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1. Wstęp 

Węzełや przesiadkowyや toや szczególnyや zespółや przystankowy╆や Odbywająや sięや naや nimや przesiadkiや
pomiędzyやróEnymiやśrodkamiやtransportu╇やjakやiやwやramachやjednegoやśrodkaやlokomocji╆やSzczególnaや
funkcjaや węzłaや polegaや naや udogodnieniuや wや dokonywaniuや tegoや typuや czynności╆や Wszakや naや
kaEdymやzespoleやprzystankówやmogąやsięやprzesiadkiやodbywać╆やや 

WyróEniamyや węzłyや samoistneや iや specjalnieや zaprojektowane╆や JednakEeや wや świetleや ╅Intermodalや
Transportや Interchangeや forや Londonをや węzłemや przesiadkowymや moEnaや nazwaćや tylkoや zespółや
przystankowy zaprojektowany specjalnie do tej funkcji.  

WやWarszawieや przykłademや dobregoや samoistnegoや węzłaや przesiadkowegoや jestや Metroや SłuEew╇や
złymや zaśや zespółや Centrum╆や Wや przypadkuや węzłówや zaprojektowanychや odや podstaw╇や którym 

funkcjaや przesiadkowaや zostałaや nadanaや zanimや powstały╇や równieEや wyróEniamyや węzłyや lepiejや
〉MetroやMłociny《やlubやgorzejや〉Dw╆やCentralny╇やMetroやMarymont《やzaprojektowane╆や 

Raportや niniejszyや słuEyや nowemuや spojrzeniuや naや organizacjęや zespołówや przystankowych╆や
Funkcjonowanieや wieluや zespołówや przystankowychや moEnaや poprawićや małymiや środkami╇や wや
ramachやdziałalnościやbieEącejやjednostekやmiejskich╆やNiemniejやjednakやobecnyやokresやtoやrównieEやczasや
pierwszychや decyzjiや oや inwestycjach╇や któreや będąや realizowaneや zや budEetuや Uniiや Europejskiejや wや
następnej perspektywie finansowej.   

W latach 2013 む ｲｰｱｴやprzyやniskichやnakładachやmoEnaやwytworzyćやpierwszeやwęzłyやzやprawdziwegoや
zdarzeniaやwやcentrumやmiasta╇やpodnoszącやjednocześnieやjakośćやprzestrzeniやpublicznej╆や 

W latach 2014 む ｲｰｱｵやWarszawaやpowinnaやsięやskupićやnaやtym╇やbyやefektywnieやwykorzystaćやśrodkiや
naやpoprawęやfunkcjonowaniaやtransportuやpublicznego╆やNieやsąやbowiemやnajwaEniejszeやkosztowneや
inwestycjeや liniowe╇や aや działaniaや punktoweや przynosząceや takieや sameや lubや większeや oszczędnościや
czasuやznacznieやniEszymやkosztem╆や 

Aby przybliEyćやfunkcjonowanieやpodroEyやiやrolęやprzesiadekやponiEejやzostałやprzedstawionyやprocesや
pokonywaniaやpodróEy╆や 

 Dojścieやdoやprzystanku 

 Oczekiwanie na pojazd 

 Jazda pojazdem 

 Przesiadka 

* Opuszczenie pojazdu 

さやPrzejścieやnaやinnyやprzystanek 

* Oczekiwanie na pojazd 

*Wsiadanie do pojazdu 

 Jazda pojazdem 

 DojścieやzやprzystankuやdoやceluやpodróEy 

 

Zや powyEszegoや wynika╇や Eeや samや faktや przesiadkiや wydłuEaや czasや podróEy╇や jednakや toや naや ileや goや
przedłuEyや 〉zarównoや obiektywnie╇や jakや iや subiektywne《や zaleEyや odや kilkuや czynników╇や któreや tymや
samym wpływająやnaやjakośćやwęzłaやprzesiadkowego╆や 
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2. Kryteriaやocenyやwęzłów 

Zajmującや sięや ocenąや węzłów╇や musimyや określić╇や coや składaや sięや naや ocenę╆や Najlepsząや dostępnąや
obecnieやmetodęやbadaniaやwęzłówやopracowałやdrやPiotrやOlszewskiやzやPolitechnikiやWarszawskiej╆やや 

Kryteria oceny węzłówやprzesiadkowychやsąやnastępujące╈ 

 wskaCnikiやcięEkie╈や 

 Integracja przestrzenna, 

 Dostępnośćやdlaやosóbやmniejやsprawnychやfizycznie╇ 

 Wewnętrznaやlogikaやwęzłaやczyliやczytelność╇ 

 wskaCnikiやlekkie╈ 

 InformacjaやpasaEerska╇ 

 Bezpieczeństwoやosobiste╇ 

 Bezpieczeństwoやwynikająceやzやruchemやpojazdówや〉kolizje《╇ 

 Obecnośćやdodatkowychやfunkcji╆やや 

Zajęliśmyや sięや głównieや wskaCnikamiや cięEkimi╇や aや więcや takimi╇や któreや wpływająや wや sposóbや
bezpośredniやnaやruchやpieszychやiやtymやsamymやsprawnośćやfunkcjonowaniaやwęzła╆や 

Wartoや wspomniećや takEeや oや wytycznychや Zarząduや Transportuや Miejskiego╇や któreや sąや bardziejや
inEynierskimiやzaleceniamiややprojektowania przystankówやniEやwytycznymiやdoやorganizacjiやwęzłówや
wやsposóbやprzyjaznyやpasaEerom╆や 

Składająやsięやnaやnieやmやin╈ 

 Pasやpłytekやantypoślizgowychやprzyやkrawędziやperonu╇ 
 Równoległyやdoやpasaやpłytekやantypoślizgowychやpasやbezpieczeństwaやzやwypustkami╇ 
 Brakや elementówや infrastrukturyや nadziemnejや 〉słupy╇や drzewa《や wや odległościや ｱ╇ｵや mや odや

 krawędziやperonu╇ 
 Długośćやkrawędziやzatrzymaniaやdlaやautobusówや- ｴｰやmや〉dopuszczaやsięやｲｰやmやorazやｱｵやm《╇ 
 Szerokośćやzatokiやprzystankowejやむ 3 m.  

 

Obecnie Zarządや Transportu Miejskiego dlaや przystankówや tramwajowychや stosujeや peronyや oや
długościや ｶｵや m╆や Wytyczneや powyEszeや nieや odnosząや sięや jednakや doや przytoczonychや wcześniejや
wskaCnikówや cięEkichや 〉mającychや wpływや naや sprawnośćや przesiadekや wや węCle《╆や Wadąや tychや
wytycznychや jestや stosowanieや zatokiや przystankowej╇や któraや wprowadzaや niepotrzebnyや chaosや
podczasや włączaniaや pojazduや komunikacjiや zbiorowejや doや ruchu╆や Zatokaや przystankowaや zabieraや
równieEやcenneやmiejsceやdlaやpasaEerówやoczekującychやnaやśrodekやtransportuやorazやwysiadającychやzや
niego.  
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Inneや podejścieや przedstawiliや autorzyや ╅A Pattern Language. Towns Ȯ Buldings Ȯ Contructionをや
(Oxford University Press, 1977)╆や Ichやzdaniemやwęzłyやprzesiadkoweやpowinnyやstanowićや lokalne 

centraや usługowe z placami publicznymi, na któreやmająやwpływや lokalneや społeczności╆や Opróczや
tegoやwyznaczyliやmaksymalneやparametryやdrógやdojścia╈ 

 30 m z autobusu/tramwaju do autobusu/tramwaju, 

 60 m z metra na autobus/tramwaj, 

 ｹｰやmやzやpociąguやnaやmetro 

orazやstwierdzili╇やEeやczasやnaやprzejścieやmiędzyやperonamiやpowinienやbyć╈ 

 krótszyやniEやｳやminuty╇や 

 nieやdłuEszyやniEやｱｸｰやmや╇ 

 zmniejszaćやsięやproporcjonalnieやdoやcharakteruやcałejやpodróEyや〉czasuやjejやtrwania《╆やや 

Przyjmujeや się╇や Eeや naや pokonanieや jednegoや stopniaや potrzebnyや jestや wysiłek╇や któryや jestや
proporcjonalny do  pokonania 3 metrówやwやjednymやpoziomie╆や 

NieやmoEnaや zapominaćや takEeやoや stopniuやmultimodalnościやwęzła╇や czyliや stopniuやkoncentrowaniaや
róEnychや środkówや transportuや 〉odや autobusuや przezや tramwaj╇や pociągや aglomeracyjnyや poや pociągや
dalekobieEny╇やaやnawetやsamolot╇やjednocześnieやuwzględniającやindywidualneやśrodkiやtransportuやtj╆や
samochódやiやrower《╆や 

ZやzałoEeniaやwszystkieやrelacjeやpowinnyやbyćやpokonywaneやwやkrótkimやczasieやiやbezやprzeszkódやnie 

zaleEnieや odや częstotliwościや ichや występowania╆や Jednakや skrócenieや czasuや przejściaや pomiędzyや
peronami w pierwszej kolejnościや powinnoや uwzględniaćや najczęściejや pokonywaneや relacje╇や
zwłaszczaや przyや poprawianiuや ╅wskaCnikówや lekkichをや lubや inwestycjachや niskokosztowychや
moEliwychやdoやwykonaniaやwやkrótkimやokresie╆や 
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3. Badaniaやnaやwęzłachやprzesiadkowych 

W ramach projektu VVarszawska InicjatywaやPieszaやzostałyやprzeprowadzoneやbadaniaやodległościや
międzyやposzczególnymiやperonamiやwやwarszawskichやwęzłachやprzesiadkowychやorazやczas╇やjakiやjestや
potrzebnyやdoやpokonaniaやdrogiやmiędzyやdwomaやperonamiやprzystankowymi╆やWynikiやteやposłuEyłyや
doやopracowaniaやwłasnychやwynikówやdrógやdojściaやdoやprzystankówやwやwarszawskichやwęzłachやnaや
podstawie metodologii dr. Piotra Olszewskiego.  

Przeanalizowaneや zostałyや najwaEniejszeや węzłyや połoEoneや wや centrumや miasta╇や wや specyficznejや
tkance miejskiej, gdzie obecne uwarunkowania techniczne oddalająや jeや odや węzłówや doskonaleや
funkcjonujących╆や Zaproponowaliśmyや nowąや organizacjęや węzłów╇や któraや minimalizujeや drogiや
dojścia╇や tymや samymやusprawniającやpodróEeや iやpodnoszącや jakośćや systemuやkomunikacyjnego╇や jakや
teEや poprawiaや estetykęや miasta╆や や Szczegółoweや zaleceniaや iや rozwiązaniaや zostałyや opisaneや wや
następnymやrozdziale╆や 

Naや podstawieや opracowanychや schematówや węzłówや przesiadkowychや zostałyや policzoneや czasyや
przejściaや pomiędzyや wszystkimiや peronamiや wや węCleや orazや policzoneや czasyや przejściaや przezや
sygnalizacjęやświetlnąやwやwęCle╆や 

NajwaEniejszymや aspektemや byłoや zinwentaryzowanieや przeszkód╇や naや jakieや napotykająや
pasaEerowie╇やaやktóreやsąやszczególnieやdotkliweやdlaやosóbやoやograniczonejやmobilnościや〉np╆やmatekやzや
dziećmi╇や inwalidów╇や osóbや starszych╇や osóbや zや cięEkimや bagaEem《╆や Wや przypadkuや omawianychや
węzłówや podstawowąや przeszkodąや sąや schody╇や któreや zwiększająや wysiłekや fizycznyや kaEdegoや
pasaEera╇やutrudniającやprzyやtymやprzesiadki╇やaやwやprzypadkuやniektórychやosóbやjeやuniemoEliwiają╆や
NaleEyやprzyやtymやzauwaEyć╇やEeやwindyやnieやrozwiązująやwiększościやtychやproblemów╆やCoやprawdaや
w przypadku╇や gdyや działająや iや sąや dostatecznieや pojemne╇や umoEliwiająや pokonanieや róEnicyや
poziomów╇やjednakやczasやpotrzebnyやnaやprzesiadkęやzostajeやjeszczeやbardziejやwydłuEony╆ 

Dlaや niektórychや węzłówや zostałyや policzoneや odległościや wや metrachや pomiędzyや poszczególnymiや
peronami. 

Badaniaや zostałyや przeprowadzoneや wや lipcuや iや paCdziernikuや wや zespołachや przystankowychや Pl╆や
Bankowy む Metroや Ratuszや Arsenał╇や Metroや Centrum╇や Dw╆や Centralny╇や Pl╆や Zawiszyや iや Foksalや む 

Muzeum Narodowe. 

3.1 Pl. Bankowy  

Poやprzeanalizowaniuやfunkcjonowaniaやzespołuやprzystankowegoやwやrejonieやstacjiやmetraや╅Ratusz-

ArsenałをやnasuwająやsięやnastępująceやspostrzeEenia. 

 W kilkuや przypadkachや występujeや duEaや liczbaや 〉ｳｳ lubや ｴｰ《や schodówや doや pokonania╆や
Alternatywąやjestやwやtychやprzypadkachやwinda╆ 

 Ustawieniaやsygnalizacjiやświetlnejやskutkująやniekorzystnymi czasami faz dla pieszych (do   

バやczasuやtrwaniaやcałegoやcyklu《╇やaやwięcやzaやkrótkoやiやzaやrzadko. 
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3.2 Centrum 

Problememや jestや przejścieや podziemneや wydłuEająceや drogęや や pomiędzyや peronamiや przystankówや
autobusowychや iや tramwajowych╆や ｳｱや schodówや jakieや trzebaや pokonaćや dwukrotnie w przypadku 

przesiadkiや pomiędzyや autobusamiや iや tramwajamiや powodujeや wysiłekや fizycznyや identycznyや zや
przejściemやｲｰｰやmetrów╆やや 

 

Schematやwęzłaや╅Centrumを 
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3.3 Dw. Centralny 

Schematやwęzłaや╅Dw╆やCentralnyを 

 

  DC1 DC7 DC8 DC2 DC4 DC10 DC9 DC3 DC6 DC5 WKD 

DC1 x 75 105 88 181 184 144 258 212 150 223 

DC7 75 x 96 79 158 161 135 235 181 155 210 

DC8 105 96 x 97 133 136 110 220 164 142 185 

DC2 88 79 97 x 125 154 128 228 184 189 203 

DC4 181 158 133 125 x 74 127 107 189 194 208 

DC10 184 161 136 154 74 x 105 82 164 169 183 

DC9 144 135 110 128 127 105 x 112 104 115 129 

DC3 258 235 220 228 107 82 112 x 132 181 175 

DC6 212 181 164 184 189 164 104 132 x 149 143 

DC5 150 155 142 189 194 169 115 181 149 x 170 

WKD 223 210 185 203 208 183 129 175 143 170 x 

Czasyやprzejściaや〉wやsekundach《やmiędzyやperonamiやwやzespoleやprzystankowymやDw╆やCentralny╆や 
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  DC1 DC7 DC8 DC2 DC4 DC10 DC9 DC3 DC6 DC5 WKD 

DC1 x 55 55 53 59 61 91 67 60 60 35 

DC7 55 x 56 54 60 62 62 68 61 61 36 

DC8 55 56 x 54 60 62 62 68 61 61 36 

DC2 53 54 54 x 0 61 61 59 52 52 27 

DC4 59 60 60 0 x 54 54 47 59 59 34 

DC10 61 62 62 61 54 x 56 49 61 61 36 

DC9 91 62 62 61 54 56 x 49 61 61 36 

DC3 67 68 68 59 47 49 49 x 0 60 25 

DC6 60 61 61 52 59 61 61 0 x 60 25 

DC5 60 61 61 52 59 61 61 60 60 x 35 

WKD 35 36 36 27 34 36 36 25 25 35 x 

Liczbaやstopniやdoやpokonaniaやpodczasやprzejściaやmiędzyやperonamiやwやzespoleやprzystankowymや 

PowyEejや zamieszczoneや zostałyや tabeleや przedstawiająceや czasや przejściaや międzyや poszczególnymiや
peronamiや orazや liczbęや stopniや jakąや trzebaや pokonaćや wや tychや relacjach╆や Zeや względuや naや duEeや
odległościや nieや zostałaや uwzględnionaや pętlaや autobusowaや znajdującaや sięや poや północnejや stronieや
budynkuやdworcaやorazやprzystankiやnaやul╆やEmiliiやPlater╆やZやpowyEszychやdanychやwynika╇やEeやśredniや
czasやprzejściaやwynosiやｱｵｳやsekundyや〉ｲやmin╆やiやｳｳやsek╆《╆や 
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3.4 Pl. Zawiszy 

SchematやwęzłaやPl╆やZawiszy 

 

 



12 

 

MacierzやczasówやprzejściaやpomiędzyやperonamiやwやwęCleやzやuwzględnieniemやoczekiwaniaやnaやzmianęや
sygnalizacjiやświetlnejやorazやbezやuwzględnieniaやsygnalizacjiやświetlnej╆や 

Nieやwszystkieやzaprezentowaneやrelacjeやwやpraktyceやwystępują╆やWやkilkuやprzypadkach tramwaje i 

autobusyやzatrzymująやsięやwやzespoleやprzystankowymやdwaやrazy╇やcoやmoEeやpowodowaćやskrócenieや
czasuや przesiadki╆や Problememや jestや małaや integracjaや przystankówや 〉ul╆や Towarowaや iや Al╆や
Jerozolimskie《╇や aや takEeや niekorzystneやdlaやpieszychや fazyや sygnalizacjiや świetlnej╆や PoniEejや znajdujeや
sięやtabelaやobrazującaやdługośćやświatłaやぇzielonegoぇやwやstosunkuやdoやぇczerwonegoぇ╆ 

Tabelaやprzedstawiającaやczasや〉wやsekundach《やtrwaniaやsygnalizacjiやnaやprzejściachやdlaやpieszych╆ 

Największymやproblememやjestやzbytやkrótkiやokresやfazyやzielonejやwやstosunkuやdoやcałegoやcykluやprzyや
przejściuや przezや ul╆や Grójeckąや poや zachodniejや stronieや pl╆や Zawiszyや orazや przezや torowiskoや wや ul╆や
Towarowejや 〉pomimoや dłuEszejや fazyや ぇzielonejぇや naや jezdni《╆や Ponadtoや przejścieや przezや północno-

wschodni wlot Al. Jerozolimskich jest niezwykleや uczęszczane╇や aや fazaや ぇzielonegoや ぇや trwaや ｱのｳや
całegoやcyklu╆や 

ZA 01 ZA 02 ZA 03 ZA 04 ZA 05 ZA 06 ZA 07 ZA 08 ZA 11 ZA 12 ZA 13 ZA 14 ZA 15 ZA 16 WKD PKP

ZA 01 x 337 56 303 172 175 219 173 363 276 290 289 201 140 229 241

ZA 02 243 x 293 112 213 203 350 191 150 201 129 152 188 271 184 196

ZA 03 56 187 x 265 116 119 163 117 307 220 234 233 145 84 173 185

ZA 04 212 68 156 x 264 255 328 243 202 253 151 190 166 249 236 248

ZA 05 137 142 81 149 x 80 199 78 268 181 195 196 181 123 134 146

ZA 06 140 132 84 140 47 x 201 69 259 172 186 187 184 126 125 137

ZA 07 219 241 163 219 164 166 x 200 440 303 317 321 243 79 256 268

ZA 08 138 120 82 128 45 36 165 x 247 160 174 173 185 124 113 125

ZA 11 290 150 234 158 197 188 331 176 x 257 185 194 278 361 240 252

ZA 12 241 163 185 171 148 139 268 127 219 x 184 183 286 225 153 165

ZA 13 217 105 161 113 124 115 244 103 161 146 x 121 257 239 167 179

ZA 14 216 114 160 122 123 114 248 102 170 145 97 x 299 238 166 178

ZA 15 163 117 107 95 108 111 170 109 207 213 162 188 x 129 238 250

ZA 16 140 162 84 140 85 88 79 86 252 190 166 165 91 x 177 189

WKD 194 146 138 154 101 92 221 80 202 153 129 128 165 142 x 33

PKP 206 158 150 166 113 104 233 92 214 165 141 140 177 154 33 x

„zielone” „czerwone”
Al. Jerozolimskie (płn/zach) 28 87

ul. Grójecka (płn) 20 95

ul. Grójecka (płd) 48 45

ul. RaszyMska (zach) 35 76

ul. RaszyMska (wsch) 60 46

Al. Jerozolimskie (płd/wsch) 35 70

Al. Jerozolimskie (płn/wsch) 43 65

ul. Towarowa (wsch) 43 68

ul. Towarowa (torowisko) 34 77

ul. Towarowa (zach) 58 53
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3.5 RondoやdeやGaulle‒aや 

 

SchematやzespołuやprzystankowegoやwやrejonieやrondaやdeやGaulle‒a 

 

  

DH 

Smyk 02 

Foksal 

01 

Foksal 

02 

Muz Nar 

06 

Muz 

Nar 02 

Muz Nar 

05 Muz Nar 01 

DH Smyk 

02 x 200 330 165 300 250 385 

Foksal 01 200 x 230 85 200 150 300 

Foksal 02 330 230 x 215 250 200 350 

Muz Nar 06 165 85 215 x 185 110 220 

Muz Nar 02 300 200 250 185 x 90 240 

Muz Nar 05 250 150 200 110 90 x 150 

Muz Nar 01 400 305 350 220 240 150 x 

MacierzやodległościやwやmetrachやmiędzyやperonamiやwやrejonieやrondaやDeやGaulle‒aや 

Przyやwylocieや Smolnejや naやNowyや Świecieや poや północnejや stronieや jestやwysokiや krawęEnik╇や nieやmaや
zjazdu. 

PrzechodzącやprzezやAl╆やJerozolimskieやzやkierunkuやpl╆やTrzechやKrzyEyやwやstronęやNowegoやŚwiatuやpoや
stronieやzachodniejやmoEnaやnieやzdąEyćやprzejśćやprzezやpasyやwやciąguやjednegoやcykluやsygnalizacji╆や 
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3.6 Podsumowanie 

Żadenや zや przeanalizowanychや ╅węzłówや przesiadkowychをや nieや jestや węzłemや przesiadkowym, a 

jedynieやgrupąやluCnoやpowiązanychやzeやsobąやprzystanków╇やpomiędzyやktórymiやmogąやporuszaćやsięや
pasaEerowieやwやceluやzmianyやśrodkaやtransportu╆やPrzyやczasachやprzejściachやsięgającychやｴ-5 minut, 

doやktórychやdochodziや czasやoczekiwaniaやnaやprzyjazdやnastępnegoやśrodkuや transportu╇やnieやnaleEyや
sięや dziwićや oporowiや pasaEerówやprzedや likwidowaniemやdłuEszychや iや bardziejや skomplikowanych 

relacjiやbezpośrednich╆やNawetやgdyやcechująやsięやoneやniEsząやczęstotliwością╇やsąやbardziejやopłacalnymや
czasowoやwyboremやniEや czasochłonneや iや niewygodneや przesiadki╆やDopókiやwや centrumやmiastaや nieや
zacznąや funkcjonowaćやwęzłyやprzesiadkoweやzやprawdziwegoやzdarzenia╇やupraszczanie przebiegu 

liniiや komunikacjiやmiejskiejや iや zmuszanieやdoやprzesiadekやwやwieluやprzypadkachやoznaczaćや będzieや
wydłuEanieやczasuやpodróEyやiやtymやsamymやzniechęcanieやdoやkorzystaniaやzやkomunikacjiやmiejskiej╆ 

Medianaやodległościやmiędzyやprzystankamiやkomunikacjiやpublicznejやwやwiększościやanalizowanychや
zespołachやprzystankowychやmieściやsięやwやprzedzialeやｱｵｰ-ｲｰｰやmetrów╆やJeśliやuświadomimyやsobie╇や
Eeや Warszawaや chwaliや się╇や iEや ｲｰｰや metrówや jestや toや średniaや odległośćや pomiędzyや wszystkimiや
przystankamiや komunikacjiや miejskiejや wや śródmieściu╇や okaEeや się╇や Eeや moEnaや byや wziąćや dowolnąや
grupęやsąsiadującychやzeやsobąやprzystankówやiやnazwaćやjąや╅węzłemやprzesiadkowymを╇やabyやnimやbył╆や
TrudnoやoやbardziejやEyczeniowyやsposóbやmyślenia╆や 

Poや przeanalizowaniuや poszczególnychや zespołówや przystankówや nasuwaや sięや problemや
niewystarczającegoや zapewnieniaや sprawnegoや przemieszczaniaや sięや pomiędzyや peronamiや węzłaや
osobomやoやograniczonejやmobilności╇やwやtymやtakEeやniepełnosprawnym╆やWやzasadzieやutarłoやsię╇やEeや
jedynymやrozwiązaniemや sąやpodnośniki╆やTeや jednakやczęstoや sięやpsująや iやodstraszająや swąやestetykąや iや
stanemや czystości╆や Coや więcej╇や nawetや wや przypadkachや gdyや działają╇や znaczącoや wydłuEająや czasや
potrzebnyや naや przesiadkęや 〉pozaや czasemや potrzebnymや naや pokonanieや poziomówや naleEyや
uwzględnićやczasやoczekiwaniaやnaやpodnośnik《╆やParadoksalnieやnajłatwiejやprzemieszczaćやsięやmoEnaや
naや peryferyjnychや przystankach╇や któreや obecnieや pełniąや funkcjęや węzłówや przesiadkowych╆や Tamや
bowiemやnieや istniejąやprzejściaやbezkolizyjne╆やOznaczaや to╇やbyやzapewnićやsprawneや funkcjonowanieや
węzłaやnieやtylkoやpodやkątemやosóbやniepełnosprawnych╇やpotrzebneやsąやprzejścia w poziomie jezdni i 

peronów╆や Tam╇や gdzieや róEnicaや poziomówや wynikaや zや umieszczeniaや peronówや podや ziemią╇や
optymalnymやwyjściemやsąやpochylnie╆やTakieやrozwiązanieやobecnieやsprawdzaやsięやnaやkilkuやstacjachや
metraやwやdzielnicyやUrsynówやorazや naや stacjiやWarszawa-Rembertów╆や Tylko w przypadku braku 

odpowiedniejや ilościや miejscaや orazや potrzebyや pokonaniaや róEnicyや poziomuや pomiędzyや peronamiや
dopuszczalnymやrozwiązaniemやbyłybyやogólnodostępneやwindyや〉minimumやdwieやnaやjedenやperon《╆や
Wや pozostałychや przypadkach╇や wや tymや bezwzględnieや wや strefieや Iや określonej w Strategii 

ZrównowaEonegoや Rozwojuや Systemuや Transportowegoや m╆や st╆や Warszawy jedynym 

dopuszczalnymや rozwiązaniemや sąや przejściaや wや poziomieや terenuや 〉w przypadku stosowania 

sygnalizacjiや świetlnej╇や nieや naleEyや stosowaćや detekcjiや ręcznejや aや automatycznąや bądCや cyklや
stałoczasowy《╇や coや jestや zgodneやzや zapisamiやStrategii╆やWやWarszawieやEadenやzやprzeanalizowanychや
zespołówやprzystankowychやnieやspełniaやtakichやkryteriów╆や 
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4. Rekomendacjeやdlaやwęzłówやiやprzystanków 

Weや wrześniuや ｲｰｱｱや r╆や Urządや m╆や st╆や Warszawyや udostępniłや Stowarzyszeniuや opracowanie 

wykonaneや przezや WYGや Internationalや pt╆や ╅Analizaや organizacjiや iや funkcjonowaniaや węzłówや wや
Warszawieを╆や Wや opracowaniuや tymや zostałoや przeanalizowanychや ｴｶや węzłówや iや przystankówや oや
charakterze przesiadkowym. Opracowania ma charakter inwentaryzacyjny. Nasze uwagi 

zostałyや przedstawioneや naや publicznejや konferencjiや orazや udostępnioneや chętnymや wや formieや
ksiąEkowejやiやnaやstronieやinternetowejやwやformieやelektronicznej╆や 

W Studium Uwarunkowańや iやKierunkówやZagospodarowaniaやPrzestrzennegoやm╆や st╆やWarszawy 

oraz w Strategii ZrównowaEonego Rozwoju Systemu Transportowego m. st. Warszawy jasno 

zostałyや zdefiniowaneやwaEniejszeやwęzłyやprzesiadkowe╆やCześćや zや nichやnieや odgrywaや jeszczeや roli╇や
jakąやprzewidzieliやplaniści╆やPoniEejやprzedstawiamyやnaszeやuwagiやwやpunktachやdoやróEnychやwęzłówや
naやjakichやsięやodbywająやprzesiadki╆や 

Podstawowymやproblememやjakiやzostałやzaobserwowanyやto╈ 

 Dostępnośćや peronówやprzystankówや zや punktuやwidzenia drogiや dojścia╇やwや tymやdlaや osóbや
mniej sprawnych ruchowych, co wynika z 

o brakuやobustronnegoやdojściaやdoやperonówやtramwajowych╇ 

o zbytやdalekoやpołoEonychやwzględemやsiebieやperonówやprzystankowych╉ 

 Długiや czasや przemieszczaniaや sięや pomiędzyや peronamiや przystankowymi╇や naや coやwpływaや
sygnalizacjaやświetlnaやorazやkoniecznośćやpokonywaniaやschodów╉ 

 Małaやszerokośćやperonówやprzystankowych╇やcoやutrudniaやwymianęやpasaEerską╆や 

Naszeや propozycjeや sprowadzająや sięや doや zmianや związanychや zeや zmianąや lokalizacjiや peronówや
przystankowychや orazや wytyczeniemや naziemnychや przejśćや dlaや pieszychや celemや skróceniaや drogiや
dojściaやdoやperonówやwやwęCle╆や 

Dlaやniektórychやwęzłówやzostałyやzaproponowaneやwariantoweやrozwiązaniaやwやpostaciやetapowegoや
dochodzeniaや doや docelowegoや kształtuや węzła╆や WiąEeや sięや toや zや kosztamiや iや zや rozbudowąや
infrastrukturyやkomunikacyjnejや〉metro╇やnowaやliniaやkolejowa《╇やktóraやbędzieやwやstanieやprzejąćやduEąや
częśćやruchuやzarównoやzやkomunikacjiやautobusowej╇やjakやi indywidualnej.  

ZaproponowaneやrozwiązaniaやsąやmoEliweやdoやzrealizowaniaやdoやｲｰｱｵやr╆ややiやzeやwzględuやnaやinteresや
społecznyや 〉usprawnienieや systemuや komunikacyjnegoやmiasta《や powinnyや zostaćや wや tymや terminieや
wdroEone╆やWiększeや 〉inwestycje《╇や wymagająceや znaczącychや środkówや finansowych realizowane 

powinnyやbyćややtakEeやwやoparciuやoやfunduszeやunijneやzやnastępnejやperspektywyやbudEetowejやdoやｲｰｲｰや
r╆や 〉nieや powinnyや jednakや byćや odや tychや środkówや uzaleEniane《╆や Jedynieや nowaや kolejowaや liniaや
średnicowaや╅N-Sをやrealizowanaやpowinnaやbyćやpoやｲｰｲｰやr╆╇やjeEeliやstudiumやwykonalnościやiやpotrzebyや
przewozoweやpoやuruchomieniuやIIやliniiやmetraやpotwierdząややpotrzebęやjejやbudowy╆や 
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4.1 Węzłyや wや centrumや miastaや uwzględnioneや wや Studiumや Uwarunkowańや iや
KierunkówやZagospodarowaniaやPrzestrzennegoやm╆やst╆やWarszawyや 

Dw. Centralny  

NajwaEniejszymやwęzłemやprzesiadkowymやjestやzwyczajやgłównyやdworzecやwやdanymやmieście╆やDlaや
dworca Warszawa Centralna wskazane jest: 

 przeniesienieや lubや utworzenieや dodatkowejや pętliや autobusowejや naや parkinguや przedや
budynkiem dworca od strony Al. Jerozolimskich; 

 powiązanieや peronówや pętliや przedや dworcemや orazや przystankówや autobusowychや iや
tramwajowychや wや Al╆や Jerozolimskichや przejściemや naziemnymや zeや schodamiや 〉schodamiや
ruchomymi《や zや tarasuや pętliや autobusowejや 〉obecnegoや parkinguや przedや wejściemや doや haliや
głównejやbudynkuやdworca《やdo poziomu Alej Jerozolimskich; 

 obustronneやdojściaやnaziemneやdoやplatformやtramwajowychやwやAl╆や Jerozolimskich i w Al. 

JanaやPawłaやII╉ 

 utworzenieや przystankuや zbiorczegoや dlaや autobusówや mającychや pętlaや przedや budynkiemや
dworca. 
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Schemat przedstawiającyやmoEliwościやzmianyやwやfunkcjonowaniuやwęzłaや╅Dw╆やCentralnyを 

Realizacjaやzapisów Studium i Strategii╇やczyliやobniEenieやklasyやAl╆やJerozolimskichやdoやklasyやulicyや
zbiorczej (obecnieや sąや ulicąや klasy głównej╇や coや wpływaや naや parametryや ulicy╇や t╆j╆╈や odległośćや
pomiędzyやsygnalizacjąやświetlnąやiやprzejściamiやdlaやpieszych╇やdozwolonąやmaksymalnąやprędkość╇や
szerokośćやjezdni╇やszerokośćやpasów《╇やsprowadzaćやsięやbędzieやnaszymやzdaniemやdo╈やや 

 wyłączeniaやzやruchuやpółnocnejや jezdniやAl╆やJerozolimskichやnaやodcinkuやodやpl╆やZawiszyやdoや
Nowegoや Światuや zや przeznaczeniemや naや przestrzeńや publicznąや lubや zabudowę╇や aや naや
odcinkuや Nowyや Światや む Al╆や Poniatowskiegoや zeや względuや naや szerokośćや mostuや
przeznaczeniem na buspas; 

 funkcjonowaniaやpołudniowejや jezdniやAl╆や Jerozolimskichやnaやodcinkuやodやpl╆やZawiszyやdoや
Nowegoや Światuや jakoや dwukierunkowejや ulicyや zbiorczej╇や coや wiąEeや sięや zや zawęEenieや
przekroju jezdni do jednegoやpasaやruchuやwやkaEdąやstronę╇ 

aやwięcやwや konsekwencjiや doや zwiększeniaや iや uporządkowaniaや przestrzeniや publicznejやwや centrumや
miasta. 

Podobneやrozwiązanie naleEyやzastosowaćやdlaやciąguやulicやChałubińskiegoやむ al╆やJanaやPawłaやIIや〉bezや
wskazania╇やktórąやjezdnięやmoEnaやprzeznaczyćやpodやzabudowęやwysokościową《╆やや 

Opcjonalnie, w przypadku utrzymania intensywnego ruchu autobusowego w Al. 

JerozolimskichやmoEnaやutrzymaćやdwujezdniowyやcharakterやulicyやzawęEającやprzekrójやobuやjezdni i 

wprowadzającや przejściaや naziemneや naや wzórや miejscowegoや planuや zagospodarowaniaや
przestrzennego rejonu PKiN. 
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Centrum 

Wやpierwszymやetapieやpoprawaやfunkcjonowaniaやwęzłaやpoprzez╈ 

 wytyczenieや przejśćや naziemnychや doやwszystkichや przystankówや iや przezやwszystkieや wlotyや
skrzyEowania 

 wytyczenieやobustronnychやdojśćやdoやplatformやprzystankowych╆ 

Wや przypadkuや zmniejszeniaや intensywnościや ruchuや autobusowegoや wや Al╆や Jerozolimskichや poや
wybudowaniuや centralnegoや odcinkaや liniiや metra╇や aや zwłaszczaや liniiや tramwajowejや naや Gocławや
poprawa funkcjonowania węzłaやpoprzez╈ 

 zintegrowanieや przystankówや poや zachodniejや iや północnejや stronieや skrzyEowaniaや jakoや
przystankówやpołoEonychやnajbliEejやstacjiやmetraやCentrum╇ 

 opcjonalnieや likwidacjaや rondaや 〉celemや zmniejszeniaや drógや dojściaや pomiędzyや
poszczególnymiやprzystankami《╆ 

Odrębnymや zagadnieniemや jestや wybudowanieや przejściaや podziemnegoや pomiędzyや stacjąや metraや
Centrum a przystankiem kolejowym Warszawa-Śródmieścieや〉doやperonuやｲ╇やśrodkowego《╆や 

 

 

WizualizacjaやRondaやDmowskiegoやzやzapewnieniemやobustronnychやdojśćやdoやprzystankówやkomunikacjiや
zbiorowej. 
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WizualizacjaやskrzyEowaniaやAl╆やJerozolimskichやzやMarszałkowskąやzやzapewnieniemやobustronnychやdojśćやdoや
przystankówやkomunikacjiやzbiorowejやwrazやzやwytworzeniemやnowychやprzestrzeniやpublicznychや〉widokやzやAl╆や
Jerozolimskich w kierunku zachodnim)  

 

WizualizacjaやskrzyEowaniaやAl╆やJerozolimskichやzやMarszałkowskąやzやzapewnieniemやobustronnychやdojśćやdoや
przystankówやkomunikacjiやzbiorowejやwrazやzやwytworzeniemやnowychやprzestrzeniやpublicznychや〉rzutやzやlotuや
ptaka)  
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WizualizacjaやskrzyEowaniaやAl╆やJerozolimskichやzやMarszałkowskąやzやzapewnieniemやobustronnychやdojśćやdoや
przystankówやkomunikacjiやzbiorowejやwrazやzやwytworzeniemやnowychやprzestrzeniやpublicznychや〉widokやzや
obecnego pl. Defilad)  

Realizacjaや zapisówや Studiumや Uwarunkowańや iや Kierunkówや Zagospodarowaniaや Przestrzennegoや
m. St. Warszawy i Strategiiや ZrównowaEonegoや Rozwojuや Systemuや Transportowegoや m╆や st╆や
Warszawy む ul╆や Marszałkowskaや iや Al╆や Jerozolimskieや ulicamiや zbiorczymiや powinnaや sięや wiązaćや
naszym zdaniem z:  

 wyłączeniemや zや ruchuや zachodniejや jezdniや ul╆や Marszałkowskiejや iや północnejや jezdniや Al╆や
Jerozolimskichやnaやodcinkuやodやpl╆やZawiszyやdoやNowegoやŚwiatuのRondaやWaszyngtonaや〉naや
MościeやPoniatowskiegoやzeやwzględuやnaやbrakやmiejscaやpółnocnaやjezdniaやfunkcjonujeやjakoや
buspas, droga rowerowa i szerszy chodnik); 

 funkcjonowaniemや wschodniejや jezdniや ul╆や Marszałkowskiejや iや południowejや jezdniや Al╆や
Jerozolimskichや naや odcinkuや odや pl╆や Zawiszyや doやNowegoや Światuや jakoや dwukierunkowejや
ulicyや zbiorczej╇や coやwiąEeや sięや zや zawęEenieや przekrojuや jezdniや doや jednegoや pasaや ruchuやwや
kaEdąやstronę╉ 

 utworzenieやwやul╆やMarszałkowskiejや pasaや や autobusowo-tramwajowegoや 〉niektóreや relacjeや
skrętneや や mogąや byćや realizowaneや pozaや skrzyEowaniemや Al╆や Jerozolimskieや のや
Marszałkowskaやnp╆やpoprzezやHoEą《╆や 

Wartoやpamiętać╇やEeやodzyskaneやterenyやmogąやpełnićやróEneやfunkcjęやwやstrukturzeやmiasta╆やMogąやbyćや
terenami publicznymi (placami), terenamiやzielonymiや〉wやzwiązkuやzやodzyskiwaniemやgruntówやnaや
małychやnieformalnychやskwerach╇やmoEliweやjestやodtworzenieやzieleniやnaやobecnejや jezdni《╇やplacamiや
targowymi╇やterenamiやwystaw╇やbądCやopcjonalnieやterenyやteやmoEeやwypełnićやzabudowaやpierzejowa╆やや 
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PrzejścieやliniiやtramwajowejやprzezやstrefęやpiesząやweやFrankfurcieやnadやOdrą╆ 

Metro Politechnika 

Stworzenieやdwóchやzespołówやprzystankowych╈ 

przyやskrzyEowaniuやal╆やArmiiやLudowejやiやul╆やWaryńskiego 

 zintegrowanieやichやpoやpołudniowejやiやwschodniejやstronieやskrzyEowania╇ 

 zawęEenieや północnego wlotuや ul╆や Waryńskiegoや celemや wytworzeniemや
pełnowymiarowegoやprzystankuやnaやTrasieやŁazienkowskiej╇ 

 wytyczenieや brakującegoや przejściaや dlaや pieszychや naや skrzyEowaniuや ul╆や Waryńskiegoのal╆や
Armii Ludowej 

orazやprzyやskrzyEowaniuやul╆やNowowiejskiejやiやul╆やWaryńskiegoやdlaやprzesiadek autobus む tramwaj 

む metro. 

Przystanekや╅Pl╆やBankowyやむ Metro Ratusz-Arsenałを 

 WytyczenieやbrakującychやprzejśćやdlaやpieszychやwやpoziomieやterenuやprzyやskrzyEowaniuやul╆や
Andersaやiやal╆やSolidarności╆ 
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 Zintegrowanieや przystankówや naや południowymや iや wschodnimや wlocie skrzyEowaniaや
〉przybliEenieやprzystankówやzeやśrodkaやplacuやiやlikwidacjaやprzystankówやtramwajowychやwや
ul. Andersa). 

 Uruchomienieやschodówやruchomychやwやobuやkierunkach╆や 

Problememや jestや kierowanieやwszystkichやprzesiadającychや sięや pasaEerówやdoや jednegoやwejściaや doや
metra, coやjestやkonsekwencjąやniefortunnejやzmianyやlokalizacjiやstacji╆や 

WęzełやplacやZawiszy 

 Etapやｱや〉moEliwyやdoやzrealizowaniaやwやnajbliEszymやczasie《 

 Zintegrowanieや wszystkichや przystankówや naや wschodnimや iや północnymや wlocie 

skrzyEowania 〉ronda《やiやprzybliEenieやichやdoやskrzyEowaniaや〉minimalizacjaやprzejśćやprzezや
szerokieやjezdnieやiやpasyやdzielące《╆ 

 Obustronneやdojściaやdoやprzystankówやtramwajowych╆ 

 Zaniechanie budowy estakady (sugerowane jest toや takEeや zeや względówや kosztowychや
przezや╅TransprojektやGdańskiをやpoprzezやobniEenieやklasyやul╆やTowarowejやzや╅GPをやdoや╅Gを《╆ 

 Wprowadzeniaや pasaや autobusowegoや wや ul╆や Raszyńskiej╇や szczególnieや wや kierunkuや zや
południaやnaやpółnocや 

 Po uruchomieniu centralnego odcinka II linii metraや rozwaEenieや wprowadzeniaや pasaや
autobusowo-tramwajowego w ul. Towarowej. 

Podczas remontu wiaduktuや wや ul╆や Towarowejや naleEyや przewidziećや zejściaや naや peronyや WKDや iや
przystankuやOchotaやzarównoやzやprzystankówやkomunikacjiやmiejskiej╆ 

Etap 2  

RealizacjaやzapisówやStudiumやiやStrategiiやむ Al╆やJerozolimskieやulicąやzbiorczą╈や 

 północnaや jezdniaや Al╆や Jerozolimskichや naや odcinku odや Pl╆や Zawiszyや doや Nowegoや Światuや
wyłączonaやzやruchu 

 południowaやjezdniaやAl╆やJerozolimskichやnaやodcinkuやodやPl╆やZawiszyやdoやNowegoやŚwiatuや
funkcjonuje jako ulice zbiorcza w obu kierunkach. 
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Przystanekや╅RondoやONZを  

Etap 1 

 Wprowadzenie pasa autobusowo-tramwajowego na ul╆やProstejやprzechodzącegoやwやpasや
autobusowyや wや ul╆や Świętokrzyskiejや 〉zや wyspowymや przystankiemや autobusowymや wや
kierunku ul. Em. Plater). 

 PrzybliEenieやprzystankówやdoやskrzyEowaniaや〉ronda《╆ 

Etap 2  

 Likwidacjaや rondaや iや zwęEenieや al╆や Janaや Pawłaや II do jednej, zachodniej jezdni 

〉minimalizacjaやodległościやmiędzyやprzystankami《╆ 

4.2 Węzłyや pozaや centrumや miastaや uwzględnioneや wや Studiumや Uwarunkowańや iや
KierunkówやZagospodarowaniaやPrzestrzennegoやm╆やst╆やWarszawyや 

Węzełや╅Stadionを 

Wytworzenieやnowegoやwęzłaやprzesiadkowego╆ 

 RozwaEenieや skierowanieや tramwajówや iや autobusówや ul╆や Zamoyskiegoや む projektowanym 

przedłuEeniemや ul. Sokolej む Targowąや 〉bliEejや metraや iや kolei《や zや wprowadzeniemや
przystankówやpodやwiaduktemやkolejowym╇やaやprzynajmniejやautobusówやjednokierunkowoや
przez ul. SprzecznąやiやZamoyskiegoや〉celem zapewnienia przesiadek do/z metra). 

 Stworzenie przed PKP Stadion na miejscu dworca PKS pętliや autobusowejや dlaや liniiや zや
Grochowa.  

Wątpliwośćや budząや planyや rozbudowyや ul╆や Sokolej╇や coや jestや bardzoや kontrowersyjneや wや świetleや
obowiązującychやdokumentów╆やUlicaやoやprzekrojuやｲxｲやbędzieやbardzoやnieprzyjaznaやdlaやpieszychやiや
pokonanieや jejや będzieや stanowićや barierę╇や zwłaszczaや wや kontekścieや skandalicznejや zapowiedziや
likwidacjiや przejściaや naziemnego╆や Pozostajeや otwartaや kwestiaや drógや dojściaや pomiędzyや
przystankiemやkolejowymやaやstacjąやmetra.  

Dw╆やWileński 

 Przeniesienieや przystankówや tramwajowychや zaや skrzyEowanie╇や jakや najbliEejや przejśćや
naziemnych (wszystkie relacje). 

 Wprowadzenieや obustronnychや naziemnychや dojśćや doや platformや tramwajowychや 〉wrazや zや
utworzeniemやprzejściaやprzyやul╆やBiałostockiej《 
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 ZawęEenie do jednego pasa ruchu jezdni na wlocie trasy WZ. 

 Dodatkoweや przejścieや dlaや pieszychや przezやAl╆や Solidarnościや przyや drugimや końcuや peronuや
stacji kolejowej.  

WやzwiązkuやzやwęzłowymやcharakteremやpoやuruchomieniuやcentralnegoやodcinkaやIIやliniiやmetraやczęśćや
linii autobusowychや będzieや krańcowałaや wや tymや rejonie╆や Abyや nieや zajmowaćや kolejnychや terenówや
podや pętleや autobusowe╇や naleEyや zaplanowaćや przystankiや wや sposóbや umoEliwiającyや zawracanieや
autobusówや 〉poや wybudowaniuや metra《や poprzezや formęや przystankówや przelotowychや
(minimalizacja pracy eksploatacyjnejやautobusów《╇やnp╆やautobusyやzやTargówkaやmoEnaやskierowaćや
jednokierunkowoやAl╆やSolidarnościやむ ul╆やTargowąやむ ul╆やWileńską╇やaやzやNowejやPragiやul╆やWileńskąやむ 

ul╆や Targowąや む Al╆や Solidarnościや む ul╆や Jagiellońskąや む Ratuszową╆や Wartoや rozwaEyćや moEliwośćや
wprowadzenia ruchuやautobusowegoやul╆やBiałostockąやwやobuやkierunkachや〉skierowanieやliniiやｱｳｸ《やzや
moEliwościąや や wprowadzeniaや lewoskrętuや zや ul╆や Białostockiejや wや ul╆や Targowąや 〉wprowadzenieや
ograniczeniaやruchuやwやul╆やZąbkowskiej《╆ 

Etap 2 

 PrzeniesienieやstacjiやPKPやpodやziemię╇やpodやal╆やSolidarności╆ 

 ZwęEenieや ul╆や Targowejや poprzezや przeniesienieや całego ruchuや naや północnąや nitkęや ulicyや
〉brakやkolizjiやzやruchemやtramwajowymやwやrelacjiや╅naやwprostを《╆や 

 ZwęEenieや al╆や Solidarnościや 〉naや wschódや odや Dworcaや Wileńskiego《や doや jednejや nitkiや
〉północnej《やiやsprzedaEやterenuや〉południowejやnitkiやulic《╆ 

 RozwaEenieやwprowadzeniaやpętliやautobusowejやnadやDworcemやWileńskimやnaやwschodnimや
wlocieやal╆やSolidarności╆ 

Dw. Wschodni 

Etap 1 

Obecnieや trwająや praceや przyや przebudowieや pętliや autobusowejや przyや ul╆や Lubelskiejや podや kątemや
dostosowania jej doやkrańcowaniaやautobusówやdalekobieEnych╆ 

Nasząやpropozycjaやjestやprzeniesienieやpętliやautobusowejやzやul╆やKijowskiejやnaやul╆やLubelską╇やcoやułatwiや
przesiadkiやnaやpociągiやaglomeracyjneや〉peronyやodやstronyやul╆やLubelskiej《╆ややDlaやjadącychやzやpołudniaや
(linie 123, 146, 147) przesiadka na linie autobusowe w kierunku Grochowa oraz w kierunku 

dworcaやWileńskiegoやodbywałybyやsięやwやzespoleやprzystankowymやal╆やZieleniecka╆やUsprawnioneや
zostałybyや przesiadkiや pomiędzyや autobusamiや jadącymiや zや Grochowaや iや jadącymiや wや kierunkuや
Targówka╆や 

Autobusy zやkierunkuやGrochowaやpowinnyやprzelotowoやprzejeEdEaćやprzezやtenやwęzełやiやkrańcowaćや
przy stacji II linii metra む przed dworcem kolejowym Stadion.  
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Takaや organizacjaや maや zapewnićや przedeや wszystkimや wszelkiegoや rodzajuや sprawneや przesiadkiや zや
komunikacji autobusowej dalekobieEnej╆やAutobusyやjadąceやzやkierunkuやBiałegostokuやiやLegionowaや
〉ul╆や Radzymińskaや iや Jagiellońska《や zapewniałybyや moEliwośćや przesiadkiや wや zespoleや
przystankowymや Dw╆やWileńskiや 〉metro╇や tramwaj《や orazや przyや ul╆や Kijowskiejや przesiadkiや naや linięや
średnicowąや 〉mniejや dogodnaや przesiadkaや naや linieや aglomeracyjne╇や któreや jeEdEąや odや stronyや ul╆や
LubelskiejやrekompensowanaやmoEliwościąやprzesiadkiやdoやmetraやprzyやDw╆やWileńskim《╇やnatomiastや
autobusyや jadąceや zや kierunkuや Siedlecや iや Lublinaや 〉ul╆や Grochowska《や przejeEdEałybyや przezや zespółや
przystankowy Al╆や Zielenieckaや 〉tramwaj《や ╆や Wartoや zaznaczyć╇や Eeや autobusyや odや stronyや Puławや
zapewniająやprzesiadkęやprzyやRondzieやWaszyngtonaや〉tramwaj《╆ 

Etap 2 

EtapやtenやwiąEeやsięやzやoddaniemやdoやuEytkowaniaやtuneluやwやciąguやul╆やTysiąclecia╆ 

 CałąやinfrastrukturęやzwiązanąやzやpostojemやautobusówやnaleEyやprzewidziećやwやtuneluやpodや
dworcemやWschodnimやnaやjednejやzやdwóchやplanowanychやjedni╆や 

 Wやtenやsposóbやzostanieやwytworzonaやatrakcyjnaやprzestrzeńやpublicznaやzarównoやodやstronyや
ul. Kijowskiej, jak i ul. Lubelskiej.  

 NiezaleEnie╇や naleEyや przewidziećや przystanki tramwajowe w planowanym tunelu pod 

peronamiや przeznaczonymiや dlaや pociągówや podmiejskichや 〉obecnieや peronや ╅ｶをや iや ╅ｷを《や iや
bezpośrednieや połączenieや wや sposóbや minimalizującyや drogęや dojściaや podczasや przesiadkiや
(np. pochylnia lub schody ruchome).  

Dw. Zachodni 

Dworzec Zachodniや łączącyや funkcjeや waEnegoや dworcaや kolejowegoや iや głównegoや dworcaや
autobusowegoや toや obecnieや labiryntや ciągnącychや sięや przejśćや podziemnych╆や Wや zasadzieや całąや
infrastrukturęや związanąや zや węzłemや komunikacyjnymや naleEyや zaprojektowaćや odや podstawや podや
peronami kolejowymi.  

 Przystanek tramwajowy pod peronami dworca PKS (zgodnie z projektem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste) oraz drugi przy peronach  

dawnegoや PKPや Wolaや 〉nieや maや juEや PKPや Wola《や 〉oや ileや nieや zostanieや przeniesionyや bliEejや
peronówやdworcaやZachodniego).  

 Wや miaręや moEliwościや zeや względuや naや duEeや odległościや zasadneや jestや stosowanieや
ruchomychやchodników╆ 

 PrzełoEenieやtorówやkolejowejやobwodnicyやdoやperonówやstacji Warszawa Zachodnia (wraz 

zや moEliwościąや odbudowyや torowiskaや doや czołowegoや Dworcaや Głównegoや przy ul. 

Towarowej) 
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Przykładやminimalizacjiやdrógやdojściaやprzyやprzesiadkachやzやtransportuやmiejskiegoやnaやtransportやkolejowyやwや
Amsterdamie.  

Dw╆やGdański 

Wiaduktや przyや dworcuや Gdańskimや zostałや oddanyや doや uEytkuや wや ｲｰｱｱや r╆や Postulatyや Zielonegoや
Mazowsza╇や mająceや naや celuや poprawićや jakośćや przesiadekや iや ułatwićや korzystanieや zや węzła╇や nieや
zostałyやspełnione╆や 

Pomimoや przebudowyや iや duEychや nakładówや finansowychや jakośćや węzłaや uległaや pogorszeniu╆や
Konieczneやjestややpodjęcieやdziałańやwやkierunkuやwiększejやintegracjiやwęzłaやiやskróceniaやdrógのczasówや
drógやdojścia╆や 

 PrzesunięcieやprzystankówやtramwajowychやjakやnajbliEejやwiaduktuやul╆やAndersa╆ 

 Wybudowanieやzejśćやzやwiaduktuやnaやprzystankiやtramwajoweやiやperonyやkolejowe╆ 

 ZintegrowanieやprzystankówやzやmoEliwościąやwjazduやautobusów╆ 

 Odtworzenieや naziemnegoや przejściaや dlaや pieszychや przezや ul╆や Słomińskiegoや przedや
DworcemやGdańskimや〉zやmoEliwościąやlikwidacjiやprzejściaやprzyやBonifraterskiej《╆ 

 Alternatywnie む dojścieやdoやperonówやtramwajowychやodやprzejściaやprzyやBonifraterskiejや 
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Metro Marymont  

Obecnaやlokalizacjaやpętliやautobusowejやstanowiącejやwęzełやprzesiadkowyやjestやniefortunna╆やNaleEyや
zastanowićや się╇や czyや rozmiarや obecnejや pętliや będzieや uzasadnionyや poや wybudowaniuや Mostuや
PółnocnegoやiやskierowaniuやliniiやautobusowychやzやBiałołękiやdoやwęzłaやMetroやMłociny╆ 

Dobrymや wydajeや sięや rozwiązanie╇や któreや umoEliwiや uruchomienieや przelotowychや kursówや
autobusówやzやdalekichやBielanやiやzやMostuやGrota-RoweckiegoやprzezやwęzełやMetroやMarymontや〉np╆やwや
kierunkuやos╆やRuda《やlubやprzezやprzystanekやMetroやSłodowiecや〉np╆やwやkierunkuやChomiczówki《╆や 

4.3 WaEneや zespołyや przystankoweや oや charakterzeや przesiadkowym 

nieuwzględnioneや wや Studiumや Uwarunkowańや iや Kierunkówや Zagospodarowaniaや
Przestrzennego m. st. Warszawy  

Przystanekや╅MetroやPoleやMokotowskieを 

 NaleEyや zintegrowaćや wszystkieや przystankiや naや zachodnimや iや północnymや wlocieや
skrzyEowaniaやal╆やNiepodległościやiやul╆やRakowieckiej. 

 NaleEyや utworzyćや brakująceや przejściaや naziemneや 〉obecnieや przystankiや tramwajoweや sąや
niedostępneやdlaやosóbやoやograniczonejやmobilności《╆ 

 Uporządkowanieやprzestrzeniやpublicznej╆や 

 RozwaEyćやuruchomienieやwspólnegoやpasaやautobusowo-tramwajowego. 

Zespółや╅Foksal む MuzeumやNarodoweを 

 Przesunięcieやautobusowychやprzystankówや╅MuzeumやNarodoweをやbliEejやul╆やNowyやŚwiat╆ 

 Przeniesienieや przystankówや ╅Foksalをや bliEejや skrzyEowaniaや 〉pomiędzyや ul╆や Smolnąや aや Al╆や
Jerozolimskie《╇やcoやwiąEeやsięやzやlikwidacjąやobecnejやorganizacjiやruchuやzwiązanej z rondem. 

 Utworzenieやpasaやautobusowegoやnaやodcinkuやul╆やNowyやŚwiatやodやpl╆やTrzechやKrzyEyやdoや
Al╆や Jerozolimskichや wや kierunkuや zや południaや naや północや 〉wや przypadkuや utrzymaniaや
funkcjonowaniaや rondaや usytuowanieや buspasaや naや środkuや jezdni╇や coや umoEliwiや naや
fragmencie jazdęや╅podやprądをやwやobrębieやobecnegoやronda《╆やや 

 Zmianaや przekrojuや ul╆や Nowyや Światや doや jednegoや pasaや wや kaEdąや stronę╇や jednegoや pasaや
autobusowegoやwやkierunkuやpółnocnymやorazやposzerzenieやchodnikówやiやutworzenieやdrogiや
lubやpasówやdlaやrowerów╆ 

 Organizacja ruchu w Al. Jerozolimskichや zostałaや opisanaや wや węCleや Dw╆や Centralnyや iや
Centrum.  
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Przystanekや╅GUSを 

ZeやwzględuやnaやspecyfikęやzespołuやprzystankowegoやnaleEyやrozwaEyćやｲやwarianty╈ 

Wariant 1 

 wytyczenieやprzejściaやdlaやpieszychやwやpoziomieやterenuや〉fazyやświatełやnaやtoやpozwalają《 

 uruchomienie schodówや ruchomychや lubや pochylniや zや ╅dolnychをや przystankówや
autobusowych  

Wariant 2 

Wprowadzenieや zmianや wや organizacjiや ruchuや poprzezや umoEliwienieや jazdyや 〉przedeや wszystkimや
autobusów《や wzdłuEや Trasyや Łazienkowskiejや wや poziomieや terenu╆や Kosztや zamontowaniaや iや
eksploatacji urządzeńやdoやprzystankówやpołoEonychやnaやpoziomieや╅dolnymをやbędzieやwyEszyやniEや
przebudowaやskrzyEowania╆や 

Wやzwiązkuやzやtym╈ 

 naleEyやzintegrowaćやprzystankiやnaやpołudniowymやorazやwschodnimやwlocieやskrzyEowania 

 wytyczyćやprzejściaやdlaやpieszychやwやpoziomieやterenu╆ 

Przystanek ╅Pl╆やUniiやLubelskiejを 

 Najbardziejやefektywnymやrozwiązaniemやjest╈ 

 przeniesienieや przystankówや tramwajowychや zespołu ╅Rakowieckaをや naや północnyや wlotや
skrzyEowaniaや 〉Puławskaや のや Rakowiecka《や zや wprowadzeniemや obustronnychや dojśćや doや
peronówや〉odやul╆やGoworka《╆や 

 uruchomienie przystankuやnaやpółnocnejやjezdniやul╆やGoworkaや〉dlaやautobusówやwやkierunkuや
centrum)  

 przybliEenieやprzystankówやautobusowychやwやul╆やRakowieckiejやbliEejやul╆やPuławskiej 

Wやtenやsposóbやzostanąやzgrupowaneやprzystankiやdlaやprawieやwszystkichやliniiやkomunikacyjnych╆やや 

Przystanek Rondo Waszyngtona 

 Utworzenieやbrakującychやprzejśćやiやprzejazdówやnaziemnychやdlaやpieszychやiやrowerzystów╆ 

 PrzysunięcieやprzystankówやnaやzachodnimやiやpółnocnymやwlocieやjakやnajbliEejやronda╆ 
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Przystanek Wiatraczna 

 Zorganizowanieや jedynieや ｳや zespołów przystankowych dlaや autobusówや 
〉╅Wiatracznaやｰｱを╇や╅Wiatracznaやｰｲを oraz nowego przyや╅UniversamやGrochówをやpomiędzyや
Al╆やStanówやZjednoczonychやaやul╆やGrochowską《 

 Zwiększenieやliczby przejść dla pieszych w poziomie terenu przez rondo.   
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5. Posłowie 

PrzedstawioneやpowyEejやnaszeやpropozycje wiąEąやsięやzやdośćやduEymiやinwestycjami╆やWartoやjednakや
zaznaczyć╇や Eeや wや wieluや przypadkachや moEnaや osiągnąćや duEeや efektyや przyや niskichや nakładachや
〉przesunięcieやprzystanku╇やwytyczenieやprzejśćやnaziemnych《╆や 

Wや Warszawieや brakや jestや dobrejや informacjiや pasaEerskiej╆や Tablice znajdująceや sięや wや węCleや
przesiadkowymや zや najbliEszymiや odjazdamiや mogąや częściowoや zniwelowaćや niedogodnościや
związaneや zや jazdąや linii wや tymや samymや kierunkuや zや róEnychや przystankówや orazや pomogąや
zaplanowaćやdalsząやpodróE╆ 

NajwaEniejszeや węzłyや przesiadkoweや wや Warszawieや stanowiąや przykładや zaniedbańや wや
infrastrukturzeや dlaや pieszych╇や coや łączyや sięや zや degradacjąや przestrzeniや publicznych╆や Problememや
pozostajeや zaniedbaneや centrum╇や któreや stajeや sięや niechlubnąや wizytówkąや miastaや odwiedzanąや
wyłącznieやprzezやturystówやiやbiznesmenów╆ 

Tworzącや przyjazneや węzłyや przesiadkoweや moEnaや zwiększyćや nieや tylkoや udziałや transportuや
publicznegoや wや ogólnejや liczbieや podróEy╇や aleや takEeや ruchuや pieszego╇や obniEającや stopieńや
zanieczyszczeniaや powietrza╇や któreや przekraczaや wや Warszawieや dopuszczalneや normyや
nieprzerwanieやodやdziewięciuやlat.  

 

Przykładやminimalizacjiやdrógやdojściaやprzyやprzesiadceやzやautobusyやnaやkolejやpodmiejską╆ 
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MinimalnaやdrogaやpomiędzyやperonamiやwやwęCleやwやAmersfoortやwやHolandii╆ 

 

 

 

 

 

Raportや tenやotrzymająや jednostkiやmiejskie╇やktóreやzajmująやsięやszerokoやpojętymやpasemやdrogowymや
orazやkomunikacjąやpubliczną╈やBiuroやDrogownictwaやiやKomunikacji╇やBiuroやKoordynacjiやInwestycjiや
iやRemontówやwやPasieやDrogowym╇やZarządやTransportuやMiejskiego╇やZarządやDrógやMiejskich╆やや 


