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1. Wstęp 
 
 Polska to piękny kraj z burzliwą historią, z której możemy być dumni. Zabory, 

wojny, a później lata komunizmu spowodowały jednak, że nasza ojczyzna nie 

rozwinęła się tak, jak powinna. Liczne zawirowanie dotyczyły również 

poszczególnych miast. Miano miasta stołecznego Warszawa otrzymała w 1596r. 

(formalnie w 1952r.), kiedy to jak powszechnie wiadomo, król Zygmunt III Waza 

przeniósł się z grodu Kraka po pożarze Wawelu do Zamku Królewskiego.  

W średniowieczu nowo wybrana stolica stała się ważnym ośrodkiem nauki  

i kultury. Rozwijała się w błyskawicznym tempie. Liczna szlachta i duchowieństwo 

chętnie osiedlali się tutaj oczarowani pięknem miasta, a także bliskością dworu. 

Bogaci magnaci skupowali podwarszawskie wioski i wsie, i tworzyli kolejne folwarki, 

przyczyniając się do przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Do Warszawy 

przyjeżdżali również znakomici artyści, architekci, inżynierowie, którzy niemalże od 

razu zapragnęli tworzyć swe dzieła o i dla stolicy. 

Po latach panowanie Sasów w Polsce nadeszły czasy stanisławowskie. Mimo 

że to wtedy nastąpił największy rozwój miasta, rządy Stanisława Augusta 

Poniatowskiego doprowadziły do unicestwienia nie tylko Warszawy, ale i całej 

Rzeczypospolitej. Jego niepewne decyzje przyczyniły się do przyspieszenia ofensywy 

zaborów na ziemie naszego kraju. 

Mogłoby się wydawać, że po zaborach nic gorszego Warszawy nie może 

spotkać. Niestety, można chyba stwierdzić, że los uwziął się na to miasto. Rozpoczęła 

się II wojna światowa. Warszawiacy jako jedyni postanowili postawić opór Niemcom. 

Mimo że powstanie upadło, pokazaliśmy innym nasze zaangażowanie w wyparcie 

wroga z Polski. Jednak Niemcom, co oczywiste, takie wystąpienie się nie spodobało. 

Nakazali całkowicie zniszczyć miasto. Po ich akcji centrum Warszawy praktycznie 

przestało istnieć, a pobliskie tereny bardziej przypominały ruiny niż obszary 

mieszkalne. 

Po wojnie nastąpiła błyskawiczna odbudowa stolicy. Mówiło się, że: „Cały 

naród buduje swoją stolicę”. Patrząc dzisiaj na efekty tej pracy, można powiedzieć, że 

wyszła raczej lepianka, a nie pałac. Projektując w pośpiechu, architekci ówczesnej 
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Warszawy popełnili szereg błędów, które dają nam się we znaki do dziś. Ich 

największym błędem był brak perspektywicznego myślenia. Zapewne w ich 

założeniach Warszawa nigdy nie miała się stać ogromną metropolią. 

Chociaż dziś Warszawa jest w miarę nowoczesnym miastem, to nie brak jej 

mankamentów, które dyskwalifikują ją już na starcie w walce o tytuł europejskiej 

metropolii. Mowa tu choćby o komunikacji, która jest tematem mojej pracy. 
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2. Problem 
 
2.1 Geneza problemów komunikacyjnych w Warszawie 
  
 Jak wspomniałem we wstępie, problemy komunikacyjne w Warszawie nie 

zaczęły się niedawno. Źle podejmowane decyzje na przestrzeni kilkudziesięciu lat 

sprawiły, że miasto w godzinach szczytu jest kompletnie sparaliżowane. Ale  

w międzyszczycie i wieczorami nie jest wcale lepiej. Jednak nie można wszystkiego 

zrzucić na wady PRL-owskiego systemu. Przecież od upadku komunizmu minęło 20 

lat, a podróżując po warszawskich drogach, mamy wrażenie jakby w tej dziedzinie 

niewiele się zmieniło. 

 Gdy mieszkamy w starym, rozpadającym się domu, chcemy się jak najszybciej 

przeprowadzić do nowoczesnego lokum. Z warszawskimi urzędnikami było podobnie. 

Wszyscy widzieli, w jakim stanie jest stołeczna komunikacja miejska, drogi. Oni też 

chcieli zmian. Jednak na tym „chcieli” się skończyło. Może nie ma im się co dziwić. 

Przecież każdy z nas wie, że lepiej kłócić się o pieniądze, niż walczyć o nowe 

inwestycje, aby poprawić warunki egzystencji warszawiaków. Ile to razy w kolejnych 

spotach mogliśmy usłyszeć o inwestycjach, jakie zostaną zrealizowane, kiedy 

wybierzemy dane ugrupowanie. Aż dziw bierze, że specjaliści od marketingu jeszcze 

nie zauważyli, że Polacy to ludzie myślący i nie dadzą się przez nich nabierać w tak 

prymitywny sposób. 

Kolejnym i chyba najważniejszym powodem braku wyraźnych inwestycji na 

mapie Warszawy jest prawo, które doskwiera nam wszystkim. Gdy powstał projekt, 

np. drogi, są pieniądze, wszystkie pozwolenia i można już zacząć budować, wtedy 

nagle wszystko się zatrzymuje. Dlaczego? Bo jakaś spółka „X” ma jakieś 

zastrzeżenia, co do uczciwości przetargu, albo trasa przechodzi przez skupisko 

mrówek. Wystarczyłoby tylko zmienić kilka przepisów, a naprawdę w ciągu kliku lat 

nie tylko Warszawę, ale i większość miast Polski można by spokojnie zacząć 

porównywać do największych europejskich metropolii pod względem zaawansowania 

gospodarczego, komunikacyjnego czy też kulturalnego. 
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2.2 Problem dziś 
 
 Przyjeżdżając nocą do Warszawy można by się zdziwić, o jakich problemach 

jest w tej pracy mowa. Przecież w tym czasie w stosunkowo szybki sposób można się 

dostać z punktu A do B. Większość dróg co najmniej dwupasmowa, przyjazna 

sygnalizacja, która nie pozwala nam czekać na skrzyżowaniach dłużej niż klika 

chwil… Gdy nie mamy samochodu, również nie ma się czym przejmować. Warszawa 

posiada jeden z najlepiej rozwiniętych systemów komunikacji zbiorowej nocnej  

w Europie. Korzystając z popularnych „N”-ek (autobusy nocne w Warszawie 

oznaczane są w następujący sposób, np. N45), możemy dojechać praktycznie w każdy 

zakątek miasta. Jednak czar pryska, gdy wzejdzie słońce. 

 Aby w najbardziej przejrzysty sposób pokazać skalę problemu, najlepiej 

będzie, gdy przedstawię sytuację ludzi, którzy chcą się dostać do uczelni lub pracy 

korzystając z różnych środków transportu. 

 

Jak widać, najwięcej warszawiaków korzysta z własnego środka transportu. 

Oczywiście, nie ma im się co dziwić. Lepiej jest przecież dojechać do pracy w sposób 

komfortowy, aniżeli doświadczyć ścisku w autobusie czy tramwaju. Jednak nie jest to 

najlepszy sposób podróżowania po Warszawie. Jeżdżąc samochodem po stolicy, 

możemy doświadczyć istnego „wyścigu szczurów”. W godzinach szczytu 

„rywalizujemy” o wolne miejsce w kolejce chociażby do opuszczenia skrzyżowania, 

nie tylko z innymi autami, ale i z autobusami czy też motocyklistami i rowerzystami, 

których obecność na drogach jest skrajnie niebezpieczna.   

Samochodu  50,1  

Roweru  2,9  

Transportu publicznego  41,9  
Osoby 

korzystające z [%]  
Innych środków 

transportu  
5,1  
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Gdyby drogowa mapa Warszawy wyglądała w powyższy sposób, śmiem 

twierdzić, że ilość zatorów zmniejszyłaby się o co najmniej 50%. Jednak tak nie jest. 

Część dróg z tej mapki jest już zbudowana albo niedługo zostanie oddanych do 

użytku, ale to ciągle jest kropla w morzu potrzeb. Największym problemem jest brak 

obwodnicy Warszawy (drogi zaznaczone na czerwono). Ich brak powoduje, że 

samochody mające za docelowe inne miasto niż stolica i tak muszą przez nią 

przejechać, co sprawia, że kolejni kierowcy, którzy najczęściej nie znają drogi, 

blokują najważniejsze arterie miasta. Gorzej wygląda sprawa, jeśli chodzi  

o samochody ciężarowe i TIR-y. Obecność ciężarówek na większości warszawskich 

ulic jest zakazana. Jednak wielu ludzi wyznaje zasadę, że prawo jest po to, aby je 

łamać albo choć trochę nagiąć. A wystarczy przecież jeden TIR, który zatarasowałby 

ul. Dźwigową przed wiaduktem kolejowym i połączenie między Bemowem  

a Ursusem i dalszymi dzielnicami nie istnieje. 

Jeśli już warszawiacy są ludźmi tak wygodnymi i wolą korzystać z własnych 

samochodów, mogliby zauważyć pewną prawidłowość. W stolicy zarejestrowanych 

jest około 1,1mln samochodów. Ponad 60% z nich służy za środek transportu dla 
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jednej osoby. Gdyby pan „X” zabrał ze sobą, np. żonę i tak samo postąpiłoby chociaż 

50% samotnych kierowców, to można by zmniejszyć ilość pojazdów o ok. 330tys. 

Jest to już liczba robiąca wrażenie. 

Problemem jest też centrum dostępne dla wszystkich użytkowników  

(z wyłączeniem Krakowskiego Przedmieścia). Oczywistym jest, że nie można 

zablokować centrum całkowicie dla samochodów prywatnych. Niektórzy ludzie 

wykonują zawody, np. hydraulicy, które wymagają dostępu do każdego punktu  

w mieście. Mało kto wyobraża sobie przecież człowieka z kilkoma walizkami 

pełnymi kluczy i rurą pod ręką w zatłoczonym autobusie. Skoro płatne parkowanie na 

ważniejszych ulicach nie odstrasza kierowców, można by się zastanowić nad innymi 

opłatami. 

Z innych problemów skutecznie uprzykrzających życie kierowcy należy 

wspomnieć o szerokości niektórych dróg w mieście. Najwięcej tego typu 

„niespodzianek” kierowcy mogą znaleźć w Ursusie i starej części Mokotowa. Już nie 

będę mówił, że są niektóre miejsca, gdzie koło siebie nie zmieszczą się dwa autobusy. 

Gorszym problemem jest fakt, iż za główną ulicę dzielnicy uważa się jednopasmową 

drogę, która co chwilę przecinana jest przez inną lub musi skręcać, bo nagle wyrósł 

dom.  

I w tym momencie można mieć za złe rządzącym Warszawą w ubiegłym stuleciu, że 

wykazali się taką krótkowzrocznością. Teraz ciężko jest w wielu przypadku 

cokolwiek zrobić, gdyż brakuje miejsc do wytyczenia nowych tras. 

Mankamentem okazał się też najnowszy nabytek warszawskiego ratusza, czyli 

system sterowania ruchem. Oczywiście automatyczny. Miał on zmniejszyć ilość 

korków na stołecznych drogach, a w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Często 

Czy podwyższenie opłat parkingowych spowoduje zmniejszenie natężenia 
ruchu w centrum miasta?

56%34%

10%
Tak
Nie
Nie mam zdania
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się zawiesza, powodując ogromne zatory, a także wpływa na pogorszenie 

bezpieczeństwa na i tak niebezpiecznych warszawskich skrzyżowaniach, które na 

szczęście są zastępowane (w miarę możliwości) estakadami. 

Jeśli chodzi o transport publiczny, to jego największym problem są 

paradoksalnie kierowcy samochodów i innych pojazdów. O ile do sieci autobusów  

i tramwajów nie ma większych zastrzeżeń (metro to inna sprawa), to właśnie inni 

uczestnicy ruchu wpływają na negatywny obraz komunikacji miejskiej. Ile to razy 

byliśmy świadkami, że kierowca „osobówki” nie pozwolił autobusowi wyjechać  

z zatoki czy bezpardonowo stanął na przystanku utrudniając dotarcie do niego 

„czerwoniakowi”, a wystarczyłoby na chwilę zjechać na inny pas (o ile takowy 

będzie). 

Analizując powyższy wykres nie trudno wywnioskować, że Warszawie brakuje 

specjalnie wydzielonych pasów dla komunikacji – autobusów a także tramwajów, 

gdyż kierowcy samochodów nagminnie wjeżdżają na torowiska, by „sprytnie” ominąć 

korek. Niestety, niektóre torowiska są przystosowane do ruchu samochodowego 

(podłoże asfaltowe), co uniemożliwia tramwajom wywiązywania się z roli 

najszybszego (po metrze) środka transportu w mieście (przykładem jest  

ul. Młynarska). 

 Kolejna sprawa dotyczy metra. Po 25 latach wreszcie ukończono pierwszą  

i jedyną linię kolejki podziemnej. I całe szczęście, gdyż kolejne miesiące zwłoki 

spowodowałyby niesamowity paraliż na coraz to nowo otwieranych osiedlach  

w północnej części stolicy. Niestety, urzędnicy chyba zbytnio zaaferowali się tym 

sukcesem i zapomnieli, że im dłuższa trasa, tym więcej pociągów potrzeba. 

15
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 Chętnych do podróżowania metrem nie brakuje. Codziennie jest to około 500 

tys. osób. Do ich dyspozycji znajduje się średnio 27-29 pociągów (z puli 36; nie 

wszystkie są w ruchu ze względu na usterki i wielorakie przeglądy techniczne, które 

są niezwykle długie – aby nowe, rosyjskie składy z Wagonmaszu mogły zostać 

dopuszczone do ruchu musiało minąć ok. 5 miesięcy. Wszystko poszłoby szybciej, 

gdyby nie absurdalne przepisy) dziennie. Dlatego nietrudno sobie wyobrazić, do 

jakich dantejskich scen dochodzi codziennie w godzinach szczytu na stacjach metra. 

Niewyobrażalny ścisk powoduje, że wiele osób czeka na kolejny skład, tworząc na 

peronach ogromne zamieszanie. 

 Ostatnim omawianym środkiem transportu, jeśli tak to można nazwać, jest 

rower, skuter oraz… nogi. Nie ma co ukrywać, Warszawa jak i cała Polska to nie 

druga Holandia. Tutaj jadąc rowerem, nie możemy się poczuć jak król szos. 

Trafniejsze jest raczej stwierdzenie, że jeżdżąc naszym jednośladem po stołecznych 

drogach, jednocześnie stawiamy nasze życie na szali. Stajemy się również obiektem, 

na którym kierowcy wszelakiej maści wyładowują swoje, niestety, nie najlepsze 

emocje. Kierowcy motocykli i skuterów są dodatkowo znienawidzeni ze względu na 

ich niebezpieczne slalomy między samochodami. Jednak kierowcy większych 

pojazdów bardziej martwią się nie o życie „motoromaniaków”, ale chociażby  

o lusterka własnego pojazdu. 

 Ciężko więc jest namówić warszawiaków na zamianę auta na rower. 

Przyczynia się także do tego uboga sieć ścieżek rowerowych. 

 

„Sieć infrastruktury rowerowej w Warszawie składa się z 5 głównych szlaków 

 i licznych ścieżek rowerowych prowadzonych przeważnie wzdłuż głównych traktów 

komunikacyjnych. Ich łączna długość wynosi ponad 100km. Pod względem tego 
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rodzaju komunikacji Warszawa na tle miast Europy Zachodniej prezentuje się słabo, 

ale na tle miast polskich nie wypada najgorzej.”1 

 

 Analizując powyższe słowa, można się tylko zastanawiać, czy w innych 

miastach może być naprawdę gorzej. Patrząc na stolicę, gdzie jadąc ścieżką  

w połowie drogi „wyrasta” przed nami słup albo po prostu droga się kończy, ciarki po 

plecach przechodzą. Najbezpieczniej więc pozostaje rowerzystom podróżować po 

chodnikach, jednak to jest zakazane (jeśli w pobliżu znajduje się wydzielona ścieżka). 

Na ich usprawiedliwienie można dodać fakt, iż to piesi są najczęściej prowodyrami 

kolizji na ścieżkach, gdyż mimo własnej części drogi oni uparcie przechodzą na trasę 

rowerową i zachowują się jak przysłowiowe „święte krowy”. 

 Na koniec omawiania najważniejszych problemów komunikacyjnych 

Warszawy warto się przyjrzeć sprawie Lotniska Okęcie – jedynego portu lotniczego  

w mieście (nie licząc Lotniska Bemowo, które służy głównie do celów rekreacyjnych 

i jako baza dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego). Największe europejskie miasta 

mają zazwyczaj co najmniej dwa lotniska w promieniu kilkunastu kilometrów od 

centrum. Pozwala to równomiernie rozłożyć obciążenie i nie dopuścić do paraliżu.  

W porcie im. Fryderyka Chopina na razie nie widać problemu (szczególnie po otwarciu 

Terminalu 2), jednak fakty są nieubłagane. 

 

„Przewiduje się bowiem, że w latach 2010-2013 port lotniczy Okęcie obsługiwać 

będzie około 10 mln pasażerów, co wyczerpie możliwości tego lotniska (12,5mln 

pasażerów po uruchomieniu Terminala 2), a jednocześnie może spowodować 

utrudnienia w ruchu w tej części stolicy.”2 

 

 Jak widać, potrzeba budowy drugiego lotniska dla Warszawy jest nieunikniona. 

Jednak szerzej na ten temat wypowiem się w rozdziale o rozwiązywaniu problemów. 

 
 
 

                                                
1 Za: www.wikipedia.pl, www.um.warszawa.pl  
2 Za: pl.wikipedia.org/wiki/Drugie_lotnisko_dla_Warszawy#cite_note-0 
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2.3 Skutki złej komunikacji 
 
 Stan infrastruktury drogowej jest jednym z najważniejszych czynników, jaki 

biorą pod uwagę inwestorzy planujący w danym miejscu ulokowanie jakiejś 

inwestycji.  

W Warszawie, co prawda, gdy deweloperzy chcą gdzieś wybudować osiedle nie baczą 

na jakość komunikacji tylko szukają po prostu wolnych przestrzeni. Jednak zła 

komunikacja ma ogromny wpływ na wizerunek miasta. 

 Aby przyciągnąć do naszej stolicy turystów, musi ona mieć opinię miasta 

doskonałego (w tym należy rozumieć interesującego, wybijającego się ponad inne). 

Przecież muzea, galerie, parki są wszędzie. Nie wystarczą tylko ciekawe zabytki  

i klimatyczne miejsca. Obcokrajowcy (i nie tylko) po powrocie do domów muszą 

mieć zapisane w pamięci jakieś obrazy, które będą przywoływać na usłyszane słowo: 

„Warszawa”. Niestety, jeśli trafimy na wymagającego turystę, będzie on się czepiał 

najmniejszych niedoskonałości. Zwiedzanie to niejedyny element turystyki. Choć 

baza hotelowa i gastronomiczna stoi na odpowiednim poziomie, to można mieć 

pewność, że globtroterzy (szczególnie odnosi się to do osób podróżujących 

samolotami, ze względu na sytuację na ul. Żwirki i Wigury) zapamiętają dziury  

w jezdni, studzienki kanalizacyjne co kilkadziesiąt metrów i ogromne korki. 

 Wszystkie problemy wymienione w tym rozdziale muszą szybko zostać 

rozwiązane, by Warszawa mogła swobodnie funkcjonować.  

 
3. Sposoby rozwiązania problemu 
 
3.1 Jak poradzić sobie z problemem? 
 
 Po przeczytaniu powyższego rozdziału można się złapać za głowę, z jak 

wieloma problemami boryka się Warszawa, jeśli chodzi o komunikację. Jednak nie 

jest tak, że nikt nie ma wizji, jak poprawić tę sytuację. Rozwiązań jest wiele i są 

oczywiste. Brakuje do ich realizacji tylko mobilizacji urzędników i… pieniędzy. 

Zawsze i wszędzie problem stanowią pieniądze. Załóżmy jednak, że jest nadwyżka  

w budżecie i możemy ją rozdysponować na inwestycje, które przyczynią się do 
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rozwiązania wielu problemów komunikacyjnych w mieście. Na co powinny pójść  

w pierwszej kolejności? Oto sporządzony przeze mnie plan – lista takich inwestycji. 

 

 „Trzeba budować drogi!” – takie hasła głoszą między innymi partie, które chcą 

w jak najprostszy sposób dotrzeć do swoich potencjalnych wyborców. I wbrew 

pozorom nie ma w tym nic śmiesznego. Przecież, jak powszechnie wiadomo, jednym 

z największych problemów Warszawy i Polski są drogi. Chociaż ulic w stolicy nie 

brakuje, nie są one na tyle przepustowe, by uspokoić sytuację drogową w mieście. 

 Największym problemem Warszawy jest brak obwodnicy. Aby ograniczyć 

ruch w centrum, niezbędne jest wybudowanie co najmniej czterech dróg o klasie drogi 

ekspresowej, które okalałyby miasto z czterech stron i tym samym spowodowałyby 

zamknięcie miasta dla ruchu ciężarowego (oprócz dostaw do miasta). Oczywiście 

muszą być one połączone z istniejącą już siecią dróg. Najlepiej też, żeby odbyło się to 

za pomocą rozbudowanych estakad. Bezkolizyjne ronda może i są dobrym pomysłem, 

ale patrząc na chociażby Rondo „Radosława”, lepszym rozwiązaniem wydają się 

mądrze zaprojektowane rozjazdy. 

 Jednak w samej Warszawie jest, jak już wspomniałem ok. 1,1mln 

samochodów. Dla nich samych warto byłoby zaprojektować wewnętrzne obwodnice, 

np. Śródmieścia, czy też grupy kilku najważniejszych dzielnic. Poszerzenie, czy też 

zwykle przystosowanie kilkupasmowych dróg w mieście, które już istnieją do 

możliwości rozwijania na nich większych prędkości bez stwarzania 

niebezpieczeństwa spowodowałoby, że kierowcy nie musieliby stać w korkach. 

 Kolejnym rozwiązaniem jest poszerzenie istniejących dróg oraz budowa 

połączeń drogowych w miejscach newralgicznych, typu granica Bemowa z Ursusem. 

Tutaj niezbędna jest budowa ulicy, która już została nazwana i nosi nazwę 

„Nowolazurowej”. Jej realizacja znacznie zmniejszyłaby zatory w zachodniej części 

miasta. 

 

 Kolejną bolączką stolicy jest niedostateczna ilość mostów. Oczywistym 

rozwiązaniem jest budowa kolejnych przepraw przez Wisłę. Inwestycją priorytetową 

wydaję się być budowa Mostu Północnego wraz z dojazdami, które połączone byłyby 
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z istniejącą DK8, która za kilka lat przekształci się w drogę ekspresową S8. Jednak 

jeden most sprawy nie załatwi. 

 Warszawie potrzeba dodatkowo od czterech do pięciu mostów. Liczba wydaje 

się duża, jednak odzwierciedla rzeczywiste potrzeby miasta. Skoro ma powstać 

przeprawa na północy, to powinna zostać również zostać zbudowana na południu 

(tzw. Most Południowy). Stałaby się ona częścią przyszłej południowej obwodnicy 

miasta (S2 byłaby częścią autostrady A2). Kolejną niezbędną przeprawą byłby tzw. 

Most na zaporze. Znajdowałby się za Mostem Siekierkowskim, w miejscu, gdzie  

w latach 80’ ubiegłego wieku miała powstać tama na Wiśle. Stanowiłby w przyszłości 

alternatywę dla mostów: Siekierkowskiego i Południowego. Gdyby puszczono owym 

mostem tramwaje, docierałyby zapewne do pętli Gocławek. Znacznie odciążyłoby to 

tramwaje w Al. Jerozolimskich i popularną „9”. 

 Następnym mostem mógłby być Most Krasińskiego. Stanowiłby on część trasy 

Krasińskiego, która rozpoczynałaby się przed skrzyżowaniem dzisiejszej DK8  

i budowanej S8. Byłaby to doskonała alternatywa dla Mostu Grota-Roweckiego,  

a także sposób na odblokowanie Tarchomina i Białołęki ze względu na możliwość 

puszczenia nim linii tramwajowej. 

 Ostatnio został ograniczony ruch na Moście Śląsko-Dąbrowskim do jednego 

pasa. To rozporządzenie jest spowodowane tym, że kierowcy blokowali ruch 

tramwajowy na tej jakże ważnej przeprawie. Zyskały tramwaje (choć nie do końca, bo 

na moście są teraz większe korki i samochody blokują przystanki za tunelem W-Z, 

zmniejszając przepustowość tramwajów), a stracili kierowcy. Dlatego racjonalnym 

wydaje się pomysł,aby należy wokół wspomnianej przeprawy zbudować jeden lub 
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dwa mniejsze mosty, które by go znacznie odciążyły i przyspieszyły ruch wymienny 

między prawo i lewobrzeżną Warszawą. 

 Jeśli jesteśmy przy temacie Wisły, to można by zainteresować się sprawą 

słynnego już tunelu wzdłuż tej rzeki. Wielu malkontentów i ludzi niedarzących 

sympatią pewnej partii politycznej, za której kadencji podjęto decyzję o budowie tego 

obiektu, twierdzą, że ów tunel to „wyrzucone w błoto” pieniądze. Większość z nich 

jednak to mieszkańcy innych miejscowości, zazdroszczących tego, że stolica się 

rozwija i na szczęście warszawian tunel istnieje. Gdyby go nie było można by od razu 

zamknąć Most Świętokrzyski, gdyż tworzyłyby się już przed wjazdem na niego 

ogromne korki. Tunel spełnia zatem świetną rolę w rozładowywaniu zatorów na 

wysokości ul. Tamka. Jednak rozwiązaniem idealnym byłoby przedłużenie go za 

światła pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim. Na tych światłach zawsze w godzinach 

szczytu zaczyna się tworzyć korek. Wydłużenie tunelu znacznie skróciłoby czas 

przejazdu Wisłostradą.  

Warszawa ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci kolejowych spośród 

wszystkich miast europejskich. Niestety, infrastruktura kolejowa ma się tak dobrze jak 

PKP, czyli niedobrze, by nie powiedzieć fatalnie. Kilometry szlaków kolejowych 

przecinających miasto nie są optymalnie wykorzystane. Skoro metro na razie jest 
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tylko w planach, warto byłby zastanowić się nad rozwojem Szybkiej Kolei Miejskiej. 

 Wspólny bilet, który połączył tradycyjną komunikację miejską z Kolejami 

Mazowieckimi i Warszawską Koleją Dojazdową, już jest. W mieście istnieje jedna 

linia SKM i pociągi KM. Jednak te środki transportu nie są zbyt popularne wśród 

warszawiaków. Nie ma co się dziwić. System kolejowy w mieście jest niedoskonały. 

Perspektywa co najmniej godzinnego oczekiwania na pociąg (SKM kursuje kilka razy 

w ciągu godziny; mowa tu o pociągach KM), szczególnie w zimie nie jest zbyt 

zachęcająca. Gdy dodamy do tego obskurne stacje, w większości pozbawione 

monitoringu, to sprawia, że ludzi wolą się męczyć w zatłoczonych autobusach  

i tramwajach niż skorzystać z usług kolei. 

 Gdy spojrzy się na przedmieścia Warszawy, szczególnie na tereny położone 

koło Piastowa czy Pruszkowa, widać jak ogromne zainteresowanie może wzbudzić 

kolej, kiedy jest przyjazna pasażerowi. Często zdarza się, że ludzie w Ursusie nie 

mogą wsiąść do kilku kolejnych pociągów zmierzających do centrum. Gdyby więc 

dokupić kilkanaście dodatkowych składów, zwiększyć dzięki temu częstotliwość 

kursowania, podnieść standard podróży i choćby tylko odmalować niektóre stacje, 

wykorzystując istniejącą sieć połączeń kolejowych, stworzyłoby się tym samym 

alternatywę dla mającego powstać metra i znacznie skróciło czas dojazdu wielu ludzi 

do pracy czy szkoły. 

 

Największym problemem Warszawy jest brak rozwiniętej sieci metra. Jedna 

linia stanowi tylko kroplę w morzu potrzeb. Stolica Polski jest miastem dynamicznie 

rozwijającym, które może się w niedługim czasie po prostu „zatkać”. Aby do tego nie 

dopuścić, trzeba natychmiast wziąć się za projektowanie i (co warto podkreślić) 

wybudowanie II linii podziemnej kolejki. A zaraz po ukończeniu tej inwestycji należy 

zabrać się za wytyczanie kolejnej trasy. Nie ma na co czekać. Warszawa pod tym 

względem ma ogromne zaległości. 

Jednak do projektowania nowej nitki potrzeba spokoju. Wiadomym jest, że 

drugiej linii nie uda się już wybudować do EURO 2012. Można zatem już teraz 

zastanowić się nad realnymi potrzebami i w sposób przemyślany wyznaczyć nową 

trasę. 
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Pierwsza linia biegnie wzdłuż miasta. Podążając tym tropem, druga linia 

powinna iść wszerz Warszawy. Jednak czy to do końca będzie dobry wybór? Patrząc 

na planowaną 

trasę, można 

zauważyć, że jej 

końcowe odnogi 

nie są 

zaprojektowane  

w sposób 

przemyślany. Na 

wschodzie trasa 

rozwidla się na 

dwie części,  

z których jedna 

biegnie na 

Gocław, a druga 

na Bródno. Co do 

tego pomysłu nie 

można mieć większych zastrzeżeń. Idealnie byłoby, gdyby odnogę do Bródna 

przedłużyć o kilka kilometrów tak, by kończyła swój bieg w najbardziej zaludnionych 

obszarach Białołęki (Tarchomin, Nowodwory, Winnica). Jednak gdy spojrzymy na 

zachodnią część trasy, budzą się we mnie wątpliwości. Jaki jest sens puszczania metra 

w rejony, gdzie w niedługim czasie zbudowana zostanie nowa infrastruktura 

tramwajowa? Nowa linia pokryje całą ul. Powstańców Śląskich, co spowoduje, że 

mieszkańcy Bemowa otrzymają większy wachlarz możliwości połączeń ze 

Śródmieściem (linią tramwajową przez Wolską, Obozową, Piaski  

i autobusami ul. Górczewską). 

Projektując drugą linię, trzeba by więc uwzględnić miejsca, gdzie komunikacja 

miejska jest najgorzej rozwinięta. Aby nowa trasa była najbardziej efektywna, 

powinna biec według poniższej trasy: okolice os. Górczewska – Powstańców Śląskich 

– Stare Włochy – Al. Jerozolimskie i dalej do Ronda Daszyńskiego. 
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 Wizja ta może znaleźć wielu przeciwników. Twierdzić oni będą, że metro  

w tym przypadku będzie dublowało kolej. Jednak ten argument może zostać bardzo 

łatwo odparty ze wzglądu na to, że już sam odcinek środkowy trasy (Rondo 

Daszyńskiego – Dw. Wileński) będzie biegł niemal kilkadziesiąt metrów obok Trasy 

Średnicowej. Tak więc metro stanowiłoby środek transportu w większej części dla 

mieszkańców Warszawy, a kolej dla osób dojeżdżających do stolicy. 

 

 W okresie PRL-u i po 1989r. zaczęto masowo likwidować kolejne linie 

tramwajowe. Argumentowane było to faktem, iż komunikacja tramwajowa to 

przeżytek. Paradoksalnie, w tym samym czasie inne państwa europejskie wydawały 

grube miliony na tworzenie nowych sieci trakcyjnych dla komunikacji tramwajowych. 

I właśnie w taki dziwny sposób Warszawa pozbyła się kilkudziesięciu kilometrów tras 

tramwajowych, które, gdyby dziś funkcjonowały, z pewnością nie leżałyby odłogiem. 

 W przeciągu kilku ostatnich miesiącach pojawiły się plany odtworzenia 

dawnych tras w miejscach najbardziej zatłoczonych, czyli tam, gdzie komunikacja 

autobusowa, a nawet metro nie nadąża z oferowaniem swych usług (czyli 

przewożeniem) pasażerom. Inżynierowie i projektanci będą jednak mieli wielki 

problem, gdyż na przestrzeni kilkunastu lat w Warszawie przybyło ogromnie dużo 

budynków mieszkalnych i usługowych, które znacznie zmniejszają pole manewru do 

wytyczania nowych tras. 

 

„Wagony będą startować z pętli na Polach Wilanowskich u zbiegu przyszłej  

al. Rzeczpospolitej (przedłużenie ul. Sobieskiego) i ul. Pałacowej (dojazd do Parku 

Natolińskiego). Tu znajdzie się parking typu "Parkuj i jedź" dla kierowców  

z Konstancina- Jeziorny. Dalej tramwaje pojadą w stronę Miasteczka Wilanów, 

Świątyni Opatrzności Bożej i w pasie zieleni między jezdniami ul. Sobieskiego nowa 

linia dotrze aż na Wolę Dotrą tam z Puławskiej przez Rakowiecką do  

al. Niepodległości.”3 

 

                                                
3 miasta.gazeta.pl/warszawa/1,34896,3619844.html 
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 Powyższy fragment tekstu to przykładowa trasa, jaka może zostać 

wybudowana na przestrzeni kilku lat. Gdy projekt zostanie zrealizowany, zyskają na 

tym przede wszystkim mieszkańcy Wilanowa i nowo tam powstałych osiedli 

mieszkaniowych. Otrzymają oni możliwość, co do wyboru odpowiedniej drogi do 

Śródmieścia. Na razie skazani są na zakorkowaną ul. Czernikowską i równie 

zatłoczoną ul. Puławską (aby do niej dotrzeć, trzeba spędzić co najmniej kilkanaście 

minut na Al. Wilanowskiej). 

 Kolejna linia tramwajowa powinna powstać na Białołęce. Stanowiłaby ona 

przedłużenie istniejącej już trasy biegnącej wzdłuż ul. Zgrupowania AK „Kampinos”. 

Na drugą stronę Warszawy przeprawiłaby się przez nowobudowany Most Północny  

i dalej wzdłuż ul. Światowida lub Mehoffera dotarłaby w okolice Dąbrówki 

Szlacheckiej. Ta propozycja pozwoliłaby odetchnąć między innymi niesamowicie 

zatłoczonym liniom autobusowym: E-4 i E-8, które stanowią główne połączenie 

między Tarchominem i Nowodworami a Żoliborzem. 

 Trzecia trasa powinna dotrzeć w okolice Falenicy. Od kiedy wycofano SKM  

z Wawra, jedyna znacząca linia autobusowa 521 przeżywa prawdziwe oblężenie. 

Autobusy pękają w szwach. Nie pomagają KM, które zmierzają z Otwocka do 

Warszawy Wschodniej. Mieszkańcy tej części stolicy wolą doświadczyć ścisku  

w pojazdach komunikacji miejskiej aniżeli tracić czas w niemal „czołgających się” 

pociągach. Dlatego budowa tej linii tramwajowej nie tyle ułatwiłaby, co wreszcie 

umożliwiła normalną komunikację z tego najodleglejszego zakątka miasta do 

centrum. Aby doprowadzić tu tory, wystarczy przedłużyć trasę z Gocławka, bądź 

wykorzystać Most Południowy Jednak ten musi najpierw powstać. 

 

 Będąc w korku podczas jazdy autobusem możemy poirytować się, gdy 

widzimy coraz to kolejnych pieszych wyprzedzających nas bez zbędnego wysiłku. Na 

pewno każdy z nas znalazłszy się w takiej sytuacji, zastanowiłby się, dlaczego nie ma 

specjalnie wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej, które znacznie ułatwiłyby 

podróżowanie w stolicy. 

 Patrząc na wykres ze str. 9, można złapać się za głowę, dlaczego jest tak mało 

buspasów w Warszawie. Szerokich dróg, gdzie takie pasy można wyznaczyć, przecież 
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nie brakuje. Jednak trzeba to robić umiejętnie, gdyż wyłączenie jednego pasa ruchu 

dla samochodów zamiast pomóc może spowodować gigantyczne utrudnienia. 

 Najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby wyznaczenie buspasów na 

największych warszawskich arteriach. Takich pasów z pewnością brakuje na  

Al. Jerozolimskich czy też ul. Towarowej. Nikt by się nie obraził, gdyby ktoś 

wytyczył je także na ul. Górczewskiej lub Radzymińskiej. Wszystkie te ulice są 

szerokie, więc nie ma obaw, że samochody osobowe zostaną skazane na stanie  

w korkach większych niż do tej pory. Buspasy mają także jeszcze jeden plus. Im ich 

więcej, tym sprawniej działa komunikacja miejska i więcej osób decyduje się na 

pozostawienie swoich samochodów na parkingach, co spowoduje zmniejszenie 

natężenia ruchu. 

 

 Mało jest osób na świecie, które rano z radością wstają z łóżka i podążają do 

pracy, czy szkoły. Większość z nas lubi jeszcze, choć przez chwilę poleżeć, zanim 

zacznie przygotowywać się do wyjścia. Przez to często się zdarza, że spóźniamy się 

na autobus czy tramwaj. Wydaje się, że jeśli mieszkamy na dużym osiedlu, w pobliżu 

sporego węzła przesiadkowego nie powinno być problemu ze „złapaniem” następnego 

autobusu. Jednak ZTM (organ, który nadzoruje działanie zbiorowej komunikacji 

miejskiej na terenie aglomeracji warszawskiej) lubi płatać warszawiakom 

niespodzianki i tak, gdy spóźnieni wbiegamy na pętlę lub zwykły przystanek, 

widzimy naraz trzy lub nawet więcej wozów, które w tym samym momencie 

odjeżdżają z peronu. Niestety, następny autobus odjedzie za 10-15 minut, więc nawet 

nie mamy możliwości skorzystania z przesiadki, bo aktualnie nie ma żadnego 

dostępnego pojazdu. 

 Aby zlikwidować problem „stadnego” przyjeżdżania na przystanki autobusów  

i tramwajów, niezbędna jest reorganizacja rozkładów jazdy i tras warszawskich 

pojazdów komunikacji miejskiej. Niedawno odbyła się próba skoordynowania 

rozkładów, jednak nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów, choć pracownicy 

Zarządu Transportu Miejskiego uważają, że od tego momentu znacznie polepszyło się 

funkcjonowanie komunikacji miejskiej. 
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 Miasto posiada specjalny program do tworzenia rozkładów i tras, jednak za 

bardzo na nim polega. Nikt nie zastąpi człowieka, bowiem owe dzieło informatyki nie 

przewidzi, że na trzypasmowej ulicy może być większy zator niż na wąskiej 

osiedlowej drodze, która stanowi jedyne połączenie między dzielnicami. Mimo że 

program ma szereg funkcji, które np. pozwalają dodać kilka minut opóźnienia między 

przystankami, nie zastąpi on ludzkiego doświadczenia. Aby więc naprawić chaos 

panujący w warszawskiej komunikacji wystarczą… chęci. Trzeba po prostu poświęcić 

tej sprawie trochę czasu i zaangażowania, a efekty w postaci dobrze zorganizowanej 

komunikacji miejskiej przyjdą szybciej niż ktokolwiek by się spodziewał. 

 

3.2 Jak robią to inni? 

 
 Nie ma co ukrywać, że Warszawa, jak i praktycznie wszystkie inne miasta 

Polski, jest opóźniona w rozwoju w stosunku do innych miast Europy Zachodniej. 

Jako że ta praca jest poświęcona komunikacji, grzechem byłoby nie opisać, jak pod 

tym względem wygląda sytuacja w innych regionach Starego Kontynentu. Jednak nie 

będę konfrontował Warszawy z innymi miastami. W tym podrozdziale chciałbym 

zawrzeć pomysły, które zostały wymyślone w innych miejscowościach i można je 

przenieść na grunty stolicy Polski. 

 Aby znaleźć ciekawe i, co ważne proste rozwiązania, wcale nie trzeba szukać 

daleko. Przykładem może być Poznań: 

 

„Sygnalizacje świetlne na wszystkich skrzyżowaniach włączają zielone światło 

nadjeżdżającym tramwajom.”4 

 

A także Gród Kraka: 

„W Krakowie jest rekordowo dużo buspasów. W dodatku często wyznaczane są na 

torach tramwajowych. Dzięki temu powstały wspólne przystanki, co ułatwia 

przesiadki.”5 

                                                
4 Za: miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95193,5722371,Niech_Warszawa_uczy_sie_od_innych_miast.html 
5 Za: miasta.gazeta.pl/warszawa/1,95193,5722371,Niech_Warszawa_uczy_sie_od_innych_miast.html 
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 Działania podjęte przez władze innych miast spowodowały, że w tych 

miejscowościach podróżowanie jest szybsze, przyjemniejsze i przez to bardziej 

bezpieczne. Jednak warto pamiętać, że Warszawa pod względem liczby ludności 

przewyższa o niecały milion mieszkańców drugie w kolejności miasto Polski - 

Kraków. Dlatego każde inne miasto ma dużo bardziej ułatwione zadanie. Warto więc 

zajrzeć za granicę i sprawdzić tamtejsze pomysły na sprawną komunikację. 

 Między innymi w takich miastach jak Londyn czy Berlin (jednak w stolicy 

Niemiec jest to znacznie mniejszy obszar) wprowadzono strefę płatnego wjazdu do 

strefy miasta potocznie zwanej centrum. Ma to na celu zniechęcenie użytkowników 

samochodów osobowych do korzystania z własnego środku transportu i przejście na 

komunikację miejską. Jednak żeby taki system mógł działać w Warszawie, trzeba 

byłoby najpierw zreorganizować komunikację miejską w Śródmieściu i okalających je 

dzielnicach. Bez tych zmian nie ma co się porywać na wprowadzanie takich 

innowacji. Zamiast pomóc, mogą one jedynie jeszcze bardziej sparaliżować 

Warszawę. 

 Wspaniałym przykładem połączenia przyjemnego z pożytecznym wydają się 

być holenderskie miasta. Jak wiadomo, w Królestwie Niderlandów przodującym 

środkiem transportu jest rower. Holendrzy używają jednośladów nie tylko w celach 

rekreacyjnie, ale przede wszystkim jako główny środek transportu. Sprzyjają temu nie 

tylko doskonałe warunki klimatyczne, ale i specjalnie wydzielone dla rowerów pasy 

na drogach. Kontrapasy (bo takowe najczęściej występują w Holandii) są tak 

zaprojektowane, by rowerzyści nie kolidowali z samochodami czy też innymi 

pojazdami, a podróżowanie jednośladami jest przyjemne i bezpieczne oraz zajmuje 

znacznie mniej czasu. 

 

 Powyższe rozwiązania cechuje niebywała prostota i łatwość w realizacji. 

Wiadomo, że Warszawa z dnia na dzień nie stanie się drugim Madrytem czy Paryżem, 

ale wprowadzenie chociażby takich pomysłów, jakie proponują inne polskie miasta, 

spowoduje, że większość problemów komunikacyjnych stolicy zniknie na dobre. 
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4. Propozycja rozwiązania problemu 
 
4.1 Projekt 
 
 Wbrew temu, co potocznie się uważa, głównym problem komunikacyjnym 

Warszawy nie jest zła infrastruktura czy przestarzałe mechanizmy. Jest on bardziej 

prozaiczny niż się wydaje. Największą bolączką stolicy są jej mieszkańcy,  

a właściwie ich mentalność. Większość z nich wcale nie musi korzystać z własnych 

samochodów, by dotrzeć do celu ich podróży. Najgorsze jest, że gdy już używają 

własnego środka transportu, często robią to tak, że uprzykrzają życie innym 

uczestnikom ruchu. 

 Postanowiłem przeprowadzić ankietę, której wyniki miały pokazać, dlaczego 

zmotoryzowani warszawiacy tak niechętnie odnoszą się do transportu miejskiego,  

a także pozwolić mi wybrać odpowiednią metodę rozwiązania chociaż części 

problemów komunikacyjnych Warszawy. 

 Ankieta została przeprowadzona na reprezentatywnej grupie składającej się  

z 45 osób z zastrzeżeniem, że posiadają one samochód. Składa się ona z siedmiu 

pytań. W niektórych z nich można było wybrać po kilka odpowiedzi. 
PYTANIE 1 

PYTANIE 2 

Czy uważa Pan/Pani samochód za najważniejszy środek transportu 
w codziennej komunikacji?
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PYTANIE 3 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PYTANIE 4 
 

 
 
 

PYTANIE 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W razie niemożliwości używania samochodu, z jakiego środka 
transportu Pan/Pani korzysta?
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PYTANIE 6 

 
PYTANIE 7 
 

 
 Analizując powyższą ankietę, można dojść do wniosku, że osoby posiadające 

własny samochód i traktujące go jako główny środek transportu, nie mają zbytniej 

wiedzy na temat komunikacji miejskiej w Warszawie. Uzasadnione jest to faktem, iż 

na co dzień nie korzystają z usług ZTM. Swoją wiedzę opierają na stereotypach  

i doświadczeniach nabytych w latach młodzieńczych. Jednak przez te kilka bądź 

kilkanaście  lat warszawska komunikacja zrobiła znaczący postęp. 

 Ankietowani są również zbyt przywiązani do swoich samochodów  

i nieprzygotowani do korzystania z transportu miejskiego. Jak widać, wiele akcji 

marketingowych, reklamowych, czy Dzień Bez Samochodu, podczas którego nie 

obowiązują opłaty za podróżowanie komunikacją miejską (w przypadku Warszawy), 

nie przekonały mieszkańców stolicy, by porzucili oni swoje pojazdy  

i przyzwyczajenia. 

Ile czasu zajmuje Panu/Pani dojazd do pracy lub uczelni?

13,3
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uczelni był porównywalny z tym, jaki pochłania jazda samochodem to czy 
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 Daru przekonywania, jak widać nie ma też organizowany co rok Dzień 

Transportu Miejskiego, podczas którego eksponowane są wszystkie pojazdy 

komunikacji miejskiej w Warszawie, a także zwiedzający mogą także wejść i obejrzeć 

zajezdnie czy też hale metra. 

 Według mnie najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłaby akcja 

reklamująca komunikację miejską w nieco inny sposób. Trzeba zrobić coś, co sprawi, 

że autobusy, metro i tramwaje będą jeszcze bliżej warszawiaków. Jak widać, 

codzienny kontakt, choćby tylko wizualny z pojazdami komunikacji miejskiej, nie 

wystarcza mieszkańcom mojego miasta, by do nich wsiedli i zaczęli oszczędzać nie 

tylko pieniądze, ale i środowisko, zmniejszając emisję spalin. 

 Postanowiłem więc wymyślić sposób, który by sprawił, że możliwość 

skorzystania z usług ZTM będzie „chodziła” wraz z każdym zmotoryzowanym 

mieszkańcem Warszawy. Przedstawiając to bardziej obrazowo, mój pomysł polega na 

tym, by każdy posiadacz samochodu w stolicy wraz z prawem jazdy i innymi 

dokumentami miał przy sobie bilet jednorazowy komunikacji miejskiej. 

 Posiadanie takiej „przepustki” przez właścicieli samochodów byłoby nie tylko 

wspaniałą zachętą do korzystania z transportu miejskiego, ale i zabezpieczeniem  

w razie nieprzewidzianego wypadku, jakim może być, np. ogromny korek, czy brak 

możliwości uruchomienia własnego pojazdu. Posiadanie biletu sprawia, że w każdej 

chwili mamy wybór i nie jesteśmy zdani na własny „wehikuł”, który, jak większość 

rzeczy martwych, może się zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie. 

Wykorzystanie biletu może zaowocować rozpoczęciem korzystania z komunikacji 

miejskiej lub chociaż zapoznania się z jej ofertą, co spowoduje, że autobusy czy 

tramwaje już nie będą dla części ludzi czymś nieznanym. 

 

4.2 Akceptacja 
 
 Pomysł na pierwszy rzut oka może wzbudzać skrajne emocje. Jest na pewno 

innowacyjny, lecz niesie za sobą ryzyko niepowodzenia. Dlatego postanowiłem go 

skonfrontować z osobą, która na co dzień ma do czynienia z różnymi sprawami 

dotyczącymi komunikacji miejskiej i nie tylko. Wywiad przeprowadziłem  
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z pracownikiem Wydziału Komunikacji Dzielnicy Wola, który z różnych względów 

zdecydował się nie ujawniać swojej tożsamości. 

 

ADRIAN LAKOWSKI: Dlaczego warszawiacy nie chcą korzystać z usług 

komunikacji miejskiej? 

EKSPERT: Na tę sytuację wpływa wiele czynników. Chyba najważniejszym z nich 

jest fakt przywiązania się człowieka do własnych rzeczy, w tym przypadku do 

samochodu i cenienia go ponad inne przedmioty, czyli w naszej sytuacji - inne środki 

transportu. Do tego dochodzi także opinia, że warszawski tabor jest niewygodny  

i pełen niebezpiecznych ludzi, która powoduje, że potencjalni pasażerowie wolą 

jednak korzystać z własnych pojazdów. Decydującym czynnikiem jest też ludzka 

psychika. Większość z nas woli podróżować w komfortowych warunkach, rezygnując  

z szybkiego dotarcia do celu niż doświadczać ścisku w autobusie czy metrze. 

A.L.: Jak więc ich przekonać do porzucenia samochodu? 

E.: Myślę, że zwykła akcja reklamowa ich nie przekona. Na siłę ludzi również nie 

będziemy wrzucać do tramwajów. Trzeba by do tej sprawy podejść na spokojnie  

i wymyślić sposób, który w delikatny, nie narzucający się sposób nakłoniłby 

warszawiaków do korzystania z komunikacji miejskiej. 

A.L.: Czy pomysł z darmowym biletem dla każdego zmotoryzowanego mieszkańca 

stolicy ma rację bytu? 

E.: Na to pytanie jest ciężko jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno pomysł jest 

ciekawy i nowatorski. Jednak wszystko co nowe może się przyjąć albo i nie. Trzeba 

byłoby przeanalizować wszystkie za i przeciw tej propozycji. Choć idea darmowego 

biletu, który by większość zmotoryzowanych warszawiaków nosiła przy sobie, może 

mieć przyszłość. Jednak na samym bilecie nie można poprzestać. Trzeba do tego 

dołożyć sensowne wsparcie medialne, gdyż bez rozgłosu dziś żadna akcja nie ma racji 

bytu. 

A.L.: Jak duże są więc szanse, że mieszkańcy Warszawy podchwycą tę ideę? 

E.: To zależy od każdego człowieka, jak zareaguje na ten pomysł. Mamy trzy 

możliwości. Otrzymawszy bilet, kierowca może go po prostu wyrzucić, a może też się 

stać, że jazda komunikacją miejską sprawi mu wiele przyjemności i samochód stanie 
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się tylko narzędziem do poruszania na większe odległości. Jednak patrząc na 

dzisiejsze realia, mogę powiedzieć, że najbardziej prawdopodobny będzie trzeci 

wariant, który zadziała wtedy, gdy posiadacz takiego biletu wykorzysta go  

w momencie dla siebie kryzysowym, lecz po chwili nadal stanie się użytkownikiem 

swojego samochodu. Jednak będzie wiedział, że w każdej chwili może liczyć na 

pomoc miasta w postaci transportu autobusowego, tramwajowego czy metra. 

A.L.: Co należy zrobić, by komunikacja miejska stała się bardziej atrakcyjna od 

samochodu? 

E.: Odpowiedź na to pytanie jest prostsza niż się może wydawać. Trzeba 

uprzywilejować komunikację miejską. Zrobić coś takiego na wzór jadącej na sygnale 

karetki pogotowia. Oczywiście nie można zrobić tak, że gdy jedzie, powiedzmy, 

autobus, nakazać innym uczestnikom ruchu zjeżdżać na pobocze. Wystarczyłoby po 

prostu wytyczyć kilkadziesiąt buspasów, które byłyby nadzorowane przez policję  

i zamknąć dostęp samochodom do ścisłego centrum. 

A.L: Dziękuję za rozmowę. 

E.: Ja również dziękuję. 

 

 Rozmowa z ekspertem pokazała, że mój pomysł na częściowe rozładowanie 

korków w Warszawie może się udać. Wszystko zależy od samych mieszkańców 

stolicy i od sposobu wprowadzenia tego rozwiązania w życie, które zaprezentuję  

w następnym podrozdziale. 

 
4.3 Wdrażanie projektu 
 
 Jak powszechnie wiadomo, warszawscy kierowcy należą do najbardziej 

brawurowych w kraju. Jednak nie wynika to z faktu, że lubią się popisywać przed 

innymi mieszkańcami Polski, ale ze względu na trudną sytuację drogową. Gdyby 

warszawiacy nie jeździli agresywnie, miasto zostałoby całkowicie sparaliżowane. 

Dlatego często się zdarza, że ludzie spoza stolicy, chcący jeździć przepisowo, są 

powodem złości stołecznych kierowców. Taka sytuacja ma też jeszcze jeden aspekt. 

Szybka jazda z naginaniem przepisów często kończy się mandatem. Niechciany „list” 
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możemy też dostać nieumiejętnie parkując czy uprzykrzając swoją jazdą życie innym 

uczestnikom ruchu. 

 Tę sytuację chciałbym wykorzystać w swoim pomyśle. Jako że proponowana 

przeze mnie akcja obejmowałaby zasięgiem około 1mln ludzi (mając na uwadze 

sytuację, gdzie jedna osoba ma nawet kilka samochodów), potrzebna byłaby mi 

pomoc instytucji, która ma do dyspozycji wielkie pole do działania i jednocześnie 

liczą się z nią posiadacze samochodów. Wpadłem na pomysł, by te bilety były 

dołączane do mandatów wypisywanych przez policję, straż miejską i inne instytucje 

zajmujące się nadzorem ruchu drogowego. Wybór właśnie tych jednostek 

argumentować mogę jeszcze tym, że posiadają one system informatyczny, który 

pozwoliłby odhaczać osoby, które otrzymały już bilet. 

 Wiadomym jest, że nie każdy kierowca łamie prawo. Jednak każdemu to się 

może zdarzyć. Nie liczę więc, że wszystkie bilety przeznaczone na ten cel zostałyby 

rozdane. Na przestrzeni kilku miesięcy, wierzę, że choć połowa biletów z puli 

zostałaby rozkolportowana. Najbardziej z takiego prezentu zadowoleni byliby pewnie 

amatorzy parkowania „byle gdzie i jak się da”. Podczas gdy ich samochód zostałby 

odholowany na parking policyjny, oni mogliby, nie ponosząc dodatkowych kosztów, 

powrócić do domów. 

 Wszystko zawsze sprowadza się do pieniędzy. Koszty tej akcji wbrew 

pozorom, nie muszą być duże. Największym, rzecz jasna, wydatkiem będą bilety. 

Jednak nie koszt ich wyprodukowania, a straty poniesione przez ZTM. Bilety będą 

darmowe, więc do kasy nie wpłyną za nie żadne pieniądze. Jednak budżet ZTM nie 

powinien ucierpieć. Wykonując proste matematyczne obliczenia wynikai, że milion 

biletów po 2,80zł będzie warte 2,8mln złotych, a roczny zysk z biletów wynosi około 

500 mln złotych6. 

 Kolejnym wydatkiem będzie akcja reklamowa. Jednak musi to być akcja 

ciekawa i zapadająca w pamięci. Aby ją zrealizować, trzeba poświęcić mnóstwo 

czasu, by przyniosła w przyszłości pożądane efekty. Trzeba pamiętać, że trafi ona do 

bardzo szerokiego grona odbiorców. Przecież samochód ma nie tylko żwawy, 

energiczny 18-latek, ale i spokojny staruszek. Koszt takiej akcji powinien wynieść ok. 

                                                
6 Za: warszawskakomunikacja.blox.pl 
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miliona złotych i być sfinansowany z budżetu miasta, dla którego taka kwota nie 

powinna stanowić żadnego problemu. 

 Ostatnim wydatkiem jest lekka modyfikacja system informatycznego miasta  

i służb mundurowych. 500 tys. złotych to suma, jaka powinna wystarczyć na 

wprowadzenie wszelkiego rodzaju udoskonaleń i udogodnień, które pozwalałyby 

kontrolować rozdawanie biletów. 

 Podliczając wszystkie wydatki, cała akcja powinna kosztować ok. 4,3 mln. 

złotych. Jest to kwota równa wartości trzem nowym, przegubowym autobusom marki 

Solaria lub 75% wartości tramwaju PESA 120N. Znalezienie tych pieniędzy leży już 

w gestii urzędników, gdyż moja rola w postaci znalezienia sposobu na rozwiązanie 

problemu została już zrealizowana. 
 

5. Podsumowanie 
 
 Moja praca została w całości poświęcona problemom komunikacyjnym 

Warszawy. Wydaje się, że ten problem jest największym. Zła komunikacja to nie 

tylko korki czy wyraz niezadowolenia na twarzach podróżnych. To straty liczone  

w milionach złotych, spowodowane brakiem inwestycji. 

 Aby zaradzić trudnej niewątpliwie sytuacji, trzeba rozpocząć natychmiastowe 

działania. Z każdym kolejnym dniem może już być trudniej cokolwiek naprawić. 

Infrastruktura drogowa w Warszawie jest w opłakanym stanie. Na razie cierpią na tym 

mieszkańcy, ale w niedługim czasie kryzys może z tego powodu dosięgnąć też miasto. 

 W tej pracy opisałem najważniejsze problemy komunikacyjne stolicy i wiele 

sposobów, które mogą uleczyć tę chorą sytuację. Nie są to rozwiązania nad wyraz 

wymyślne. Są one oczywistą odpowiedzią na każdy z problemów. 

 Mam nadzieję, że moja praca choćby w minimalnym stopniu poprawi sytuację 

w moim mieście albo przynajmniej stanie się przedmiotem dyskusji. 
 

 
 
 


