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Sprawozdanie z Forum Dyskusyjnego na temat komunikacji dotyczącego  

„Pasów tramwajowo – autobusowych na sieci tramwajowej Warszawy – potrzeby                                    

i możliwości” – zorganizowanego przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu                    

m. st. Warszawy oraz  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji 

Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Warszawie. 
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 Spotkanie odbyło się 27 stycznia 2011 roku w Warszawskim Domu Technika. Forum 

prowadził mgr inż. Wojciech Wojtysiak, Prezes Oddziału SITK w Warszawie. Uczestniczyło 

w nim ponad 40 osób. 

  Omówienia tematu na podstawie przygotowanej prezentacji wyników opracowania 

wykonanego przez biuro projektowo – konsultingowe TransEko Sp.j.  dokonał dr inż. Andrzej 

Brzeziński – pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej. Na początku spotkania Kol. 

Brzeziński przedstawił propozycję nazywania trasy tramwajowej wspólnie wykorzystywanej 

przez tramwaje i autobusy jako torowisko tramwajowo – autobusowe – TTA, a nie pas 

tramwajowo autobusowy (PAT), co uznano za słuszne. Następnie podał kilka przykładów 

dobrze działających TTA zagranicą: Mediolan, Chemnitz, Berno, Padwa, Amsterdam i w 

kraju: Wrocław, Kraków. 

 Przedstawiane opracowanie jest aktualizacją opracowania z roku 2002 pt. „Analiza 

możliwości i celowości wprowadzenia autobusów na wybrane torowiska tramwajowe w 

Warszawie”, wykonanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. na zlecenie 

Urzędu m.st. Warszawy. Warto przypomnieć, że spośród kilku wskazanych tam do realizacji 

odcinków zrealizowane zostało dwa lata temu torowisko tramwajowo – autobusowe na Trasie 

W-Z na odcinku od pl. Bankowego do ul. Jagiellońskiej i stanowi obecnie jedyny do tej pory 

odcinek TTA w Warszawie.  

 Następnie zostały omówione zalety i wady TTA. Najważniejszymi zaletami są: 

wygoda pasażerów, skrócenie czasu przejazdu, zwiększenie bezpieczeństwa, natomiast 

wadami: niemożność stosowania TTA przy dużym natężeniu ruchu pojazdów komunikacji 

miejskiej, występowanie kolizji na wjazdach i zjazdach autobusów, problemy z zachowanie 

odpowiedniego przekroju wymaganego dla jezdni i torowiska. 

 Ustalono 17 kryteriów, wg których w czterech etapach dokonano selekcji odcinków 

tramwajowych. Do I etapu analizy wytypowano 93 odcinki (124 podcinki) tras 

tramwajowych, po dokonanej selekcji do drugiego etapu przeszło 47 odcinków, a po III etapie 

analizy zostało wybranych 21 odcinków do dalszych analiz. 

W wyniku przeprowadzonej analizy wielokryterialnej wskazano 7 potencjalnych ciągów, na 

których mogłoby zostać zrealizowane torowisko tramwajowo – autobusowe: 

1  Kasprzaka – Prosta (Skierniewicka – Rondo ONZ), 

2. Towarowa (Rondo Daszyńskiego – Prosta), 

3  Powstańców Śląskich (Górczewska – Połczyńska), 

4. Waszyngtona (Rondo Waszyngtona – Rondo Wiatraczna), 

5. Marszałkowska (Królewska – Jerozolimskie), 



6. Stawki (Al. Jana Pawła II – Andersa), 

7. 11 Listopada – Starzyńskiego. 

Poza tym wskazano dwa odcinki warunkowe – związane z przyszłymi decyzjami 

dotyczącymi dalszego rozwoju całości systemu transportowego zarówno drogowego                   

jak i publicznego: 

1. Puławska (Wilanowska – Rakowiecka), 

2. Kijowska (Kawęczyńska – Targowa). 

W oparciu o przeprowadzone analizy stwierdzono, że w Warszawie nie ma wielu szans na 

realizację TTA.  

Duży udział torowisk wydzielonych zapewniających odseparowanie ruchu tramwajowego 

od samochodowego sprzyja sprawności systemu tramwajowego, nie jest jednak 

przystosowany konstrukcyjnie do prowadzenia komunikacji samochodowej, wymagana jest 

zatem kosztowna przebudowa torowiska. Barierą dla realizacji TTA jest także znaczący 

udział torowisk ze słupami w międzytorzu, co powoduje konieczność przebudowy torowiska 

oraz praktycznie usunięcia słupów trakcyjnych poza jego obszar. Dużo analizowanych 

odcinków charakteryzowało się znacznym natężeniem ruchu tramwajowego i autobusowego 

przekraczającym 60 pociągów tramwajowych i autobusów na godzinę, co jest granicznym 

natężeniem, do którego można rozważać realizację TTA. Przekroczenie tej granicy 

powodować będzie problemy z obsługą przystanków, a co za tym idzie straty czasu zarówno 

pasażerów jak i środków transportu. Stwierdzono, że realizacja TTA ze względu na duże 

koszty, powinna odbywać się w ramach modernizacji torowisk oraz przy budowie nowych 

tras. 

 W dyskusji pytano o kilka spraw, wyjaśnień udzielał Kol. Brzeziński, dotyczyły one  

m.in. 

• możliwości przedłużenia TTA na Trasie W-Z w kierunku zachodnim – nie ma 

zasadności ze względu na niedawną modernizację trasy tramwajowej na tym odcinku 

oraz duże natężenie tramwajów i autobusów, 

• możliwości wprowadzenia TTA na ul. Grochowskiej – brak uzasadnienia ze względu 

na małe przewozy autobusowe na poziomie ok. 500 osób/godz., 

• możliwości wprowadzenia TTA na ul. Towarowej – brak autobusów na odcinku 

północnym oraz małe natężenie ruchu autobusowego na południowym odcinku nie 

uzasadnia wprowadzenia TTA. 

• przebudowy przystanku na wschodnim wlocie do tunelu Trasy W-Z – w 2009 roku na 

zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji przeprowadzano analizę funkcjonowania 



trasy W-Z wraz z badaniem ruchu pasażerskiego, zbadano możliwości sprawnego 

powiązania schodów ruchomych z przystankiem oraz zastosowania sygnalizacji 

świetlnej po zrealizowaniu wydzielonych peronów przystankowych – obecnie budowa 

przystanku uzależniona jest od ustabilizowania skarpy, 

• stwierdzono, że działania związane z wprowadzaniem TTA powinny by wspierane 

przez przewoźników tramwajowych i autobusowych oraz poparte korektami                               

w marszrutyzacji linii. 

 

 

Sprawozdanie sporządził 
Adam Kotuszewski 
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