyły pracę 

po trzech miesiącach. W ostatnim kwartale 

2019 roku na nowo wybudowanych stacjach 

i w tunelach trwały prace wykończeniowe, a pro-

ces odbiorów rozpoczęto w grudniu 2019 roku. 

Koszt budowy odcinka zachodniego to prawie 

1,2 mld zł.

tyle stacji od 2020 roku liczy linia metra M2 
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Linia metra M2

tylu pasażerów skorzystało 
z metra w 2020 roku 162 mln

13

tyle minut trwa podróż M2 między stacjami Trocka 
i Księcia Janusza

Księcia Janusza

Linia metra M2

Trocka

23
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To był rok metra



Na budowach

Intensywne prace budowlane prowadzono na kolejnym odcinku 

zachodnim ze stacjami Ulrychów i Powstańców Śląskich oraz 

końcowym wschodnim ze stacjami Zacisze, Kondratowicza i Bródno. 

W grudniu 2020 roku zakończono drążenie tuneli pomiędzy obecnie 

ostatnią stacją wolskiego odcinka – Księcia Janusza a nowo budowaną 

Powstańców Śląskich. Odcinek M2 łączący Wolę z Bemowem będzie 

mierzył 2,5 km. Jego budowa będzie kosztowała 959 mln zł. Po waka-

cjach tarcze drążące rozpoczęły pracę na stacji Powstańców Śląskich, 

a w grudniu dotarły do stacji Księcia Janusza zostawiając za sobą dwa 

wydrążone tunele – jeden o długości 1 367 m, a drugi – 1 369 m. 

Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie ostatniego zachodniego 

odcinka metra podpisano w 2018 roku, a wartość kontraktu przekroczy 

1,6 mld zł. Na 4-kilometrowy odcinek złożą się trzy stacje – Lazurowa, 

Chrzanów i Karolin wraz z zapleczem technicznym. Stacja Lazurowa 

znajdzie się po południowej stronie ulicy Górczewskiej w rejonie 

Lazurowej, Chrzanów – w sąsiedztwie skrzyżowania ulicy Szeligowskiej 

z gen. L. Rayskiego, a Karolin – u zbiegu ulic Sochaczewskiej i Połczyń-

skiej. Za ostatnią stacją powstanie Stacja Techniczno-Postojowa Karolin, 

gdzie będą zjeżdżały pociągi obsługujące M2 oraz będą prowadzone 

przeglądy i naprawy. Trwa przygotowywanie dokumentacji i uzyski-

wanie koniecznych zezwoleń.

W ubiegłym roku pracowano także na ostatnim wschodnim odcinku 

metra. Umowę na zaprojektowanie i wybudowanie ostatniego 

wschodniego odcinka M2 podpisano w 2018 roku, a wykonawca za jej 

realizację otrzyma prawie 1,4 mld zł. Odcinek na Targówku będzie 

mierzył cztery km, a mieszkańcy Zacisza i Bródna będą mieli do 

dyspozycji trzy stacje: Zacisze – pod ulicą Figara w pobliżu skrzyżowania 

z Codzienną, Kondratowicza – przy skrzyżowaniu ulic Malborskiej 

i L. Kondratowicza  oraz Bródno – przy skrzyżowaniu ulic L. Kondra-

towicza i Rembielińskiej. 

W maju na budowanej stacji Bródno pracę rozpoczęła pierwsza tarcza 

drążąca tunel pomiędzy budowaną ostatnią stacją a już funkcjonującą 

Trocka. Do grudnia pokonała 2 419 z planowanych 2 908 m. Tarcza 

drążąca drugi tunel ma za sobą odcinek pomiędzy stacjami Bródno 

i Zacisze i wydrążyła 2 223 z 2 878 m. 

Przy ostatniej stacji wschodniego odcinka drugiej linii metra planowany 

jest także parking Parkuj i Jedź. Pod koniec ubiegłego roku została 

zaprezentowana koncepcja architektoniczno-budowlana parkingu. Jej 

wykonawca zaproponował dwa budynki, połączone podziemnym 

łącznikiem, w których znajdzie się m.in. 475 miejsc postojowych dla 

samochodów oraz 116 dla rowerów. Na dachach budynków planowane 

jest zasadzenie roślin, utworzenie strefy odpoczynku dla mieszkańców 

i montaż paneli fotowoltaicznych.
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Remonty i windy na M1

Na pierwszej linii metra w 2020 roku prowadziliśmy 

prace modernizacyjne. Wyremontowano 

najpopularniejsze wejście na stację Ratusz Arsenał. 

Przy wejściu w sąsiedztwie „błękitnego wieżowca” 

wymieniono konstrukcję zadaszenia i wyremonto-

wano podtrzymujący je murek oraz wykonano 

nową instalację oświetleniową.

W ramach dostosowywania stacji pierwszej linii do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz 

podróżujących z dziećmi w wózkach ogłoszono 

przetargi – na budowę windy na stacji Racławicka 

oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej nowych wind na stacji Pole 

Mokotowskie. Na stacji Racławicka standardowa 

winda zastąpi podnośnik. Windy na stacji Pole 

Mokotowskie planowane są na głowicy północnej. 

Dwie po obu stronach al. Niepodległości przy 

istniejących już zejściach do metra. Trzecia znajdzie 

się przy chodniku prowadzącym na przystanek 

tramwajowy. Czwarta zostanie umiejscowiona na 

poziomie antresoli, przy bramkach i będzie nią 

można zjechać na peron. W 2021 roku ogłoszony 

zostanie przetarg na budowę tych wind. 

Prace modernizacyjne prowadzone na linii M1 to 

także ułatwienia dla pasażerów korzystających ze 

stacji odcinka ursynowskiego. Pod koniec roku 

zakończył się montaż dodatkowych ekranów 

Systemu Informacji Pasażerskiej. Zamontowane są 

na poziomie antresoli, nad bramkami biletowymi. 

Dzięki temu już przed wejściem na peron 

pasażerowie wiedzą za ile minut przyjedzie pociąg. 

Jest to szczególnie ważne dla osób korzystających 

z biletów czasowych. W tej chwili już wszystkie 

stacje posiadają monitory na poziomie antresoli.

Przy wszystkich wejściach do metra na pierwszej 

linii są już bramki wyposażone w czytniki kodów 

QR. Dzięki temu możliwe stało się otwieranie 

bramek przy użyciu biletów kupionych w mobil-

nych automatach pojazdowych oraz w aplikacjach 

na smartfony. Wystarczy zbliżyć do czytnika kod 

QR z biletu lub na ekranie smartfona. Rozpoczę-

liśmy także montaż czytników w bramkach 

centralnego odcinka II linii metra, bo na sześciu 

stacjach oddanych do ruchu kilka lat temu bramki 

ich nie mają.
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Ostatni odcinek linii M2 – działania i plany
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Wykonawca budowy ostatniego odcinka 

linii M2 złożył już wszystkie wnioski o wy-

danie pozwolenia na budowę. Dotyczą 

one 3 stacji, 2 wentylatorni oraz Stacji 

Techniczno-Postojowej Karolin.

Równolegle do procesu administra-

cyjnego, zmierzającego do wydania 

pozwoleń na budowę, toczą się prace 

projektowe. Powstają projekty 

wykonawcze dla wszystkich obiektów 

odcinka, na ich podstawie zostaną 

przygotowane wizualizacje wnętrz stacji 

pasażerskich. Prezentujemy pierwsze 

wizualizacje, pokazujące lokalizacje stacji 

pasażerskich oraz STP Karolin.

Kontrakt obejmuje budowę trzech stacji metra, niemal czterech kilo-

metrów podwójnego tunelu i Stacji Techniczno-Postojowej.

Jako ostatnie stacje II linii metra zaplanowane zostały:

• stacja C03 Lazurowa – po południowej stronie ulicy Górczew-

skiej, w rejonie Lazurowej,

• stacja C02 Chrzanów – w rejonie skrzyżowania ulicy Szeligow-

skiej z planowanym przedłużeniem Człuchowskiej,

• stacja C01 Karolin – w rejonie ulic Sochaczewskiej i Połczyńskiej.

Za ulicą Połczyńską, w sąsiedztwie Instytutu Energetyki, zagospodaro-

wany będzie z kolei teren o powierzchni 26 hektarów. Powstanie tam 

Stacja Techniczno-Postojowa Karolin z halami postojowymi i serwiso-

wymi, magazynami i zapleczem technicznym II linii metra.  To właśnie 

tam będą zjeżdżały pociągi obsługujące II linię metra. Tam również 

będą odbywały się ich przeglądy i wszystkie naprawy. 

Budowany odcinek podziemnej kolei, stację oraz 

STP połączą w sumie ponad 4 kilometry tuneli – 

powstaną po dwa, dla każdego z kierunków 

osobno. Wartość projektu to 1 622 951 790 zł. 

Planujemy nowoczesne węzły przesiadkowe 

Na zachodnim krańcu linii metra M2 zaplanowa-

liśmy dwa węzły komunikacyjne, ułatwiające 

przesiadki do Warszawskiego Transportu Publicz-

nego. Będą też miejsca parkingowe dla pasażerów 

dojeżdżających z podwarszawskich miejscowości. 

Dwa węzły przesiadkowe zostały zaplanowane 

przy stacjach metra Lazurowa oraz Karolin. W przy-

szłości będą to dogodne miejsca do przesiadki do 

komunikacji miejskiej dla pasażerów z terenu 

aglomeracji, dlatego koncepcje 

przewidują tam połączenie wielu środków 

transportu. Tam, gdzie będzie stacja 

Lazurowa, jest dziś pętla tramwajowa 

(nieczynna z powodu budowy metra na 

ulicy Górczewskiej) i autobusowa, dlatego 

węzeł komunikacyjny połączy metro, 

tramwaje, autobusy podmiejskie 

i miejskie. 

Transport dla wszystkich 

W ramach węzła przy skrzyżowaniu ulic 

Lazurowej i Górczewskiej pętle tech-

niczne będą mieć autobusy i tramwaje. 

Powstanie trzypoziomowy parking P+R 

węzeł Górczewska / Lazurowa

stacja C03 Lazurowa
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z około 860 miejscami 

postojowymi dla samochodów 

osobowych (w tym: miejsca dla 

pojazdów osób o ograniczonej 

mobilności, miejsca ładowania 

samochodów elektrycznych 

oraz miejsca typu „2+”) i około 

350 miejscami dla rowerów 

w obrębie całego węzła. 

Koncepcja umożliwia, w razie 

potrzeby, dobudowanie kolej-

nych pięter powiększających 

parking o ok. 980 dodatkowych 

miejsc parkingowych (potencjal-

nie w sumie ok. 1 840 miejsc 

parkingowych).

Przy stacji Karolin, końcowej dla 

zachodniego odcinka II linii 

metra, połączą się metro, 

autobusy dalekobieżne, auto-

busy podmiejskie i miejskie. 

Koncepcja przewiduje tam 

również pętle techniczne dla 

autobusów i naziemny, cztero-

poziomowy parking P+R na 

około 950 miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych, 

zlokalizowany przy ulicy Połczyńskiej. Na parkingu będą miejsca dla 

pojazdów osób o ograniczonej mobilności, miejsca ładowania 

samochodów elektrycznych oraz miejsca typu „2+” i około 270 miejsc 

dla rowerów. W razie potrzeby będzie można dobudować kolejne 

piętra, powiększając pojemność parkingu o około 

580 dodatkowych miejsc (do nawet 1 530 miejsc 

parkingowych).

Przy sporządzaniu projektów budowlanych 

zostaną uwzględnione opracowane przez 

Zarząd Transportu Miejskiego Standardy 

Węzłów Przesiadkowych i będą to obiekty 

maksymalnie przyjazne środowisku 

i otoczeniu. 

Koncepcje architektoniczno-budowlane 

dla obu węzłów są gotowe. Do czasu 

pozyskania niezbędnych funduszy, 

przesiadki do metra będą możliwe 

z przystanków tramwajowych i autobu-

sowych zlokalizowanych w pobliżu wejść 

do stacji metra.

stacja C02 Chrzanów

stacja C02 Chrzanów
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W 2020 roku Zarząd Transportu Miejskiego i Tramwaje Warszawskie 

kontynuowały  budowę ostatniego odcinka linii tramwajowej na 

Tarchominie. Trwały prace nad tramwajem do Wilanowa – podpisano 

umowę na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wybudowania 

odcinka z Dworca Zachodniego do ulicy Grójeckiej oraz umowę na 

projekt i budowę odnogi na ulicy J. Gagarina. Ogłoszony został także 

przetarg na wybudowanie nowej trasy na tramwajowej na ulicy 

M. Kasprzaka. 

Rozwój ekologicznego transportu szynowego jest jednym 

z priorytetów Warszawy. Budowana jest druga linia metra 

i jednocześnie trwają prace nad rozbudową sieci tramwajowej.

Tramwajem do Winnicy

W ubiegłym roku trwały intensywne prace przy budowie ostatniego 

odcinka linii tramwajowej do Winnicy – od ulicy Strumykowej do pętli 

przy Modlińskiej. Odcinek mierzy 800 m. Po oddaniu go do użytku 

podróż z Winnicy do pierwszej linii metra zajmie ok. 20 min. Torowisko 

zostanie obsiane trawą, a na peronach będą tablice z elektronicznym 

systemem informacji pasażerskiej. Wraz z linią tramwajową budowane 

jest przedłużenie ulicy Światowida do Modlińskiej. Planowany termin 

zakończenia inwestycji to drugi kwartał 2021 roku. W sąsiedztwie 

końcowego przystanku tramwajowego na Winnicy planowany jest 

węzeł przesiadkowy z pętlą tramwajową, autobusową i parkingiem 

Parkuj i Jedź. 

Obecnie mieszkańcy jednego z największych białołęckich osiedli 

– Tarchomina korzystają już z linii tramwajowej na odcinku Metro 

Młociny – Nowodwory. Trasę obsługują tramwaje dwóch linii. Czas 

przejazdu z węzła przesiadkowego Młociny na Tarchomin wynosi około 

to długość wszystkich warszawskich 
linii tramwajowych 

tyle kilometrów przejeżdżają 
podczas jednego kursu tramwaje 
najdłuższej stołecznej linii 10 

tyle minut potrwa podróż z Winnicy do 
linii metra M1 po zakończeniu budowy 
trasy tramwajowej na Tarchomin  

376 km

24,6

20

10 minut, a na Nowodwory około 13 minut. Jest to 

jedna z najpopularniejszych tras tramwajowych 

w stolicy. W ciągu roku z przystanku końcowego 

na Nowodworach tramwaje odjeżdżają aż 

70 tysięcy razy, a przez most im. Marii Skłodow-

skiej-Curie w godzinach szczytu przejeżdżają co 

dwie minuty.
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Nowoczesny i przyjazny środowisku 

Tramwajowy 2020



Rok 2020 przyniósł postępy w obecnie największym inwestycyjnym 

przedsięwzięciu Tramwajów Warszawskich – nowej linii tramwajowej 

do Wilanowa. Docelowo będzie miała ok. 20 km długości, połączy 

M. Kasprzaka z A. Branickiego i będzie biegła przez cztery dzielnice 

– Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. 

Na początku 2020 roku Tramwaje Warszawskie podpisały umowę na 

przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wybudowania odcinka 

z Dworca Zachodniego do ulicy Grójeckiej. Ten docinek trasy będzie 

rozpoczynał się przy Dworcu Zachodnim, następnie przejdzie w tunel 

pod dworcem i Parkiem Zachodnim, a następnie wzdłuż ulicy Bitwy 

Warszawskiej 1920 roku do Grójeckiej. Tutaj zostanie zbudowany węzeł 

rozjazdowy tzw. pełna gwiazda, pozwalająca tramwajom skręcać 

w każdym kierunku tj. do centrum, do P+R Al. Krakowska lub pojechać 

na wprost do pętli Banacha. 

Odcinek będzie mierzył ok. 1,6 km i, co ważne pod Dworcem 

Zachodnim zaplanowano przystanki tramwajowe, co zdecydowanie 

usprawni przesiadki pomiędzy pociągami a Warszawskim Transportem 

Publicznym. Firma odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji 

Największa inwestycja tramwajowa 

oraz uzyskanie niezbędnych zgód administra-

cyjnych ma na to czas do połowy bieżącego roku. 

W maju Tramwaje Warszawskie podpisały umowę 

na zaprojektowanie i budowę kolejnego odcinka 

tramwaju do Wilanowa – odnogi wzdłuż 

ulicy J. Gagarina. 

Zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie 

i wybudowanie zielonego torowiska o długości 

ok. 1 km pomiędzy ulicą Sułkowicką a Czernia-

kowską. Zostaną także wykonane przystanki 

i terminal tramwajowy przy ulicy Czerniakowskiej. 

Planowany termin zakończenia tej części 

inwestycji to 2023 rok.
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Latem Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na wybudowanie 

nowej trasy tramwajowej na ulicy M. Kasprzaka pomiędzy Wolską 

a Skierniewicką oraz modernizację istniejącego torowiska na ulicy 

Wolskiej na odcinku Redutowa – Elekcyjna. 

Nowe trasa będzie miała 2,3 km długości i sześć przystanków: przy 

ulicy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy 

ulicy J.K.Ordona. Inwestycja jest realizowana przede wszystkim z myślą 

o mieszkańcach nowych rozbudowujących się 

osiedli na Odolanach oraz w celu skrócenia czasu 

przejazdu pomiędzy Bemowem i Wolą a Śród-

mieściem. Zwycięzca przetargu będzie miał czas 

na realizację inwestycji do 2023 roku. 
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Tramwaj na Woli 



Plany rozbudowy sieci tramwajowej w Warszawie są jednoznaczne 

z koniecznością rozbudowy zaplecza technicznego Tramwajów 

Warszawskich. Koniec grudnia przyniósł ogłoszenie przetargu na 

budowę nowej zajezdni na Annopolu. 

Teren przeznaczony na zajezdnię zajmuje 12 ha. Długość torów, po 

których będą mogły poruszać się tramwaje przekroczy 14 km. Na 

terenie zajezdni zmieści się 150 tramwajów. Na zajezdni zostaną 

utworzone: stanowiska obsługi technicznej, lakiernia, myjnie i tokarka 

podtorowa – urządzenie służące do szlifowania kół w tramwajach. 

Zajezdnia na Annopolu zostanie wyposażona w system informatyczny, 

który zautomatyzuje wiele czynności wykonywanych dotychczas przez 

pracowników. System zidentyfikuje każdy tramwaj wjeżdżający 

i wyjeżdżający z zajezdni i sprawdzi, na którym torze się 

on znajduje. Sterowanie zwrotnicami i semaforami 

będzie odbywało się automatycznie bez udziału 

motorniczych. Do systemu podłączona będzie także 

myjnia i stanowiska diagnostyczne. Całość będzie 

obsługiwana przy pomocy tabletów i smartfonów, za 

pomocą których pracownicy będą przekazywali dane 

do centralnego systemu. 

Duży nacisk podczas budowy tramwajarze położą na 

wdrożenie rozwiązań proekologicznych. Zostaną 

zainstalowane pompy ciepła i ogniwa słoneczne oraz 

magazynowana woda, która będzie używana do 

celów gospodarczych. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 

2023 rok. 
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Nowa zajezdnia



Nowoczesny i przyjazny środowisku 

Na początku 2020 roku Metro Warszawskie podpisało umowę 

z konsorcjum firm Skoda Transportation i Skoda Vagonka na dostawę 

nowych pociągów metra. Zamówienie podstawowe dotyczy 37 składów, 

z możliwością rozszerzenia go o kolejnych 8 pociągów. Będą to 

jednoprzestrzenne 6-wagonowe pociągi wyposażone w wygodne 

siedzenia, rozbudowany system informacji pasażerskiej i monitoring. 

Podczas projektowania pociągów dużą wagę przyłożono do rozwiązań 

dla osób z niepełnosprawnościami oraz podróżujących z dzieckiem 

w wózku lub rowerem. W skrajnych wagonach zaplanowano przestrzeń 

dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną także zamontowane 

wysuwane rampy, które zabezpieczą przestrzeń pomiędzy pociągiem 

a krawędzią peronu. W każdym wagonie będzie także miejsce na wózek 
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dziecięcy i rower. Jeden pociąg zabierze nawet 

1,5 tys. pasażerów. W zakresie rozwiązań przyjaznych 

środowisku naturalnemu zdecydowano się m.in. na 

system rekuperacji, czyli odzysku energii – pociągi 

podczas hamowania będą „oddawały” energię do 

sieci. Nazwę dla nowych składów, Varsovia, wybrali 

mieszkańcy Warszawy w konkursie. 

Na drugą połowę 2021 roku planowane jest 

dostarczenie pierwszych nowych pociągów. Za 

dostawę 45 pociągów konsorcjum firm Skoda 

Transportation i Skoda Vagonka otrzyma 

1,308 mld zł. Zakup pociągów jest dofinansowywany 

ze środków unijnych. 

Wiosną 2020 roku Szybka Kolej Miejska podpisała 

umowę z Newagiem S.A. na dostawę nowego 

taboru – 15 pojazdów o długości od 85 do 

95 metrów oraz 6 – o długości od 70 do 77 metrów. 

Będą to pociągi Impuls 2 w pełni dostosowane do 

potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania 

się, wyposażone w monitoring, nowoczesny system 

informacji pasażerskiej, kasowniki, automaty 

biletowe, hotspoty Wi-Fi, ładowarki USB 

i defibrylatory AED. Dostawy nowych pociągów 

będą realizowane w 2022 roku, a ostatnie przyjadą 

do Warszawy do końca listopada 2022 roku. Zostaną 

one skierowane do obsługi istniejących linii oraz 

planowanych nowych połączeń. 

Nowy tabor dla Warszawskiego Transportu Publicznego



Nowoczesny i przyjazny środowisku 
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Wraz z końcem 2020 roku zakończyły się dostawy 130 autobusów 

elektrycznych dla Miejskich Zakładów Autobusowych. Miejski operator 

dysponuje obecnie, z wcześniej zakupionymi pojazdami, 160 autobusami 

z napędem elektrycznym, co – pod względem liczby taboru elektrycznego 

– zapewnia Warszawie trzecie miejsce, po Moskwie i Londynie. 

Umowę na dostarczenie 130 autobusów elektrycznych podpisano 

w 2019 roku z Solaris Bus & Coach S.A. Są to przegubowe wozy 

wyposażone w klimatyzację, rozbudowany system informacji pasażerskiej 

oraz gniazda USB, z których można doładować urządzenia mobilne. Ich 

największą zaletą jest jednak to, że są ciche i nie emitują spalin. Dlatego 

zdecydowano, że – w ramach sieci Warszawskiego Transportu 

Publicznego – będą wykorzystywane przede wszystkim do obsługi Traktu 

Królewskiego otoczonego historyczną i zabytkową zabudową. 

Wraz z rozszerzaniem parku taborowego o autobusy elektryczne 

rozbudowywana jest infrastruktura niezbędna do ich eksploatacji. 

Ładowarki montowane są w zajezdniach, gdzie pojazdy doładowują 

baterie podczas nocnych przerw oraz na pętlach, z których autobusy 

korzystają podczas postojów między kursami. Wartość kontraktu to 

prawie 400 mln zł, przy czym dofinansowanie ze środków unijnych na 

zakup taboru i rozbudowę sieci ładowarek ulicznych wyniosło 180 mln zł. 

W ubiegłym roku Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowy na 

dostarczenie 160 autobusów gazowych. Kontrakt ze spółką Solaris Bus 

& Coach dotyczy 70 autobusów zasilanych gazem CNG – 40 o długości 

12 metrów i 30 przegubowych. Z firmą Autosan podpisano zaś umowę na 

90 autobusów o długości 18 metrów, zasilanych skroplonym gazem 

ziemnym. 

Nowe autobusy gazowe będą wyposażone zgodnie 

ze standardami obowiązującymi w Warszawskim 

Transporcie publicznym. Znajdą się w nich systemy 

klimatyzacji, monitoringu, elektronicznej informacji 

wewnętrznej i zewnętrznej, a także udogodnienia 

dla osób o ograniczonej sprawności w postaci miejsc 

dla wózków, żółtych poręczy i barierek, oznaczeń 

w alfabecie Braille'a i głosowych zapowiedzi 

przystanków. Zostaną także zamontowane 

ładowarki USB do urządzeń mobilnych. Kontrakt 

z Solarisem opiewa na 116,4 mln zł, a z Autosanem 

na 165 mln zł. Dostawy nowych autobusów 

napędzanych gazem rozpoczną się w 2021 roku 

i zakończą w kolejnym.

Nowy tabor dla Warszawskiego Transportu Publicznego



Nowoczesny i przyjazny środowisku 

Priorytety dla Warszawskiego Transportu Publicznego 

Rok 2020 – w zakresie uprzywilejowania pojazdów 

WTP – przyniósł nowe odcinki buspasów oraz 

większą liczbę skrzyżowań z zieloną falą dla tram-

wajów. 

Nowe buspasy wytyczono na Pradze-Północ na ulicy 

Radzymińskiej oraz na Mokotowie na ulicy Puław-

skiej. Praski pas dla pojazdów komunikacji miejskiej 

biegnie jednokierunkowo od ulicy Z. Jórskiego do 

skrzyżowania z ulicą Łodygową i Młodzieńczą. 

Mierzy około 1,7 km. Buspas w południowej części 

Warszawy wytyczono na obu jedniach pomiędzy 

węzłem „Wyścigi” i pętlą Metro Wilanowska. 

Z pasów tych mogą także korzystać karetki, pojazdy 

miejskiego transportu osób niepełnosprawnych, 

motocykle i taksówki. Warszawa ma najwięcej 

buspasów w Polsce – wydzielonych pasów ruchu 

(w tym tramwajowo-autobusowych) jest ok. 67 km.

W przypadku tramwajów, na 140 z ponad 250 skrzy-

żowań, przez które przejeżdżają składy, działa 

„zielona fala”. System wykrywa nadjeżdżające 

wagony i przełącza sygnalizację na skrzyżowaniu tak, 

by tramwaj – podjeżdżając do niego – nie czekał na 

zmianę świateł. W efekcie pasażerowie spędzają 

mniej czasu w podróży. Tramwaje Warszawskie 

odchodzą od droższego systemu bazującego na 

instalacjach montowanych na torach i pod nimi na 

rzecz systemu łączącego dane z czujników  przyto-

rowych oraz z nadajników satelitarnych GPS, zamon-

towanych we wszystkich tramwajach. System zielo-

nej fali oparty o nadajniki GPS i oprogramowanie 

Tramwajów Warszawskich działał w 2021 roku na 

11 skrzyżowaniach.

tyle kilometrów buspasów było dostępnych 
w Warszawie w 2020 roku 

tyle kilometrów pasów 
autobusowo-tramwajowych, 
czyli pasów, po których 
jednocześnie jeżdżą 
autobusy i tramwaje,
a pasażerowie korzystają ze 
wspólnych przystanków, 
było dostępnych 
w Warszawie w 2020 roku 

tyle kilometrów mierzy 
najdłuższy buspas 
w Warszawie i znajduje się on 
na ulicy Radzymińskiej oraz 
w al. „Solidarności”   
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Zielone parkingi



Zielone parkingi

Parkuj i Jedź – budujemy na Białołęce i Ursynowie 

Zarząd Transportu Miejskiego w 2020 roku 

podpisał umowy na projekty i budowę parkingów 

Parkuj i Jedź na Białołęce i Ursynowie na ponad 

350 miejsc postojowych. Gotowa jest koncepcja 

parkingu przy ostatniej wschodniej stacji M2 

– Bródno oraz koncepcja architektoniczna 

przebudowy parkingu Parkuj i Jedź Połczyńska. 

W 2019 i 2020 roku Zarząd Transportu Miejskiego 

podpisał umowy na zaprojektowanie i wybudowa-

nie parkingów w sąsiedztwie warszawskich stacji 

kolejowych Żerań i Jeziorki. 

Parking na Białołęce budowany jest w sąsiedztwie 

stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań. Będzie 

obiektem jednopoziomowym z co najmniej 

220 miejscami postojowymi dla samochodów 

osobowych, w tym czterema proc. przystosowa-

nymi do potrzeb osób z niepełno-sprawnościami 

oraz nie mniej niż 110 zadaszonymi stanowiskami 

dla rowerów. W 2020 roku przygotowywana była 

dokumentacja i rozpoczęły się pierwsze prace 

w terenie.

Parking przesiadkowy na Ursynowie powstaje przy 

stacji kolejowej Warszawa Jeziorki na linii 

radomskiej, w sąsiedztwie ulicy Karczunkowskiej. 

Będzie to parking jednopoziomowy 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 parkingach powstaną stacje ładowania 

pojazdów o napędzie elektrycznym. Zostanie 

zaprojektowany także układ paneli fotowolta-

icznych oraz innych ekologicznych rozwiązań, 

takich jak ogrzewanie wody poprzez panele 

słoneczne, pompy ciepła i gruntowe wymienniki 

ciepła. 

Zgodnie z umowami, prace nad oboma parkingami 

powinny zakończyć się w 2021 roku. 

Obydwie inwestycje są realizowane przy wsparciu 

funduszy z Unii Europejskiej. 

to liczba dostępnych na parkingach miejsc postojowych 
dla samochodów 

o tyle wzrośnie w 2021 roku liczba miejsc postojowych 
na parkingach P+R 

tyle parkingów P+R było dostępnych 
w Warszawie w 2020 roku 

2020 2021

4,5 tys.

+ 350

16

P
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Z dobrą energią

W 2020 roku Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił konkurs na  konce-

pcję architektoniczną przebudowy Parkuj  i Jedź Połczyńska. Ideą 

konkursu było opracowanie rozwiązań, które przemienią parking 

w miejsce „zielone”, przyjazne środowisku, wykorzystujące zasoby 

odnawialne i przyjazne lokalnej społeczności. 

Zgodnie z opracowaną koncepcją, parking zazieleni się. Kostka 

betonowa zostanie zastąpiona materiałem ażurowym, co umożliwi 
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wzrost trawy i zbieranie wody deszczowej. Grupy 

miejsc postojowych będą oddzielone nowymi 

nasadzeniami roślinnymi, a trawniki wzdłuż 

chodników staną się ogrodami deszczowymi. Na 

terenie parkingu zostaną także zainstalowane 

panele fotowoltaiczne, a zmagazynowana dzięki 

nim energia wykorzystana m.in. do oświetlenia 

parkingu oraz ładowania pojazdów elektrycznych. 

W parkingowym budynku zostanie zainstalowany 

centralny inteligentny system zarządzania. Połączy 

wewnętrzne instalacje i na podstawie zebranych 

informacji, m.in. o liczbie osób, temperaturze, 

ciśnieniu, wilgotności i nasłonecznieniu wewnątrz 

i na zewnątrz, porze dnia i dniu tygodnia będzie 

koordynował działanie instalacji tak, aby przy 

możliwie najniższym wydatku energetycznym 

osiągnąć optymalne warunki w budynku. Do 

ogrzewania i chłodzenia planowane jest użycie 

pomp ciepła z gruntowymi wymiennikami ciepła.

Nowatorskim pomysłem jest oddanie w weekendy 

części parkingu mieszkańcom okolicznych osiedli. 

Zielone parkingi



Z dobrą energią
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Będą oni mieli do dyspozycji park z łąkami kwietnymi i alejami spacero-

wymi. Planowana jest także aleja edukacyjna z poidłami dla ptaków, 

tablicami informacyjnymi, hotelami dla owadów i nieckami bioretencyj-

nymi. Znaczną część parku zajmie strefa rekreacyjna z trawnikiem 

pozwalającym organizować warsztaty, koncerty, ćwiczenia grupowe 

i pikniki. 

Ubiegły rok przyniósł kolejne stacje ładowania 

samochodów elektrycznych na parkingach Parkuj 

i Jedź. Po dwa punkty zainstalowano w obiektach: 

Połczyńska oraz Anin SKM i Wawer SKM. Cztery 

zamontowano na parkingu przy stacji metra 

Marymont. 

Pod koniec roku kierowcy mogli korzystać już 

z 26 punktów, znajdujących się – oprócz nowych 

lokalizacji – na parkingach: Młociny I i III, 

Al.Krakowska, Ursus-Niedźwiadek i Metro 

Stokłosy. 

Ładowanie pojazdów jest bezpłatne. Użytkownicy 

pojazdów elektrycznych mogą również złożyć 

wniosek o wydanie Karty Eko, pozwalającej na 

pozostawianie aut o takim napędzie na parkingach 

P+R również na noc, np. na czas ładowania baterii. 

Karty Eko są wydawane na dany samochód 

elektryczny, wyłącznie dla jednego parkingu P+R. 

Okres ich ważności to rok kalendarzowy.

Zielone parkingi



Przy ostatniej stacji

Na Bródnie powstają nowe stacje linii metra M2. Jednocześnie Zarząd 

Transportu Miejskiego planuje budowę parkingu Parkuj i Jedź przy 

ostatniej stacji wschodniego odcinka M2 – Bródno. 

Architekci przygotowali dla Zarządu Transportu Miejskiego koncepcję, 

do której uwagi mogli zgłaszać także mieszkańcy. Gotowa koncepcja 

zakłada powstanie dwóch budynków, połączonych podziemnym 

łącznikiem, na około 475 miejsc postojowych dla samochodów 

i 116 miejsc do parkowania dla rowerów. 

Parking P+R Bródno będzie przyjazny środowisku naturalnemu. Na 

części zadaszenia obu budynków, wchodzących w skład parkingu 

planowane jest zasadzenie roślin. Na dachu 

budynku A zamontowane będą panele fotowolta-

iczne, a na budynku B powstanie strefa odpo-

czynku dla mieszkańców. W pobliżu parkingu 

pozostanie też bazarek.

Przygotowana dokumentacja to: koncepcja, karta 

informacyjna przedsięwzięcia, kosztorysy 

inwestorskie i studium wykonalności. Są one 

częścią dokumentacji niezbędnej dla starania się 

o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. 

PPP – czyli parking w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

W 2020 roku Zarządowi Transportu Miejskiego, oprócz prac przy 

parkingach przesiadkowych, przypadła także rola prowadzenia budo-

wy parkingu podziemnego w ścisłym centrum miasta – pod placem 

Powstańców Warszawy. 

Wiosną Warszawa podpisała umowę na projekt i budowę parkingu 

podziemnego, który powstanie w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego. Umowa między m.st. Warszawą i firmą Immo Park 

Warszawa Sp. z o.o., spółką zależną Mota-Engil wiąże strony koncesją 

udzieloną na 40 lat. Miasto będzie właścicielem obiektu, ale koszty 
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budowy oraz zarządzania i utrzymywania przez ten 

okres czasu będzie ponosił koncesjonariusz. 

Będzie to czterokondygnacyjny obiekt na 

420 miejsc. Znajdą się na nim także stanowiska 

do ładowania samochodów elektrycznych i stojaki 

rowerowe. Planowany termin uruchomienia 

parkingu to 2024 rok.



Przystanki – budowaliśmy, remontowaliśmy i przestawialiśmy wiaty

Zarząd Transportu Miejskiego w 2020 roku wybudował 17 nowych 

przystanków i wyremontował 46. Jednocześnie ustawiono ponad 

70 nowych wiat przystankowych, w tym pięć w ramach projektów 

budżetu obywatelskiego.  

W 2020 roku – w ramach rozszerzania sieci infrastruktury przystan-

kowej oraz „przybliżania” Warszawskiego Transportu Publicznego do 

mieszkańców Warszawy – Zarząd Transportu Miejskiego wybudował 

17 nowych przystanków. Najwięcej – dziewięć powstało na Białołęce, 

trzy w Śródmieściu, dwa na Pradze-Południe oraz po jednym na 

Mokotowie, Targówku i w Wawrze. 

Największa inwestycja została zrealizowana na Białołęce. Na ulicy Cieś-

lewskich, wraz z przebudową ulicy i dostosowaniem jej parametrów do 

obsługi przez komunikację miejską, wybudowano siedem przystanków: 

Białołęka Dworska oraz pary przystanków – Areszt Śledczy Białołęka, 

Ogrody Przyjaciół i Warmińska. Nowym odcinkiem ulicy Cieślewskich 

pojechały autobusy linii 152. 

Ubiegły rok zakończono remontem 46 przystanków. Najwięcej – osiem 

przystanków wyremontowano na Ursynowie, po siedem na Bielanach 

i Ochocie, pięć na Mokotowie, cztery we Włochach, trzy na Pradze-

Południe, a po dwa na Bemowie i Woli oraz w Śródmieściu. Remonty 

przeprowadziliśmy także na Pradze-Północ i Targówku oraz w Ursusie, 

Wawrze i Wilanowie. 

Zakres prac remontowych był uzależniony od 

stanu technicznego przystanków – przede 

wszystkim były to naprawy lub wymiany 

krawężników oraz nawierzchni zatoki lub pasa 

postojowo-przejazdowego. 

W 2020 roku to na ponad 70 przystankach ustawio-

no wiaty. Blisko 30 ustawiliśmy sami, pozostałe to 

efekt nowych inwestycji drogowych – inwestorzy 

byli zobowiązani do postawienia wiat w uzgo-

dnionych z ZTM miejscach.

Nowe wiaty zamontowano m.in. na Bielanach, 

Pradze-Południe, Targówku i Ursynowie oraz 

w Ursusie i Wawrze. Pięć z nich – na przystankach 

Konotopska, Łukowska, Perkuna, Rozłucka 

i Szpital Grochowski była odpowiedzią na 

zwycięskie projekty budżetu obywatelskiego 

2020. Trzy ostatnie wyposażono w system oświet-

lenia z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych. 

To przyjazne środowisku rozwiązanie zapewnia 

oświetlenie gablot z informacją pasażerską. Po 

zmroku gabloty są oświetlane na poziomie wydaj-

ności 50 proc., a po pojawieniu się pod wiatą 

pasażerów źródło światła rozjaśnia się do 100 proc. 

wydajności. 

W ubiegłym roku przeniesiono także 19 używa-

nych, ale w dobrym stanie technicznym wiat 

z niewykorzystywanych przystanków na te 

cieszące się popularnością. Cztery wiaty trafiły na 

Targówek, z po dwie na Bielany, Bemowo i Pragę-

Południe. Pojedyncze egzemplarze zamontowano 

na: Białołęce, Mokotowie, Pradze-Północ i Woli  

oraz w Śródmieściu, Rembertowie, Wawrze, 

Wilanowie i we Włochach. 

W  przypadku czterech przystanków: Conrada-

Szkoła, Lercha, Ostródzka-Szkoła i Żerań Wsch. 

ustawienie na nich wiat przystankowych było 

odpowiedzią na projekty zgłoszone w ramach 

budżetu obywatelskiego 2021. Projekty te zostały 

poddane głosowaniu, ale nie uzyskały liczby 

głosów niezbędnej do ich realizacji. Zdecydowa-

liśmy jednak o ich realizacji w choćby częściowym 

zakresie. W miejsca wskazane przez mieszkańców 

przestawiono wiaty z nieużywanych obecnie 

przystanków. 

stołecznych przystanków

jest wyposażonych w wiaty     

z tylu przystanków korzystali 
w Warszawie pasażerowie 
WTP w 2020 roku     

tyle nowych przystanków 
wybudował w 2020 roku
Zarząd Transportu Miejskiego  

17

4 tys.

6,5 tys.

tyle 
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Razem tworzyliśmy Warszawski Transport Publiczny  

Rada WTP i Forum Pasażerów 

W 2020 roku kontynuowały pracę inicjatywy Zarządu Transportu 

Miejskiego powołane w 2018 roku – Rada Warszawskiego Transportu 

Publicznego i Forum Pasażerów. 

Rada WTP odbyła siedem posiedzeń oraz przygotowała i przekazała 

dyrektorowi ZTM rekomendacje dotyczące: przejrzystości 

rozpatrywania przez ZTM wniosków pasażerów dotyczących zmian tras 

linii komunikacyjnych; ekologicznych, edukacyjnych i promocyjnych 

działań ZTM; działań związanych z pandemią; zapewnienia 

równoprawnego korzystania wszystkim osobom z transportu 

publicznego oraz bezpiecznego korzystania z WTP. Posiedzenia, 

z powodu epidemii organizowane były w sposób zdalny. 

Rada Warszawskiego Transportu Publicznego jest miejscem wymiany 

opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych 

środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu 

Publicznego. W jej skład wchodzą przedstawiciele grup: społecznej, 

ekologicznej, biznesowej, samorządowej i naukowej. 

Podczas zeszłorocznego spotkania członków 

Forum Pasażerów zaprezentowano wyniki badania 

satysfakcji pasażerów z połowy 2019 roku. 

Rozmawiano także o nowej stronie wtp.waw.pl 

oraz aplikacjach mobilnych ułatwiających 

korzystanie z transport zbiorowego. 

Forum Pasażerów jest grupą osób otwartych, 

kreatywnych oraz pragnących aktywnie 

i bezinteresownie uczestniczyć w tworzeniu 

najlepszych rozwiązań dla komunikacji miejskiej 

w aglomeracji warszawskiej. W ramach forum 

pracują przedstawiciele: rodziców z małymi 

dziećmi, osób z niepełnosprawnościami, seniorów 

oraz osób mieszkających w różnych części miasta 

i aglomeracji.

Konsultacje społeczne 

tyle osób wzięło udział w spotkaniach zorganizowanych 
w ramach konsultacji społecznych poświęconych 
organizacji komunikacji miejskiej po uruchomieniu 
nowych stacji M2 na Woli 

680

Wiosną 2020 roku oddano do użytku kolejne wolskie stacje drugiej linii 

metra – Płocka, Młynów i Księcia Janusza. Wraz z rozbudową 

przyjaznego środowisku i szybkiego środka transportu, jakim jest metro 

standardowo wprowadzane są zmiany w funkcjonowaniu komunikacji 

naziemnej, tak by ostateczny układ ułatwiał dojazd do podziemnej 

kolei. Warszawskim standardem są spotkania i rozmowy z mieszkań-

cami i wypracowanie wspólnych komunikacyjnych rozwiązań, które 

będą atrakcyjne dla jak największej liczby pasażerów WTP. 

Konsultacje społeczne dotyczące układu 

komunikacyjnego po uruchomieniu kolejnego 

zachodniego odcinka M2 rozpoczęły się w grudniu 

2019 roku i trwały do lutego 2020 roku. Z propo-

zycją zmian pasażerowie mogli zapoznać się m.in. 

na stronie internetowej WTP oraz w mediach. 

Zorganizowano czat z dyrektorem Zarządu 

Transportu Miejskiego oraz punkty konsultacyjne 

na Woli, Bemowie i Bielanach oraz w Śródmieściu 

i siedzibie ZTM, w których dyżurowali pracownicy 

ZTM. Podsumowując – konsultacje trwały 68 dni, 

w spotkaniach wzięło udział łącznie 680 osób, 

które rozmawiały z pracownikami ZTM 33 godziny 

i wypełniły 483 ankiety. Dodatkowo do ZTM 

wpłynęło prawie 3,7 tys. e-maili dotyczących 

proponowanych zmian. 

Ostatecznie wspólnie wypracowano docelowy 

układ komunikacyjny bazujący na linii metra 

w dojeździe z Woli i Bemowa do centrum miasta. 

Jednocześnie utrzymano wybrane bezpośrednie 

połączenia pomiędzy Wolą i Bemowem i centrum 

oraz połączenia międzydzielnicowe. 
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Warszawa turystycznie 

O ostatecznym kształcie zeszłorocznych Warszawskich 

Linii Turystycznych zadecydowała – podobnie jak 

w przypadku wielu innych miejskich aktywności 

– epidemia koronawirusa. Uruchomiono je z opóź-

nieniem, czyli nie tradycyjnie w maju, ale dopiero 

w lipcu i sierpniu. 

Brzegi Wisły połączyły trzy promy, na stołeczne ulice 

wyjechały autobusy jednej i tramwaje dwóch 

specjalnych linii. Pod Warszawą można się było wybrać 

na przejażdżkę Piaseczyńsko-Grójecką Koleją 

Wąskotorową. 

Przez Wisłę można było przeprawić się w trzech 

miejscach: między Cyplem Czerniakowskim a Saską 

Kępą, wzdłuż mostu Józefa Poniatowskiego do 

Stadionu PGE Narodowego i między Podzamczem 

Fontannami a ZOO. 

Autobusy linii 100 kursowały po najatrakcyjniejszych historycznie 

i architektonicznie częściach Warszawy – wyruszały z centrum, 

przejeżdżały w sąsiedztwie Starego Miasta, mostem Śląsko-Dąbrow-

skim na Pragę, następnie wracały do Śródmieścia mostem Józefa 

Poniatowskiego i po „odwiedzeniu” fragmentu Traktu Królewskiego 

docierały do punktu startowego. Tramwaje linii T początkowo 

– z powodu prace remontowych na Ochocie – zaczynały kursy przy 

Metrze Marymont i po  „zrobieniu kółeczka” po 

Żoliborzu, Pradze i Woli wracały do Metra Mary-

mont. Po zakończeniu remontu skierowano je 

na stałą trasę z placu G. Narutowicza przez most 

Józefa Poniatowskiego na Pragę i z powrotem do 

Śródmieścia i na Ochotę przez most Śląsko-Dąbro-

wski. Jednocześnie uruchomiono drugą tramwa-

jową linię turystyczną – 36, którą można było 

wybrać się na przejażdżkę z placu G. Narutowicza 

na Żoliborz wzdłuż ulic: Filtrowej, Marszałkowskiej, 
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Warszawa turystycznie 
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A. Mickiewicza i J. Słowackiego. Do obsługi linii 

100 i N skierowane zabytkowe wozy. 

Pociągi Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolejki Wąskotorowej 

zabierały chętnych na wycieczkę z Piaseczna przez 

Zalesie Dolne, Gołków, Głosków, Runów i Złotokłos do 

Tarczyna i z powrotem. W drodze powrotnej pociągi 

zatrzymywały się w Runowie, gdzie przygotowano 

miejsce do biesiadowania i zabawy, wiaty ze stołami 

i miejsce na ognisko. 

Rok 2020 był kolejnym rokiem, podczas którego 

Zarząd Transportu Miejskiego zachęcał  warszawiaków 

i turystów do zwiedzania Warszawy z serwisem 

www.zielonamapa.pl. 

Jest to to mapa aglomeracji warszawskiej 

z zaznaczonymi  50 „zielonymi” miejscami, w tym 

lasami, rezerwatami, parkami i jeziorami. Na mapie 

zamieszczono także wskazówki, jak dojechać do 

wybranych miejsc Warszawskim Transportem 

Publicznym. Ważną część „Zielonej mapy” stanowią 

„Rośliny dla miasta”. To lista gatunków, wybranych 

przez ekspertów z Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie, które warto sadzić, by oddychać czystszym powietrzem, ale też 

takich które dobrze sobie radzą w przestrzeni miejskiej.
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Ponad 180 mln odwiedzin   

Nie mniej ważne od organizowania sprawnej, punktualnej i jak 

najpełniej odpowiadającej potrzebom mieszkańców aglomeracji 

komunikacji miejskiej jest bieżące informowanie o niej. 

Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi dwie strony internetowe – 

wtp.waw.pl i ztm.waw.pl oraz profile WTP w mediach 

społecznościowych. Strona wtp.waw.pl jest zbiorem wszystkich 

niezbędnych dla pasażerów informacji o funkcjonowaniu komunikacji 

miejskiej w aglomeracji warszawskiej. Pasażerowie najczęściej 

korzystają z rozkładów jazdy i informacji taryfowych. Na stronie 

ztm.waw.pl można znaleźć informacje o działaniach ZTM, m.in. na 

temat miejskich inwestycji z zakresu transportu zbiorowego, 

użytkowników śledziło nasze profile 
w mediach społecznościowych 

tyle odwiedzin odnotowaliśmy w 2020 roku na naszych 
stronach internetowych 

77 tys.

182 mln

postępowań przetargowych oraz ofert pracy. 

W 2020 roku na stronie WTP opublikowano 

313 komunikatów i odnotowano prawie 170 mln 

odwiedzin. Na stronie ZTM pojawiło się 

158 nowych komunikatów, a odwiedziło ją 

ponad 12,3 mln osób. 

Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą 

się profile WTP w mediach społecznościowych, na 

których osoby korzystające z komunikacji miejskiej 

mają stały dostęp do na bieżąco aktualizowanych 

informacji o funkcjonowaniu Warszawskiego 

Transportu Społecznego. W 2020 roku WTP był 

obecny na Facebooku, Twitterze, Instagramie 

i YouTube'ie. Informacje były śledzone przez 

prawie 77 tys. użytkowników mediów społeczno-

ściowych – prawie 45,5 tys. na Facebooku, prawie 

25,4 na Twitterze, ponad 4 tys. na Instagramie 

i ponad 1,8 tys. na YouTube'ie. 

W 2020 roku z powodu epidemii zawiesiliśmy 

lekcje wychowania komunikacyjnego w szkołach, 

nie było pikników, nie odbyły się Dni Transportu 

Publicznego. Przygotowywane zostały materiały 

informacyjne o bezpiecznym korzystaniu 

z komunikacji zbiorowej w czasie epidemii 

koronawirusa – o limitach pasażerów w pojazdach 

oraz konieczności zasłaniania nosa i ust 

maseczkami i zachowywania dystansu. Spoty 

i plansze były wyświetlane na monitorach 

w pojazdach transportu publicznego oraz na 

stronach internetowych i profilach WTP w mediach 

społecznościowych. 
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Rozkłady jazdy na wyciągnięcie… smartfona  

W ubiegłym roku przystanki Warszawskiego Transportu Publicznego 

wyposażono w rozwiązania, które umożliwiają szybkie i wygodne 

sprawdzenie rozkładów jazdy - dla tramwajów w czasie rzeczywistym 

– w smartfonach. 

W pierwszej kolejności na przystankach zaczęły pojawiać się naklejki 

z kodem QR. Kod ten – po zbliżeniu do niego telefonu komórkowego 

– przenosi na stronę internetową WTP z rozkładem jazdy dla danego 

przystanku. Pasażer może łatwo zorientować się, który autobus 

przyjedzie najszybciej, czy też o której będzie ten, na który czeka, bez 

konieczności przeglądania wielu rozkładów w gablocie przystankowej. 

Jesienią na przystankach tramwajowych Tramwaje 

Warszawskie umieściły dodatkowe „rozkładowe” 

naklejki bazujące na technologii NFC. Wystarczy 

zbliżyć do nich telefon, a na ekranie wyświetla się 

informacja, za ile minut przyjadą kolejne tramwaje. 

Udogodnienie to jest możliwe dzięki systemowi 

wykorzystywanemu przez Tramwaje Warszawskie, 

bazującemu na informacjach z satelitarnych 

nadajników GPS umieszczonych w tramwajach. 

System zbiera dane o położeniu tramwajów, 

przetwarza je, a następnie udostępnia pasażerom, 

którzy mogą sprawdzić, za ile w czasie 

rzeczywistym przyjedzie pojazd, na który czekają.
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Karwowski i Maliniak wrócili na Ursynów   

W 2020 roku Zarząd Transportu Miejskiego już po 

raz kolejny koordynował realizację komunika-

cyjnych projektów z budżetu obywatelskiego. 

Latem na stacji metra Ursynów wykonano mural 

z wizerunkiem bohaterów serialu „Czterdzies-

tolatek” – inż. Stefana Karwowskiego i technika 

Romana Maliniaka. Byli oni fikcyjnymi budowni-

czymi sztandarowych PRL-owskich warszawskich 

inwestycji lat 70. XX wieku – Dworca Centralnego, 

Trasy Łazienkowskiej i osiedla Ursynów. W filmie 

w rolę inż. Stefana Karwowskiego wcielił się 

Andrzej Kopiczyński, a Romana Maliniaka – Roman 

Kłosowski.
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Komunikacja miejska 
w czasie pandemii  

Epidemia koronawirusa zmieniła życie społeczne w Polsce. Warszawski 

Transport Publiczny także musiał dostosować się do nowej rzeczywistości. 

Przez cały czas epidemii działaliśmy na pełnych obrotach – prowadzący 

pojazdy, nadzór ruchu, pracownicy Punktów Obsługi Pasażerów pracowali 

aby podróże WTP były bezpieczne i sprawne.



Komunikacja miejska w czasie pandemii

Komunikacja miejska w czasie pandemii  

Od marca, kiedy wprowadzono w Polsce stan 

epidemii, Zarząd Transportu Miejskiego wspólnie 

z operatorami wypełniał zalecenia rządowych 

rozporządzeń ograniczających liczbę pasażerów, 

mogących jednocześnie podróżować pojazdami 

komunikacji zbiorowej. Na zewnątrz i w środku 

pojazdów oraz na elementach infrastruktury 

komunikacyjnej umieszczono informacje o dopu-

szczalnej liczbie pasażerów oraz o konieczności 

zasłaniania nosa i ust i zachowywaniu bezpie-

cznego dystansu od innych. 

Pracownicy komunikacji z wielką powagą podeszli 

do zapewnienia pasażerom podróżowania 

w możliwie jak najbezpieczniejszych warunkach. 

Wszystkie pojazdy WTP były regularnie myte 

i dezynfekowane. Na stołeczne ulice – mimo 

zdecydowanie mniejszej niż zwykle liczby 

pasażerów – wysyłano maksymalną liczbę 

autobusów, tramwajów oraz pociągów metra 

i Szybkiej Kolei Miejskiej. Zrezygnowano 

z konieczności używania przycisków do otwierania 

drzwi, a osoby prowadzące pojazdy zostały 

zobowiązane do zatrzymywania się standardowo 

na przystankach na żądanie oraz otwierania drzwi 

na wszystkich przystankach, aby zapewniać stałą 

wymianę powietrza. 

Analizowaliśmy dane z systemów zliczania 

pasażerów, aby w razie konieczności do obsługi 

najpopularniejszych linii kierować dodatkowe 

wozy. Pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego 

byli stale obecni na mieście, w najpopularniejszych 

społecznych dotyczących organizacji

- 40 %

2019 2020

o tyle procent mniej pasażerów, w porównaniu
z rokiem 2019, skorzystało z WTP w 2020 roku 

tyle dostępnego taboru – mimo zdecydowanie 
mniejszego zainteresowania ze strony pasażerów – 
wysyłaliśmy na miasto, aby zapewnić bezpieczną 
podróż 

tylu pasażerów odwiedziło mobilne Punkty Obsługi 
Pasażerów  

100 %

6251
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„komunikacyjnie” miejscach. Reagowano na bieżąco – na trasy 

wyjeżdżały dodatkowe autobusy, korygowane były rozkłady jazdy. 

W reżimie sanitarnym czynne były POP-y i dodatkowo uruchomiliśmy 

punkty mobilne, czyli autobusy, w których od czerwca do września 

można było załatwić większość „pasażerskich” spraw. Autobusy 

dyżurowały w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych, centrów 

handlowych, a pod koniec wakacji przy szkołach i uczelniach wyższych. 

A dla tych pasażerów, którzy przestali korzystać z transportu 

publicznego wprowadziliśmy możliwość zawieszania ważności biletów 

długookresowych. Można to zrobić maksymalnie trzy razy w roku za 

pośrednictwem strony internetowej WTP. Odzyskanie niewykorzy-

stanych dni jest możliwe w każdej chwili, wystarczy tylko odwiedzić 

jeden z Punktów Obsługi Pasażerów. Mimo epidemii udało się także 

otworzyć nowy Punkt Obsługi Pasażerów na stacji drugiej linii metra 

Księcia Janusza oraz kolejnych sześć punktów Kodowania Biletów 

Metropolitalnych w miejscowościach podwarszawskich – Ożarowie 

Mazowieckim, Kobyłce, Piastowie, Wołominie, Sulejówku i Radzyminie.

Jedyne ograniczenia w funkcjonowaniu Warszawskiego Transportu 

Publicznego, na jakie zdecydowano się podczas epidemii, dotyczyły 

nocnych kursów metra oraz linii i kursów szkolnych. W ostatni weekend 

listopada 2020 roku zawieszono nocne kursy metra z piątków na 

soboty i z sobót na niedziele. Było to spowodowane zdecydowanym 

spadkiem liczby pasażerów podróżujących w weekendowe noce 

podziemną koleją. Zainteresowanie nocnym metrem – po wprowa-

dzeniu w październiku 2020 roku restrykcyjnych 

obostrzeń w funkcjonowaniu miasta – utrzymy-

wało się na poziomie 24 proc. liczby pasażerów 

w porównaniu do analogicznego okresu 

w 2019 roku. Do dyspozycji pasażerów pozostała 

rozbudowana nocna komunikacja autobusowa. 

Na czas przeniesienia edukacji szkolnej do domów 

zawieszono także kursowanie autobusów linii 

szkolnych, kursów szkolnych oraz podjazdów pod 

szkoły. W końcu roku zmieniona została często-

tliwość kursowania tramwajów w całej sieci 

– w godzinach szczytu z 4 na 5 minut lub z 8 na 

10 minut.

Pod koniec ubiegłego roku Warszawa podjęła 

także działania wspomagające obciążoną epidemią 

służbę zdrowia. Dwa miejskie autobusy przysto-

sowano do przewozu osób chorych na korona-

wirusa do tymczasowego szpitala na stadionie PGE 

Narodowym. Autobusy odpowiednio przebudo-

wano i wyposażono – zainstalowano stanowiska 

z tlenem oraz ściankę odgradzającą kabinę 

kierowcy od przedziału pasażerskiego. Specjalne 

autobusy wyruszały w kursy z chorymi dwukrotnie. 
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